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RESUMO 

 

As tensões residuais têm grande importância no desempenho de componentes e estruturas 

industriais, podendo comprometer a vida em serviço além de diminuir a resistência à corrosão 

sob tensão. Na usinagem essas tensões são geradas pela conjugação de elevada deformação 

plástica localizada associada à geração de calor na zona de corte, sendo que diferentes materiais, 

processos de usinagem e parâmetros de corte geram diferentes campos de tensão residual na 

superfície usinada. Por esse motivo a sua análise e conhecimento se torna cada vez mais 

importante. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar as tensões residuais 

geradas no fresamento de topo do aço AISI 4340, através da técnica da difração de raios-X 

usando o método do sen2. Análises da rugosidade das superfícies usinadas complementaram 

o presente trabalho. A partir da análise, espera-se obter relações entre a variação dos parâmetros 

de corte (velocidade de corte, avanço e profundidade de corte) com as tensões residuais e a 

qualidade superficial do material.  

 

Palavras-Chave: aço AISI 4340; Fresamento de topo; Tensões residuais; Difração de raios-X. 
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ABSTRACT 

 

Residual stresses have great importance in the performance of components and industrial 

structures, which can compromise the life in service and decrease the resistance to corrosion 

under tension. In machining, these stresses are generated by the conjugation of high localized 

plastic deformation associated to the generation of heat in the cutting zone. Different materials, 

machining processes and cutting parameters generates different residual stress fields on the 

machined surface. That is why their analysis and knowledge becomes increasingly important. 

In this context, the objective of the present work is to analyze the residual stresses generated in 

the top milling of the AISI 4340 steel, through the technique of X-ray diffraction using the 

sen2 method. Analysis of the roughness of the machined surfaces complemented the present 

work. From the analysis, it is expected to obtain relations between the variation of the cutting 

parameters (cutting speed, feed rate and cut depth) with the residual stresses and the surface 

quality of the material. 

 

Key-Words: AISI 4340 steel; end milling; residual stresses; X-ray diffraction technique 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tensões residuais são tensões auto-equilibradas existentes no material em condições de 

temperatura uniforme e sem carregamentos externos. São geradas a partir de qualquer tipo de 

perturbação no material, seja mecânica ou térmica. Ou seja, todos os processos de fabricação e 

tratamento térmico são geradores de tensões residuais. 

A presença de tensões residuais em peças usinadas é um dos principais fatores que 

afetam o desempenho final dessas peças e, de acordo com sua magnitude, natureza e 

distribuição, podem ser benéficas ou deletérias ao material. Quando as tensões na superfície do 

material são trativas acabam por se somarem às tensões de trabalho e assim diminuem a vida 

do componente em fadiga e a resistência à corrosão sob tensão. Entretanto, quando as tensões 

residuais são de caráter compressivo ajudam a inibir a propagação de trincas no material. 

As deformações plásticas e os altos gradientes térmicos decorrentes do processo de 

fresamento influenciam diretamente a superfície da peça usinada. Essas variações da 

temperatura são geradas devido ao atrito da fresa com o material e devido as deformações 

plásticas, e as tensões residuais oriundas desses efeitos térmicos geralmente são trativas. Já para 

os carregamentos mecânicos (deformações plásticas), as tensões residuais geradas serão em sua 

maioria de caráter compressivo.  

Os parâmetros de corte empregados na usinagem também impactam diretamente nas 

tensões residuais geradas no processo. Altas profundidades de corte e avanço tendem a gerar 

altas tensões residuais trativas, por outro lado, aumentar a velocidade de corte tende a diminuir 

as tensões trativas. As condições de corte influenciam ainda a qualidade da superfície obtida. 

O aço AISI 4340 é um material amplamente utilizado em diversos setores industriais, 

na indústria automobilística, aeroespacial e na fabricação de equipamentos, tendo como 
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principais características apresentar ultra-alta resistência mecânica, além de ter considerável 

resistência à corrosão e à fadiga. 

Assim sendo, o presente trabalho pretende adicionar conhecimento sobre o 

comportamento das tensões residuais e qualidade de superfície usinada na usinagem por 

fresamento de topo de amostras de aço AISI 4340, usando ferramenta de corte de metal duro, 

com diferentes regimes de corte. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AÇO AISI 4340 

 

O aço AISI 4340 é classificado como um aço de ultra alta resistência, com 0,4 % de 

carbono em sua composição (BHATTACHARYA et al., 2011). Seus principais elementos de 

liga são o níquel (Ni), o cromo (Cr) e o molibdênio (Mo), que contribuem para o aumento da 

resistência mecânica, dureza, resistência ao desgaste e também boa resistência à fadiga, sendo 

geralmente utilizado na condição de temperado e revenido a fim de obter melhores propriedades 

mecânicas (PIVATO et al.,2006). A presença do molibdênio na liga é importante para conferir 

alta temperabilidade, resistência mecânica em altas temperaturas e estabilizar os carbonetos. 

Sendo um aço multifásico, o aço AISI 4340 tem microestrutura constituída de martensita 

revenida, martensita não revenida, ferrita, carbetos, bainita e austenita retida (ABDALLA et 

al., 2008). 

O aço AISI 4340 é altamente utilizado na indústria, principalmente na indústria 

automobilística, aeroespacial e na fabricação de máquinas ferramentas e máquinas operatrizes 

em geral. Na indústria automobilística, o aço AISI 4340 é empregado na fabricação de eixos, 

bielas, virabrequins e engrenagens de transmissão. Já na indústria aeroespacial, é utilizado na 

construção de trens de pouso de aeronaves (CHAKRABORTY et al., 2008).  

Entretanto, apesar de possuir uma alta gama de utilização por apresentar uma vantajosa 

combinação de resistência, ductilidade e tenacidade, o aço AISI 4340 pode ser suscetível à 

fragilização durante o processo de revenido (LEE & SU, 1999). 

A composição química do AISI 4340, segundo a norma ASTM A829/A829M é 

apresentada na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Faixa de composição química do AISI 4340 (% em peso) 

C Mn Pmáx Smáx Si Ni Cr Mo 

0,38 - 0,43 0,60 - 0,80 0,04 0,04 0,15 - 0,35 1,65 – 2,00 0,70 - 0,90 0,20 - 0,30 

 

 

2.2 USINAGEM 

 

Usinagem não é apenas um processo, mas um grupo de processos onde a característica 

comum entre eles é a utilização de uma ferramenta de corte, que através de um movimento 

relativo entre a ferramenta e a peça, removerá material da peça usinada. Esse movimento 

relativo é conseguido na maioria das operações de usinagem, por meio de um movimento 

primário, denominado velocidade de corte (Vc) e um movimento secundário, denominado 

avanço (ƒ). A forma da ferramenta e sua penetração na superfície de trabalho, também 

denominada profundidade de corte (ap), combinadas com esses movimentos, produzem a 

geometria da superfície desejada (GROOVER, 2014). 

