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RESUMO 

 

 

Os aços de alta resistência mecânica são de grande importância para a indústria metal 

mecânica e o estado de tensões residuais gerado na superfície dos componentes fabricados 

com esses aços assume um papel importante na manutenção de sua integridade. Nesse ramo 

industrial são usados diversos processos mecânicos de fabricação e, em especial, os processos 

de usinagem são usualmente empregados nas últimas etapas de fabricação, o que significa que 

o estado final de tensões residuais é resultado desses processos. Sob essa perspectiva, neste 

trabalho foram analisadas as tensões residuais geradas no fresamento de topo de aço AISI 

4340, levando em consideração a influência dos parâmetros de corte. As tensões residuais 

foram medidas por difração de raios-X pelo método do sen
2
 e os resultados foram 

comparados com aqueles obtidos por ruído magnético Barkhausen (RMB), com o objetivo de 

verificar a validade do método RMB nesta aplicação. Os resultados revelaram a presença de 

tensões compressivas em todas as amostras, o que indicia a predominância dos efeitos 

mecânicos sobre os efeitos térmicos nas condições de corte empregadas. A análise da 

rugosidade das superfícies fresadas complementou o presente trabalho. 

 

Palavras-Chave: aço AISI 4340, fresamento, tensões residuais, difração de raios-X, ruído 

magnético Barkhausen. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

High strength steels are of great importance for the metal mechanical industry and the 

knowledge of residual stresses state generated on the surface of components made from these 

steels plays an important role in their integrity. Many manufacturing processes are used in this 

industrial field and, in special, machining processes are usually employed in the latter stages 

of manufacturing, which means that the final state of residual stresses is a result of these 

processes. In this work the residual stresses generated in the face milling of a sample of AISI 

4340 steel were analyzed, taking into account the influence of the cutting parameters. The 

residual stresses were measured using the X-ray diffraction technique, by the sin² method, 

and the results were compared with those obtained with the magnetic Barkhausen noise 

(MBN) technique, with the objective of verifying the validity of the MBN technique in this 

application. The results revealed the presence of compressive stresses only, which indicates 

the predominance of mechanical effects over thermal effects, under the cutting conditions 

used.  Analysis of roughness of the machined surfaces complemented this work.  

 

Keywords: AISI 4340 steel, milling, residual stresses, X-ray diffraction technique, magnetic 

Barkhausen noise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os aços de ultra-alta resistência são materiais de grande importância para a indústria 

metal mecânica. Em particular, o aço AISI 4340 possui excelentes propriedades como alta 

resistência mecânica, elevada tenacidade e considerável resistência à fadiga e à corrosão. É 

um aço muito utilizado para a fabricação de diversos tipos de estruturas destinadas a 

aplicações que envolvam elevadas solicitações mecânicas (DAMASCENO, 2017). Sendo 

assim, o conhecimento das propriedades mecânicas e do comportamento deste aço com 

relação às tensões residuais geradas nos diferentes processos de fabricação é de grande 

importância, a fim de garantir a integridade e a longa vida dos componentes em serviço. 

Tensões residuais são tensões presentes em materiais sólidos na ausência de esforços 

externos e de gradientes térmicos. Se um componente for submetido a carregamentos 

externos, as tensões residuais podem se somar a esses carregamentos e, dependendo de sua 

natureza, magnitude e distribuição, serão deletérias ou benéficas aos materiais (BARSOUM, 

2008). Essas tensões são geradas em todos os processos mecânicos de fabricação, 

principalmente nos processos de usinagem, usualmente empregados nas últimas etapas de 

fabricação. 

No fresamento, as altas taxas de deformação plástica do material e os gradientes 

térmicos gerados pelo atrito entre a ferramenta e a peça de corte induzem tensões residuais na 

superfície da peça. Sabe-se que campos de tensões compressivas estão associados às 

deformações plásticas, enquanto que as tensões trativas, indesejáveis, estão associadas aos 

efeitos térmicos. Sendo o fresamento um processo amplamente utilizado na fabricação de uma 

grande variedade de componentes mecânicos (FITZPATRICK, 2014), verifica-se a 

importância do estudo do comportamento das tensões residuais nesse processo. 

Este trabalho teve por objetivo analisar a influência dos parâmetros de corte usados no 

fresamento de topo de aço AISI 4340 sobre tensões residuais geradas, assim como a 

rugosidade média das superfícies usinadas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 USINAGEM 

 

A usinagem é um grupo de processos de fabricação, nos quais a geometria, as 

dimensões e o acabamento de uma peça são obtidos através da remoção de material. Por sua 

vez, o material removido, que possui forma geométrica irregular, é conhecido como cavaco 

(GROOVER, 2014). Em relação à natureza do mecanismo pelo qual se realiza a remoção do 

cavaco, os processos de usinagem são divididos em processos convencionais e não 

convencionais. Nos processos convencionais a remoção do cavaco é realizada utilizando 

energia mecânica. Nos processos não convencionais são usados diferentes mecanismos de 

remoção de material, ou seja, diferentes tipos de energia, como térmica, elétrica e química 

(DATSKO, 1967). A Figura 2.1 ilustra, de forma genérica, a remoção de cavaco por uma 

ferramenta de corte em um processo convencional. 

  

 

Figura 2.1 – Esquema genérico do mecanismo de corte em processo convencional de 

usinagem. Fonte: FITZPATRICK, 2014 (modificado). 

 

Os processos de usinagem são comumente empregados em duas etapas: operação de 

desbaste, onde se realiza a remoção de maior quantidade de material para produzir a 

geometria desejada e operação de acabamento, onde se obtém o controle dimensional e a 
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qualidade superficial desejada da peça. Essas operações são caracterizadas pelos parâmetros 

de corte, associados aos movimentos relativos entre a ferramenta de corte e a peça. Os 

principais parâmetros são: velocidade de corte (Vc), profundidade de corte (ap) e avanço (f). 

Nas operações de desbaste utilizam-se baixas velocidades de corte aliadas a altos avanços e 

maiores profundidades. Por outro lado, em operações de acabamento são usadas altas 

velocidades de corte e baixos avanços e profundidades (MACHADO et al., 2009). 

 

2.1.1 Fresamento de topo 

 

O fresamento é o processo de usinagem no qual superfícies quaisquer são obtidas 

utilizando uma ferramenta multicortante, conhecida como fresa (FERRARESI, 1969). A fresa 

é fixada a um mandril, que gira a uma frequência de rotação controlada, N, sobre a superfície 

da peça, que realiza o movimento de avanço (ONWUBOLU, 2005). 

Existem dois tipos básicos de fresamento: fresamento tangencial e fresamento de 

topo (GROOVER, 2014). No fresamento de topo a fresa é posicionada perpendicularmente 

em relação à superfície sendo fresada, como mostrado na Figura 2.2. Esse processo é 

destinado à obtenção de superfícies planas perpendiculares ao eixo de rotação da fresa 

(FERRARESI, 1969). Assim como no torneamento e na furação, a velocidade de corte no 

fresamento é calculada pela Eq. 1. O avanço da fresa é calculado pela Eq. 2 (GROOVER, 

2014). 

 

Figura 2.2 - Fresamento de topo. Fonte: FITZPATRICK, 2014 (modificado). 
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𝑉𝑐 =
𝜋𝐷𝑁

1000
                                                                (1) 

 

𝑓 = 𝑁𝑧𝑓𝑧                                                                  (2) 

 

Onde: 

Vc é a velocidade de corte, em m/min. 

D é o diâmetro da fresa, em mm. 

N é a frequência de rotação da fresa, em rotação/min. 

f é o avanço da fresa, em mm/min. 

fz é o avanço por dente da fresa, em mm/dente. 

z é o número de dentes da fresa. 

 

2.1.2 Fluidos de corte 

 

Os fluidos de corte são líquidos ou gases aplicados nas operações de usinagem com o 

objetivo de aprimorar o desempenho do processo, sendo usados para três finalidades 

principais: lubrificação, refrigeração e remoção do cavaco (BIANCHI et al., 2004).Em 

condições de baixas velocidades de corte, a função de lubrificação toma maior importância, 

objetivando a redução do atrito entre a ferramenta e o cavaco e a não formação da aresta 

postiça de corte. Em altas velocidades de corte a temperatura de usinagem torna-se elevada e 

as condições de corte não são favoráveis para que o fluido penetre na interface ferramenta-

peça. Nesse caso, a função de refrigeração ganha maior importância (MACHADO et al., 

2009). 