Existem muitos tipos de operações de usinagem, cada um dos quais é capaz de gerar 

determinada geometria e textura na superfície da peça, sendo os mais comuns: torneamento, 

furação e fresamento (MACHADO et al., 2011). No torneamento, uma ferramenta de corte com 

uma única aresta de corte é utilizada para remover material de uma peça rotativa, para gerar 

peças com formato cilíndrico e cônico. A furação é usada para produzir um furo com seção 

circular, realizado por uma ferramenta rotativa, que usualmente conta com duas arestas 

cortantes. E por fim, no fresamento uma ferramenta com múltiplas arestas cortantes realiza a 

remoção de material gerando superfícies retas ou planas. (GROOVER, 2014). 
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2.2.1 FRESAMENTO 
 

O fresamento é a operação de usinagem em que a peça, presa à mesa, é responsável 

pelos movimentos de avanço longitudinal e transversal enquanto a ferramenta gira sem realizar 

movimento translatório, porém em situações não convencionais a peça pode ficar estática 

enquanto a ferramenta realiza todos os movimentos (GROOVER, 2014).  

Este processo é reconhecido pela versatilidade na produção de geometrias diversas, 

além de garantir elevadas taxas de remoção de material, visto que a ferramenta de corte (fresa) 

possui múltiplas arestas de corte onde cada gume da fresa remove uma parcela do material que 

está sendo usinado, gerando pequenos cavacos. O processo de fresamento é capaz de realizar 

diversas operações como: rasgos, ranhuras, superfícies planas, engrenagens, contornos, 

cavidades e até roscas, apesar de não ser usual (MACHADO et al, 2011). 

As duas formas básicas de fresamento são: o fresamento periférico (tangencial) e o 

fresamento frontal (de topo), conforme apresentado na Figura 2.1 (GROOVER, 2014). 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 2.1: Modos de fresamento: a) Fresamento tangencial ou radial; b) Fresamento 
frontal ou de topo (GROOVER, 2010). 
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2.2.2 Fresamento de Topo 

 

O fresamento de topo, onde geralmente a face frontal da ferramenta forma um ângulo 

de 90o com o eixo de rotação da fresa, caracteriza-se por utilizar os gumes periféricos e frontais 

em conjunto na retirada de material, diferentemente do fresamento tangencial, em que somente 

os gumes periféricos trabalham na retirada de material (DINIZ et al., 1999). 

Umas das vantagens do fresamento de topo é a possibilidade de usinar superfícies de 

forma livre, ou seja, capaz de realizar rasgos e cortes de todos os tipos e tamanhos. Existem 

diferentes tipos de fresas de topo, que podem variar de acordo com a sua geometria, 

apresentando corpo cilíndrico ou cônico, e a geometria do topo, também pode ser semiesférico, 

reto, podendo variar de acordo com o material da fresa. Algumas fresas são feitas de apenas um 

material, tanto o corpo quanto os gumes cortantes, outras mais sofisticadas podem contar com 

insertos (Figura 2.2). Há ainda fresas com insertos intercambiáveis, que são as mais caras, 

porém possibilitam a usinagem de uma maior gama de materiais. Esses diferentes tipos de fresas 

são fabricados principalmente de aço rápido, aço rápido com cobertura de TiCN (carbonitreto 

de titânio) ou Alcrona, metais duros, cerâmica e diamante policristalino (PCD) (DINIZ, et al., 

1999). A escolha do material ideal para ferramenta de corte está diretamente relacionada com 

o material da peça a ser usinada, sendo essa relação apresentada na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Materiais de ferramenta comumente utilizados no fresamento. 

Material da peça Material da ferramenta 

Aços carbono e aços liga HB < 300 Aço rápido 

Aços carbono e aços liga, 300 < HB < 500 Metal duro 

Aços HB >500 Cerâmica 

Não ferrosos 
Aço rápido, metal duro ou PCD para materiais 
muito abrasivos. 

Fonte: Souza, 2016 (modificado) 
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Na Figura 2.2 é possível verificar alguns dos diferentes tipos de fresas de topo, de 

diferentes materiais. 

 
  

 

(a) (b) (c) 

Figura 2.2 - Fresas de topo: (a) com inserto de metal duro; (b) inteiriça de metal duro (c) de 

aço-rápido (Fonte: Rocast). 

 

Durante o processo de fresamento, devido à alta taxa de remoção de material e às 

elevadas temperaturas na superfície da peça, são geradas tensões residuais na superfície do 

material. No entanto, não é possível prever se essas tensões serão compressivas ou trativas, pois 

isso vai depender dos parâmetros de corte empregados, do material da ferramenta de corte e do 

fluido refrigerante utilizado (FUH et al., 1995). 
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2.3 TENSÕES RESIDUAIS 

 

Tensões residuais são tensões auto-equilibradas existentes nos materiais, em condições 

onde não haja carregamento externo e a temperatura seja uniforme. Elas podem aparecer em 

um material a partir de qualquer tipo de perturbação que esse material sofra, seja ela a remoção 

de parte do material, aplicação de forças externas ou também algum tipo de carregamento 

térmico, ou seja, todas essas situações listadas acima contribuem para o aparecimento de 

tensões residuais na peça (KANDIL et al., 2001). 

As tensões residuais em um material podem ser de tração ou compressão. As tensões 

trativas geralmente tem um efeito deletério à peça, pois essas tensões acabam por se somar com 

as tensões de trabalho (Figura 2.3), diminuindo a vida em fadiga da peça e aumentando a 

corrosão sob tensão. As tensões residuais compressivas são na sua maioria benéficas ao material 

pois ajudam a inibir a propagação de trincas (WITHERS & BHADESHIA, 2001). 

 

Figura 2.3 - Superposição das tensões residual e aplicada. (Fonte: Lu, 2002, modificado) 
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As tensões residuais podem ser classificadas em 3 tipos, de acordo com a sua extensão 

característica ℓ0, que representa o comprimento no qual as tensões residuais se auto-equilibram: 

• Tipo 1: São as tensões residuais macro, que se desenvolvem no corpo do 

componente em uma escala maior que o tamanho de grão do material. 

• Tipo 2: São micro tensões residuais que variam de acordo com a escala de um 

grão individual. Essas tensões são esperadas em materiais de monofásicos devido 

à anisotropia no comportamento de cada grão. Elas também podem aparecer em 

materiais de fases múltiplas devido às diferentes propriedades das diferentes fases. 

• Tipo 3:  São tensões residuais submicroscópicas localizadas dentro do grão, 

resultado de defeitos cristalinos. Os tipos 2 e 3 são frequentemente agrupados 

juntos como micro tensões (KANDIL et al., 2001). 

Geralmente a superposição das tensões residuais de primeiro, segundo e terceiro tipo 

determina o estado total de tensões residuais em um ponto particular do material. Como é 

ilustrado na Figura 2.4. 

. 
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Figura 2.4 - Superposição das tensões residuais de tipo 1, 2, 3. (Fonte: Withers e Bhadeshia, 

2001). 

 

As tensões residuais existentes na superfície de um material influenciam no desempenho 

do componente, bem como na resistência à fadiga e à corrosão. Nos processos de usinagem de 

peças, que na maioria das vezes são a última etapa da fabricação de muitos componentes, podem 

ser geradas altas tensões residuais no material (MA et al., 2016). Esse efeito ocorre devido a 

deformações plásticas e as mudanças volumétricas causadas pelos gradientes térmicos, 

inerentes aos processos de usinagem. As tensões residuais, dependendo de sua natureza e 

magnitude, podem ser prejudiciais às peças usinadas. O estado de tensões residuais em uma 

peça usinada depende diretamente dos parâmetros de corte utilizados: velocidade de corte, 

avanço, profundidade de corte e o tipo de ferramenta utilizada (MASMIATI et al., 2016). 
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2.4 MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE TENSÕES RESIDUAIS 

 

Existem diferentes técnicas para medição de tensões residuais, sendo possível dividi-las 

em 2 grandes grupos: Métodos destrutivos e métodos não-destrutivos. A principal diferença 

entre esses métodos é que as medições das tensões residuais nos métodos destrutivos são 

acompanhadas da destruição parcial ou total das peças, enquanto que nos métodos 

não-destrutivos as dimensões e forma do material são preservadas (KANDIL et al., 2001). 

Dentre os métodos destrutivos os mais utilizados são o furo cego, a amostragem e a 

remoção de camadas. O método de remoção de camadas apesar de ser considerado um método 

de medição destrutivo, é utilizado para remover camadas do material e viabilizar a medição das 

tensões em maiores profundidades por outros métodos, destrutivos ou não. Os métodos 

destrutivos são capazes de medir apenas tensões residuais do tipo 1 (KANDIL et al., 2001). 

Os principais métodos não destrutivos são os métodos de difração (raios-X e nêutrons),  

ultrassom e magnético. Os métodos de difração e magnético são capazes de medir tensões do 

tipo 1 e 2, enquanto que o método de ultrassom é restrito apenas às tensões do tipo 1. Para a 

medição de tensões residuais em aços, a técnica por difração de raios-X é uma das mais 

utilizadas por ser um método rápido que apresenta resultados relevantes a um custo moderado 

(KANDIL et al., 2001). 
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2.4.1 Tensometria por difração de raios-X 

 

A Tensometria por difração de raios-X é um método que mede as tensões residuais 

aplicadas em materiais cristalinos pelo princípio da lei de Bragg, que determina que para um 

determinado comprimento de onda (λ) existe apenas uma distância entre planos atômicos 

paralelos, a distância interplanar (d), e apenas um ângulo , ângulo de interferência construtiva, 

os quais satisfazem a seguinte equação:𝑛λ = 2dsen , onde n é um inteiro (CINDRA 

FONSECA, 2000). 

Quando um material está sujeito a tensões residuais de compressão ou tração, ocorre 

uma variação na distância interplanar ∆d que consequentemente implica em uma variação de 

∆2, sendo que na prática o que se mede é o ângulo 2 entre o feixe incidente e o feixe difratado. 

Com esses valores é possível através da combinação da teoria de difração de raios-X com a 

teoria da elasticidade de materiais sólidos, qualificar e quantificar a magnitude, natureza e 

direção das tensões superficiais existentes no material (CINDRA FONSECA, 2000). 

Considerando a variação de distância como Δ𝑑 = 𝑑 − 𝑑0, onde 𝑑 é a distância 

interplanar com o material sob tensão 𝜎 e 𝑑0 a distância interplanar livre de tensão, a variação 

angular de difração é igual a Δ𝜃 = 𝑑 − 𝑑0. 

A deformação cristalográfica causada pela tensão aplicada pode ser expressa como: 

𝜀 =
Δ𝑑

𝑑0
=

𝑑 − 𝑑0

𝑑0
 2.1 

Através da diferenciação da lei de Bragg obtêm-se a deformação cristalográfica 

provocada pela tensão existente. 

𝜀 = − cotg 𝜃 Δ𝜃 = − cotg 𝜃
Δ(2𝜃)

2
 2.2 

Em que: 

𝜀 = deformação na direção perpendicular ao sistema de planos atômicos difratados 
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Δ(2𝜃) = variação do ângulo de difração devido à tensão aplicada em relação à difração 

na rede cristalina não tensionada. 

Os princípios da teoria da elasticidade aplicados à Tensometria por raios-X são:  

Deformação 

𝜀 =
Δ𝑙

𝑙
 2.3 

Tensão: 

𝜎 =
F

𝐴
 2.4 

Lei de Hooke para estado uniaxial: 

𝜀 =
𝜎

𝐸
 2.5 

Lei de Hooke para estado triaxial: 

𝜀1 =
𝜎1

𝐸
−

𝜐

𝐸
(𝜎2 + 𝜎3) 2.6 

𝜀2 =
𝜎2

𝐸
−

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎3) 2.7 

𝜀3 =
𝜎3

𝐸
−

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2) 2.8 

Onde: 

𝜀1, 𝜀2, 𝜀3 = deformações principais 

𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 = tensões principais 

𝜐 = coeficiente de Poisson do material 

E = módulo de elasticidade do material 

Um sistema de coordenadas polares, apresentado na Figura 2.5, é utilizado para obter as 

equações de tensão, 𝜎𝜙, e deformação 𝜀𝜙,𝜓,  nas direções 𝜑 e 𝜓. A diferença entre as 

deformações em duas direções diferentes mantendo-se o ângulo polar 𝜙 é dada por: 

𝜀(𝜑, 𝜓2) − 𝜀(𝜑, 𝜓1) = cotg 𝜃0 (𝜃𝜑,𝜓2
− 𝜃𝜑,𝜓1

) 2.9 
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Figura 2.5 - Sistema de coordenadas polares. (Fonte: Cindra Fonseca, 2000). 

 

A equação da deformação 𝜀𝜑,𝜓 é representada de acordo com a equação 2.10: 

𝜀𝜑,𝜓 = (𝜎1 cos2 𝜑 + 𝜎2 sen2 𝜑) ∙ sen2 𝜓 −
𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3) 2.10 

Onde: 

𝜑 = ângulo polar (ângulo do difratômetro ao redor da superfície segundo um eixo de 

coordenadas do material) 

𝜓 = ângulo azimutal (ângulo entre a normal à superfície e o plano formado pelos feixes 

incidente e refratado) 

A componente de tensão 𝜎3, perpendicular à superfície, é nula, e as componentes 𝜎1 e 

𝜎2 se localizam na superfície. Assim, a relação tensão-deformação para a técnica de difração 

de raios-X pode ser expressa como: 

𝜀𝜑,𝜓 = (
1 + 𝜐

𝐸
) 𝜎𝜙𝑠𝑒𝑛2𝜓 −

𝜐

𝐸
(𝜎1 + 𝜎2) 2.11 

Fixando-se o ângulo polar 𝜑, a diferença entre as deformações em duas direções 

diferentes, segundo o ângulo azimutal 𝜓, é dada por: 

𝜀(𝜑, 𝜓2) − 𝜀(𝜑, 𝜓1) = (
1 + 𝜐

𝐸
) 𝜎𝜑(𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜓1) 2.12 

A componente de tensão 𝜎𝜑 da equação 2.15 pode ser escrita como: 
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𝜎𝜑 =
𝐸

1 + 𝜐

 𝜀(𝜑, 𝜓2) − 𝜀(𝜑, 𝜓1)

𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜓1
 2.13 

A deformação em termos de difração pode ser expressa por: 

𝜀𝜑,𝜓 =
𝑑𝜑,𝜓 − 𝑑0

𝑑0
= −𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃0(𝜃𝜑,𝜓 − 𝜃0)  2.14 

Por meio das equações 2.13 e 2.14, obtém-se a equação final para determinação da 

componente de tensão 𝜎𝜑. 

𝜎𝜑 = (
𝐸

1 + 𝜐
) ∙ cotg 𝜃0 ∙

(𝜃𝜑,𝜓2
− 𝜃𝜑,𝜓1

)

𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜓1
 

2.15 

 

Dos métodos de difração de raios-X, o método de 𝑠𝑒𝑛2ψ é o mais comum para medição 

de tensões residuais (LIN et al., 2017). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

No presente trabalho foi estudado o aço AISI 4340 fornecido na forma de uma 

semicircunferência, com 15 mm de espessura e 227 mm de diâmetro, cortada de uma barra 

redonda laminada. A composição química e as propriedades mecânicas são apresentadas na 

Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Composição química e propriedades mecânicas do aço 4340 (% em massa, Fe em 

balanço). 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu 

0,40 0,73 0,28 0,01 0,02 0,78 1,73 0,21 0,02 0,11 

σLE  (MPa) σLR (MPa) Dureza Vickers 

800 1200 360 

Fonte: Fabricante. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA PARA REALIZAÇÃO DO FRESAMENTO 

 

Antes de realizar o fresamento, foram medidas as tensões residuais em 3 pontos 

aleatórios no material, como pode ser visto na Figura 3.1, a fim de verificar o estado das tensões 

no estado como recebido. Foram encontradas na superfície da amostra tensões residuais 

compressivas longitudinais e transversais da ordem de 450 MPa, sendo necessário a realização 

de um tratamento térmico de alívio de tensões, afim de permitir que as tensões após o 

fresamento fossem somente os resultados do processo. 
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Figura 3.1 - Amostra com indicação dos locais de medição das tensões residuais. 

    

Para aliviar as tensões residuais encontradas na amostra, foi realizado o tratamento 

térmico de alívio de tensões. A fim de evitar a descarbonetação, primeiramente a amostra foi 

coberta com carvão vegetal em um recipiente metálico, em seguida foi inserida no forno 

pré aquecido a 650°C onde permaneceu durante 90 minutos, seguido de arrefecimento lento ao 

ar.  

Após o tratamento térmico, as tensões residuais novamente foram medidas e foi 

constatado um alívio de aproximadamente 90 % na magnitude das tensões, sendo encontradas 

tensões compressivas médias de 50 MPa nas duas direções, o que é um resultado bom para o 

tratamento térmico, visto que tensões residuais até 150 MPa não são consideradas relevantes, 

uma vez que estão bem abaixo do limite de escoamento do material, que é cerca de 800 MPa 

sob tração (BHATTACHARYA et al., 2011). 

 

3.3 FRESAMENTO 

 

O fresamento da amostra foi realizado do Laboratório de Tecnologia Mecânica (LTM) 

do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF. Os canais de usinagem foram feitos 

utilizando o centro de fresamento MV – 760 ECO da marca VEKER, com velocidade de rotação 

Pontos de medição 
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máxima de 8000 rpm mostrado na Figura 3.2. Este equipamento realiza a usinagem 

automaticamente através de comandos numéricos, o qual foi utilizado o código G, que são as 

funções preparatórias que constituem a base de uma programação CNC, inserido manualmente 

no próprio painel da máquina. 

A ferramenta utilizada na operação de fresamento foram insertos de metal duro 

KC725M, com recobrimento de alto desempenho de PVD-TiAlN, comprimento de 9,82 mm, 

largura de 6,70 mm e raio da ferramenta Re de 0,77mm, ideal para fresamento de aços e aços 

inoxidáveis, montados em um suporte para 2 insertos de 16 mm de diâmetro. Essa ferramenta 

é recomendada para usinagem com fluido de corte e a seco, devido à sua boa resistência ao 

choque térmico (KENNAMETAL, 2016). 

 

Figura 3.2 - Centro de usinagem MV 760 ECO. 

 

Foram usinados, por fresamento, 8 canais com fluido de corte em jorro e variação dos 

parâmetros de corte: velocidade de corte, profundidade de corte e avanço por dente, conforme 

apresentado na Figura 3.3 e Tabela 3.2. 
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Figura 3.3 - Amostra usinada de aço AISI 4340. 

 

    A seleção dos parâmetros de corte foi feita, conforme o catálogo do fabricante da 

ferramenta (inserto de metal duro da KENNAMETAL). Outro ponto observado na seleção dos 

parâmetros de corte foi a intenção de simular 2 situações: operação de desbaste e operação de 

acabamento, bem como a transição entre esses 2 estágios, como é possível observar na Tabela 

3.2, que constituem duas condições bem distintas, de um lado alta taxa de remoção de material 

e baixa qualidade superficial e, por outro lado baixa taxa de remoção e um bom acabamento 

superficial. 

 

Tabela 3.2 - Parâmetros de corte. 

Canais Vc (m/min) ap (mm) ƒ (mm/dente) 

1 50 0,5 0,02 

2 50 0,5 0,06 

3 50 1,5 0,02 

4 50 1,5 0,06 

5 250 0,5 0,02 

6 250 0,5 0,06 

7 250 1,5 0,02 

8 250 1,5 0,06 
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ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

As tensões residuais foram medidas no laboratório de análise de tensões residuais (LAT) 

do departamento de Engenharia Mecânica da UFF (Universidade Federal Fluminense). As 

medições foram realizadas através do equipamento XSTRESS 3000 da marca Stresstech, 

mostrado na Figura 3.4. Este equipamento é um analisador de tensões que mede tensões 

residuais através de difração de raios-X, utilizando o método 𝑠𝑒𝑛2ψ. Na Tabela 3.3, é possível 

verificar os parâmetros adotados para as medições das tensões residuais. 

 

Figura 3.4 - Analisador de tensões residuais XSTRESS 3000 (LAT/UFF). 

 

Tabela 3.3- Parâmetros utilizados na medição das tensões residuais. 

Diâmetro do Colimador (mm) 2 

Ângulo de incidência (2θ) () 156,41 

Plano de difração (hkl) 211 

Radiação Crα 

Comprimento de onda () Crα (Å) 2,29092 

Corrente (mA) 6,7 

Tensão (kV) 30 

Inclinação ψ () 0, 18, 27, 33 e 45 
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3.4 ANÁLISE DA RUGOSIDADE 

 

As medições de rugosidade foram realizadas através do rugosímetro Surtronic 25, da 

marca Taylor Hobson, disponibilizado pelo Laboratório de Metrologia Dimensional e 

Computacional (LMDC/UFF). Foram feitas 5 medições em cada canal, igualmente espaçadas 

de 10 mm entre centros nos canais de 1 a 5 e de 15 mm para os canais 6, 7, 8, como pode ser 

ilustrado em vermelho na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 - Pontos onde foram feitas as medições da rugosidade. 

 

3.5 ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) 

 

  A Análise de Variância (ANOVA) é um procedimento utilizado para comparar três ou 

mais tratamentos. Existem muitas variações da ANOVA devido aos diferentes tipos de 

experimentos que podem ser realizados. Neste trabalho, utilizou-se o planejamento fatorial 

completo, que inclui todas as possíveis combinações entre os níveis dos fatores do experimento. 

Como o objetivo era avaliar a influência da velocidade de corte, profundidade de corte 

e avanço, ou seja, três variáveis de entrada, em duas situações distintas (baixa e alta) foram 

utilizados 8 canais de usinagem (23) para realização deste experimento. 
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Para utilização do método de Análise de Variâncias (ANOVA) é necessário verificar a 

normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias, sendo a não-rejeição dessas 

hipóteses essencial para a utilização do teste paramétrico.  

Os resíduos são a diferença entre os resultados experimentais obtidos e os valores 

obtidos oriundos da equação de regressão linear, ou seja, trata-se do erro associado a tentativa 

de prever os resultados experimentais. Para a realização desta análise foram realizados os testes 

de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, onde em ambos se calcula o valor-p, que é o menor 

nível de significância com o qual se rejeita a hipótese nula, sendo que para valores acima de 

0,05 a hipótese de distribuição normal, não é descartada e, portanto, qualifica o experimento 

para utilização do método ANOVA. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados do estudo das tensões 

residuais e qualidade de superfície obtidos no fresamento do aço AISI 4340, com diferentes 

parâmetros de corte. 

 

4.1 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE NAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

Foram feitas três medições em cada um dos canais nas duas direções, longitudinal (L) e 

transversal (T), onde a direção longitudinal é coincidente com a direção do avanço da fresa 

(Figura 4.1). Os resultados das análises das tensões residuais estão apresentados na Tabela 4.1 

e nas Figuras 4.3 e 4.5. 

 

 

Figura 4.1 – Indicação (em azul) dos pontos de medição das tensões residuais. 
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Tabela 4.1 - Tensões residuais nos canais fresados. 

Canais 
ap       

(mm) 
Vc 

(m/min) 
ƒ      

(mm/dente) 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

L 
(MPa) 

T 
(MPa) 

L 
(MPa) 

T 
(MPa) 

L 
(MPa) 

T 
(MPa) 

1 0.5 50 0.02 -545 -505 -530 -490 -650 -620 

2 0.5 50 0.06 -235 -260 -320 -250 -90 -255 

3 1.5 50 0.02 -460 -340 -360 -410 -340 -395 

4 1.5 50 0.06 -260 -330 -50 -380 -325 -70 

5 0.5 250 0.02 -380 -320 -390 -345 -475 -425 

6 0.5 250 0.06 -600 -530 -800 -525 -980 -370 

7 1.5 250 0.02 -960 -415 -1200 -510 -1040 -450 

8 1.5 250 0.06 -20 -340 -20 -340 -20 -340 

   

       É possível verificar nas Figuras 4.3 e 4.5 que as tensões residuais foram compressivas 

com diferentes magnitudes para cada combinação dos parâmetros de fresamento ilustrados na  

Figura 4.2 para os canais usinados com velocidade de corte de 50 m/min e na Figura 4.4 para 

os canais com 250 m/min. 

 

 

Figura 4.2 - Combinação dos parâmetros de corte dos Canais 1,2,3,4. 
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Figura 4.3 - Tensões residuais com velocidade de corte de 50 m/min. 

 

 As tensões residuais longitudinais e transversais apresentadas na Figura 4.3 são 

compressivas e similares entre si em cada canal, apresentando magnitudes entre -200 MPa     e 

-400 MPa. Além disso, é possível perceber que entre os canais 2 e 4 há grande similaridade, em 

natureza e magnitude das tensões longitudinais e transversais. Considerando que nestes canais 

o fresamento foi feito com diferentes profundidades de corte, depreende que este parâmetro não 

teve influência nas tensões residuais geradas. Por fim, foi observado uma redução na magnitude 

das tensões compressivas entre os pares de canais 1 - 2 e 3 - 4, entre os canais de cada par, o 

avanço foi único parâmetro alterado, denotando assim a influência do avanço em gerar tensões 

residuais com caráter mais trativo devido ao alto carregamento térmico associado ao aumento 

do avanço. 

Na Figura 4.5 é possível observar as tensões residuais obtidas para os canais 

subsequentes (5, 6, 7, 8) de acordo com a combinação dos parâmetros de usinagem utilizados 

Figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Combinação dos parâmetros de corte dos Canais 5,6,7,8. 

 

Figura 4.5 - Tensões residuais com velocidade de corte de 250 m/min. 

 

Na Figura 4.5 são apresentadas as tensões residuais longitudinais e transversais dos 

canais usinados com velocidade de corte de 250 m/min, que apresentam maior heterogeneidade 
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entre si, principalmente nos canais 6, 7 e 8. Além disso, comparando os canais 6, 7 e 8 com os 

canais 2, 3 e 4 é possível observar um aumento na magnitude das tensões residuais 

compressivas, devido ao efeito da alta velocidade de corte utilizada.  

Com a intenção de validar os resultados obtidos nas Figuras 4.3 e 4.5 foi realizada uma 

análise paramétrica estatística, utilizando-se os programas ActionStat e STATISTICA, que 

através da metodologia de análise de variância (ANOVA) transformaram os dados contidos nas 

Tabelas 4.3 e 4.6 em gráficos de efeito para cada um dos parâmetros analisados. 

 

4.1.1 Análise da normalidade e gráficos de efeito - Tensões Residuais Longitudinais 

 

Na Tabela 4.2 e Tabela 4.3 é possível constatar que os resultados dos testes de 

normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias indicaram “valor-p” superior a 0,05, 

qualificando assim o experimento para realização da análise das variâncias.  

 

Tabela 4.2 - Teste de normalidade para as tensões residuais longitudinais. 

Teste de normalidade dos resíduos Valor-p 

Kolmogorov-Smirnov 0,200 

Shapiro-Wilk 0,857 

 

Tabela 4.3 - Teste de homogeneidade das variâncias para as tensões residuais longitudinais. 

Cochran C Bartlett Chi-Sqr. Valor-p 

0,375 2,729 0,842 

 

Com os resultados dos testes de normalidade e homocedasticidade indicam a não 

rejeição da hipótese nula, foi realizada a ANOVA para verificar a significância de cada 
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parâmetro de corte estudado nas tensões residuais. Os resultados podem sem observados através 

da Tabela 4.4, onde quanto menores os valores de p encontrados, maior a sua influência sobre 

o efeito das tensões residuais longitudinais.  

Tabela 4.4 - Tabela ANOVA para tensões residuais longitudinais. 

 Soma de Quadrados Graus de liberdade Valor-p 

ƒ (avanço) 543004 1 0,000005 

ap (prof. de corte) 36817 1 0,099605 

Vc (vel. de corte) 308267 1 0,000116 

 

Pode-se observar da Tabela 4.4, que a profundidade de corte não exerce uma grande 

influência sobre as tensões residuais longitudinais, já o avanço e a velocidade de corte tem um 

efeito muito superior nas tensões residuais longitudinais. Para ilustrar melhor este 

comportamento, foi gerado através do software STATISTCA os gráficos de efeito dos 

parâmetros de usinagem nas tensões residuais longitudinais. Na Figura 4.6 é possível constatar 

a influência do avanço nas tensões, pois com o seu aumento houve uma tendência a gerar 

tensões trativas ou, no caso em questão, tensões residuais menos compressivas, o que foi 

validado pela inclinação da reta. Portanto, conclui-se que quanto maior o avanço, menor é a 

magnitude compressiva das tensões residuais longitudinais encontradas na superfície do 

material.  
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Figura 4.6 - Efeito do avanço nas tensões residuais. 

Na Figura 4.7, nota-se que à medida que a profundidade de corte cresce, a magnitude 

das tensões residuais compressivas é reduzida, contudo, apesar de exercer certa influência sobre 

o caráter das tensões residuais produzidas na peça, é possível constatar que esse aumento da 

profundidade de corte não é tão significante se comparado ao efeito do avanço, uma vez que a 

inclinação da reta do gráfico de efeito é menor em relação à inclinação daquela observada no 

avanço 



42 
 

 

Figura 4.7 - Efeito da profundidade de corte nas tensões residuais longitudinais. 

 

Por fim, a Figura 4.8 apresenta a influência da velocidade de corte no caráter das tensões 

residuais, que diferentemente da influência do avanço e da profundidade de corte, tende a gerar 

tensões residuais de maior magnitude compressiva com o aumento da velocidade de corte, 

devido ao maior amassamento (deformação plástica) associado ao aumento da velocidade de 

corte. 
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Figura 4.8 - Efeito da velocidade de corte nas tensões residuais longitudinais. 

 

4.1.2 Análise da normalidade e gráficos de efeito - Tensões Residuais Transversais 

 

Antes de se utilizar o método da ANOVA foi necessário avaliar a normalidade dos 

resíduos das tensões residuais transversais e a homogeneidade das variâncias. Nas Tabela 4.5 e 

4.6 é possível verificar o resultado destes testes, onde novamente em ambos os testes se 

encontrou p-valores maiores que 0,05, permitindo assim a utilização do teste paramétrico de 

Análise das Variâncias. 

Tabela 4.5 - Testes de normalidades para as tensões residuais transversais. 

Teste de normalidade dos resíduos Valor-p 

Kolmogorov-Smirnov 0,200 

Shapiro-Wilk 0,133 
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Tabela 4.6 - Teste de homogeneidade das variâncias para as tensões residuais transversais. 

Cochran C Bartlett Chi-Sqr. Valor-p 

0,581 11,573 0,720 

 

Com ambos os testes indicaram resultados de valor-p superiores a 0,05 não se rejeita a 

hipótese de normalidade dos resíduos e de variâncias homogêneas. 

Na  

Tabela 4.7 é possível verificar os resultados do teste ANOVA. Pode-se constatar que 

para as tensões transversais o parâmetro de corte com maior influência é o avanço, porém em 

comparação com os resultados obtidos na Tabela 4.4, as tensões residuais transversais sofrem 

uma menor influência dos parâmetros principais de corte em relação às tensões residuais 

longitudinais. 

 

Tabela 4.7 - Tabela ANOVA para Tensões Residuais Transversais. 

 

 

Soma de Quadrados Graus de liberdade Valor-p 

ƒ (avanço) 63551 1 0,004879 

ap (prof. de corte) 13776 1 0,148153 

Vc (vel. de corte) 15251 1 0,129432 
 

Para uma melhor representação dos resultados obtidos na  

Tabela 4.7, gráficos de efeito foram gerados para cada um dos parâmetros de corte 

analisados. Na Figura 4.9 é possível constatar que assim como para as tensões residuais 

longitudinais o aumento do avanço gera tensões de caráter compressivo de menor intensidade 

no material, porém diferentemente do que foi visto na Figura 4.6 o avanço exerce 

quantitativamente uma influência menor sobre as tensões residuais transversais, como podemos 

verificar através da menor inclinação da reta de efeito. 
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Figura 4.9 - Efeito do avanço nas tensões residuais transversais. 

 

A Figura 4.10 apresenta o efeito da profundidade de corte sobre as tensões residuais 

transversais. Entretanto, assim como exposto na Tabela 4.4, a profundidade de corte não exerce 

grande influência sobre essas tensões e se for considerado as barras de erro da Figura 4.10, é 

possível obter inclinação nula. Portanto, é possível concluir que para as tensões residuais 

transversais o efeito da profundidade de corte é irrisório. 
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Figura 4.10 -  Efeito da profundidade de corte nas tensões residuais transversais. 

 

E por fim, na Figura 4.11 é possível verificar o efeito da velocidade de corte sobre as 

tensões residuais. Assim como na análise feita para as tensões longitudinais, o aumento da 

velocidade provocou um aumento da intensidade nas tensões residuais compressivas. Contudo, 

como foi visto na Tabela 4.6, a velocidade de corte tem uma baixa significância sobre as tensões 

residuais visto que seu valor-p apresentou um valor superior a 0,05. 
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Figura 4.11 - Efeito da velocidade de corte nas tensões residuais transversais. 

 

   Os resultados encontrados são coerentes com o que sugere Masmiati et al., (2016), que 

concluíram que ao aumentar a velocidade de corte têm-se tensões residuais mais compressivas, 

e esse efeito é suavizado à medida em que a profundidade de corte aumenta. Além disso, mostra 

que a velocidade de corte e o avanço exercem influências proporcionais sobre o efeito de 

geração das tensões residuais, porém em natureza oposta, compressiva para a velocidade de 

corte e trativa para o avanço. Entretanto, quando estes parâmetros são aumentados 

concomitantemente não se vê uma alteração significativa na magnitude das tensões residuais 

geradas, o que também está de acordo com os resultados obtidos no presente trabalho. 
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4.2 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE NA QUALIDADE 

SUPERFICIAL DO MATERIAL 

 

A rugosidade (Ra) foi avaliada em cinco pontos de cada um dos canais e os resultados 

dessas medições estão apresentados na Tabela 4.8. A fim de verificar a qualidade das medições 

realizadas, foi calculado o coeficiente de dispersão das medições, onde valores menores que 

15 % representam uma baixa dispersão dos dados, ou seja, uma distribuição homogênea dos 

mesmos. Através da análise da Tabela 4.7 pode ser percebido que os canais 2, 3, 4, 5 e 6 

apresentam valores de dispersão inferiores a 15%. 

 

Tabela 4.8 - Rugosidade (Ra) nos canais. 

 

Canais 

Rugosidade Ra (µm) 

Pontos analisados  

Valor Médio 
1 2 3 4 5 

Canal 1 0,26 0,24 0,58 0,88 0,58 0,51 ±0,27 

Canal 2 1,56 1,66 1,48 1,32 1,96 1,60 ±0,24 

Canal 3 0,58 0,94 0,84 0,88 0,80 0,81 ±0,14 

Canal 4 1,34 1,20 1,10 0,88 0,98 1,10 ±0,18 

Canal 5 0,42 0,52 0,56 0,42 0,42 0,47 ±0,07 

Canal 6 1,00 0,88 0,84 0,60 0,78 0,82 ±0,15 

Canal 7 1,14 0,82 0,54 0,52 0,46 0,70 ±0,28 

Canal 8 0,80 1,44 1,64 1,2 0,38 1,09 ±0,51 

 

É possível observar na Tabela 4.7 que os canais usinados com o avanço de 0,06 

mm/dente apresentaram valores de rugosidade maiores do que os canais usinados com avanço 

de 0,02 mm/dente e os mesmos valores de velocidade e de profundidade corte, de onde se 
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depreende que o aumento do avanço implica em detrimento do acabamento superficial da peça 

usinada, como esperado. Além disso, observa-se que os canais usinados com velocidade de 

corte de   250 m/min resultaram em um melhor acabamento superficial se comparado aos outros 

canais usinados com velocidade de 50 m/min, permitindo concluir que quanto maior a 

velocidade de corte, melhor será o acabamento superficial da peça. Por fim, através da Tabela 

4.7 não foi possível observar a relevância da profundidade de corte na rugosidade da peça.  

Para encontrar a influência de cada parâmetro de usinagem na qualidade superficial, 

utilizou-se o software ActionStat e o método de análise de variâncias. Primeiramente foi 

verificada a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias, conforme Tabela 4.8 

e 4.9), sendo que como o valor-p obtido foi superior a 0,05 no teste de normalidade dos resíduos, 

a hipótese nula de normalidade dos resíduos não pode ser rejeitada, enquanto que o teste de 

homogeneidade das variâncias indicou um valor-p inferior a 0,05, contudo a partir de estudos 

realizados utilizando a técnica de Monte Carlo, verifica-se que tal violação não traz 

consequências graves para as conclusões acerca do conjunto de dados sob avaliação. Logo, 

utiliza-se a estatística paramétrica na avaliação dos dados. 

 

Tabela 4.9 - Teste de normalidade dos resíduos para a rugosidade. 

Teste de normalidade dos resíduos Valor-p 

Kolmogorov-Smirnov 0,200 

Shapiro-Wilk 0,185 

 

Tabela 4.10 - Teste de homogeneidade das variâncias para a rugosidade. 

Cochran C Bartlett Chi-Sqr. Valor-p 

0,473 16,414 0,022 
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A Tabela 4.10 apresenta o resultado do teste ANOVA, sendo possível constatar que a 

variável com maior influência sobre a qualidade de superfície final da amostra é o avanço, pois 

o seu valor-p foi o que mais se aproximou de zero. Entretanto, através da Figura 4.12b 

verifica-se que essa influência tem um impacto deletério na qualidade superficial do material. 

Um aumento do avanço provocou uma variação de 0,6 µm para 1,2 µm na rugosidade do 

material. Por outro lado, para a velocidade de corte o efeito é justamente o contrário do que 

verificado em relação ao avanço, uma vez que quanto maior a velocidade de corte melhor será 

a qualidade da superfície usinada, como pode ser visto na Figura 4.12a. 

Tabela 4.11 - Tabela ANOVA para rugosidade superficial. 

 

Por fim, também é possível verificar através da Tabela 4.10, a influência da 

profundidade de corte sobre a qualidade superficial do material. O gráfico de efeito da 

profundidade de corte mostra que a mesma exerce baixa influência sobre a qualidade superficial 

do material, que é explicito com à baixa inclinação da reta de efeito. Porém, apesar de exercer 

baixa influência, ao aumentar a profundidade de corte tem-se os uma superfície usinada com 

maior rugosidade, provavelmente devido ao aumento da vibração durante a usinagem. Na 

Figura 4.12c pode ser observado os efeitos da profundidade de corte na qualidade superficial 

do material. 

 

 
 

Soma de Quadrados Graus de liberdade P-valor 

ƒ (avanço) 211,6 1 0,000021 

ap (prof. de corte) 1299,6 1 0,36265 

Vc (vel. de corte) 324,9 1 0,00785 
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(a)                                                                            (b) 

 

 

                                                                            (c) 

Figura 4.12 - Gráficos de efeito: (a) Efeito da velocidade de corte na rugosidade. (b) Efeito do 

avanço na rugosidade. (c) Efeito da profundidade de corte na rugosidade. 

 

Os resultados apresentados na Figura 4.12 reforçam o que foi encontrado por Fuh et al., 

1995, que constataram que à medida em que o avanço aumenta, pior será a qualidade superficial 

do material em relação a rugosidade e ao aumentar a velocidade de corte têm-se um melhor 

acabamento superficial no fresamento.  
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que teve como objetivo principal analisar a influência dos 

parâmetros de usinagem nas tensões residuais e na qualidade superficial do aço AISI 4340 após 

a realização do fresamento de topo, permite as seguintes conclusões: 

 

1. Todos os parâmetros de corte analisados têm influência direta na magnitude e sentido 

das tensões residuais encontradas na superfície da peça, porém os parâmetros de 

maior relevância foram o avanço por dente e a velocidade de corte. 

2. O aumento do avanço do dente implicou em um caráter mais trativo das tensões 

residuais em ambas as direções, assim como o aumento da profundidade de corte, 

porém de forma menos acentuada. 

3. A elevação da velocidade de corte gerou tensões residuais compressivas de maior 

magnitude na peça usinada. 

4. Os parâmetros de corte tiveram impacto direto na qualidade de superfície da peça 

usinada, com destaque para o avanço que teve maior influência sobre a rugosidade 

obtida. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

1. Refazer o experimento utilizando parâmetros de corte intermediários aos utilizados no 

presente trabalho, afim de validar os resultados obtidos. 

2. Realizar ensaios de microdureza no material e verificar a influência do fresamento. 

3. Verificar através do método de elementos finitos os resultados obtidos. 

 



54 
 
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANJOS, A. “Análise de Variância” Notas de Aula – Estatística 2, Universidade Federal do 

Paraná, 2009. 

 

ABDALLA, A.J. “ Influência da nitrocarbonetação a plasma nas propriedades de fadiga de um 

aço 4340 com diferentes microestruturas” 19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência 

dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil 

 

ASTM A322.Standard Specification for Steel Bars, Alloy, Standard Grades.ASTM 

International, 2013. 

 

BANIN J. JR., R.“Análise de tensões residuais integridade superficial e forças de usinagem no 

fresamento de topo de aço SAE 4340 endurecido”, Dissertação de Mestrado em Materiais e 

Processos, Centro Universitário da FEI, 2009 

 

BHATTACHARY S., DINDA G.P., DASGUPTA A.K., MAZUMDER J. “Microstructural 

Evolution of AISI 4340 steel during direct metal deposition process”, Material Science and 

Engineering A 528, pp. 2309 – 2318,2011. 

 

CARDOSO, A.S.M. “Caracterização mecânica e estrutural dos aços SAE 4340 e 300M após a 

soldagem a laser e tratamento superficial de nitretação a plasma”, Dissertação de Mestrado em 

Engenharia dos Materiais, USP Lorena, 2011. 

 

CHAKRABORTY P., ASFOUR S., CHO S., ONAR A., LYNN M. “Modeling tool wear 

progression by using mixed effects modeling technique when end-milling AISI 4340 steel”, 

Journal of Materials Processing Technology 205, pp. I90-202,2008. 

 

CINDRA FONSECA, M. P., “Evolução do Estado de Tensões Residuais em Juntas Soldadas 

de Tubulação Durante Ciclos de Fadiga”, Tese de Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais, COPPE/UFRJ, 2000. 

 

Diniz, A. E., Marcondes F.C., Coppini N.L., “ Tecnologia de Usinagem dos Materiais”, 1999. 



55 
 
 

FUH, K. H., WU, C. F., “A residual-stress model for the milling of aluminum alloy (2014-T6)”, 

Journal of Materials Processing Technology 51, pp. 87 – 105, 1995. 

 

OLIVEIRA J. M. “Caracterização da integridade de superfícies usinadas para produção de 

moldes e matrizes”, Dissertação de Mestrado em Materiais, Universidade de Caxias do Sul, 

2006. 

 

KANDIL F. A., LORD J.D., FRY A.T., GRANT P.V., “A review of residual stress 

measurement methods – A Guide to Technique Selection”, NPL Materials Centre, 2001. 

 

KENNAMETAL, Catálogo ANSI ADPT1622PDERGC, 2016. 

 

LIN J., MA N., LEI Y., MURAKAWA H., “Measurement of residual stress in arc welded lap 

joints by cos a X-rat diffraction method”, Journal of Materials Processing Technology 243, pp. 

387 – 394, 2017.  

 

LU, J. “Prestress Engineering of Structural Material: A Global Design Approach to the Residual 

Stress Problem”. In: Totten, G.; Howes, M.; Inoue, T. Handbook of Residual Stress and 

Deformation of Steel. ASM International, Materials Park, Estados Unidos, pp. 11-26, 2002. 

 

MA Y., FENG P., ZHANG J., WU ZHIJUN, YU D., “Prediction of surface residual stress after 

end milling based on cutting force and temperature”, Journal of Materials Processing 

Technology 235, 41 – 48, 2016. 

 

POLLI M.L., “Análise da estabilidade dinâmica do processo de fresamento a altas velocidades 

de corte”, Tese de Doutorado em Engenharia Mecânica, UFSC, 2005. 

 

PIVATO P. R. N., ABDALLA A. J., BAPTISTA C. A. R. P., HASHIMOTO T. M., PEREIRA 

M. S., ANAZAWA R. M., “Estudo comparativo do comportamento mecânico em tração e 

fadiga de aços com microestrutura multifásicas”, 17º CbeciMat - Congresso Brasileiro de 

Engenharia e Ciência dos Materiais, 15 a 19 de novembro de 2006, Foz do Iguaçu, PR, Brasil 

 



56 
 
SOUZA, A.J. “Processos de Fabricação por Usinagem” Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2016. 

 

CHUVAS, T. C. “Estudo da influência dos parâmetros de alívio das tensões residuais por 

vibração mecânica em juntas soldadas a plasma”, Dissertação de Mestrado em Engenharia 

Mecânica, UFF, 2012. 

 

GARVCIA-NAVAS. V., GONZALO O., BENGOETXEA I. “Effect of cutting parameter in 

the surface residual stress generated by turning in AISI 4340 steel”, International Journal of 

Machine Tools & Manufacture 61 (2012) 48 – 57, 2012. 

 

WITHERS P. J. H., BHADESHIA K. D. H., “Residual stress Part 2 – Nature and Origins”, 

Material Science and Technology, 2001. 