O uso de fluidos de corte na usinagem pode reduzir consideravelmente o desgaste da 

ferramenta, devido à redução do atrito na interface ferramenta/cavaco e ferramenta/peça, além 

de reduzir as dilatações térmicas causadas pela geração de calor, preservando o controle 

dimensional desejado. Os fluidos de corte são classificados em três grupos principais: ar, 
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fluidos aquosos e óleos. O ar é utilizado principalmente para a remoção do cavaco da zona de 

corte e apesar de possuir baixo poder refrigerante, também exerce função de refrigeração 

(DINIZ et al., 1999). 

Os fluidos aquosos são divididos em água e emulsões. A água foi a primeira 

substância usada como fluido de corte, tendo como principal função a refrigeração. Suas 

vantagens incluem não ser inflamável, baixo custo, abundância e baixa viscosidade. 

Entretanto, provoca a corrosão de materiais ferrosos e possui baixo poder umectante para os 

metais e, por isso, quase não é usada como fluido de corte. As emulsões são constituídas de 

óleo disperso em água, com adição de emulsificadores (substâncias responsáveis pela 

dispersão do óleo na água) e inibidores de corrosão. Assim, as emulsões mantêm o poder de 

refrigeração da água evitando suas desvantagens de ação corrosiva e de baixo poder 

umectante (DINIZ et al., 1999). 

 

2.1.3 Materiais de ferramentas de corte 

 

A ferramenta de corte é um elemento fundamental na usinagem e o material 

escolhido para sua fabricação deve ser capaz de suportar os diversos esforços envolvidos no 

processo. Entre as propriedades mecânicas desejadas e necessárias para os materiais de 

ferramentas destacam-se quatro: elevada dureza a quente, tenacidade, resistência à abrasão e 

estabilidade química. Existem diversos materiais para ferramentas de corte que apresentam 

combinações em níveis variados dessas propriedades, sendo inviável a fabricação de um 

material que englobe todas essas propriedades no mais alto grau de desempenho (STEMMER, 

2001). 

No geral, ao se utilizar elevadas velocidades de corte deve-se escolher materiais com 

maior resistência ao desgaste, enquanto que para avanços elevados devem ser usados 

materiais mais tenazes. Os materiais mais utilizados para ferramentas de corte são: aço rápido, 

metal duro, cermets, cerâmicas, nitreto cúbico de boro e diamante (ASM, 1995). A Figura 2.3 

apresenta a relação entre a velocidade de corte, avanço e os materiais de ferramenta de corte. 
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Figura 2.3 – Relação entre velocidade de corte, avanço e materiais para ferramentas de corte. 

Fonte: ASM, 1995(modificado). 

 

O aço rápido, desenvolvido por F. W. Taylor (MACHADO et al., 2009) é um 

material tenaz, com elevada resistência ao desgaste e elevada dureza a quente (DINIZ et al., 

1999). Sua criação permitiu a obtenção de velocidades de corte mais elevadas que as 

permitidas com os materiais existentes na época. Apesar do desenvolvimento de novos 

materiais para ferramentas de corte ao longo do tempo, o aço rápido ainda se mostra 

comercialmente viável para diversas aplicações, especialmente na fabricação de ferramentas 

com geometrias complexas, como brocas, fresas e brochas (GROOVER, 2014). 

Os aços rápidos são divididos em duas classificações: tipo M e tipo T. Os do tipo M 

possuem grandes porcentagens de carbono em sua composição e o molibdênio (Mo) como 

principal elemento de liga. Também possuem outros elementos de liga como tungstênio (W), 

vanádio (V), cromo (Cr) e cobalto (Co) e alcançam elevada dureza após tratamento térmico, 

sendo capazes de manter essa dureza a altas temperaturas. Os aços do tipo T possuem o W 

como principal elemento de liga. Assim como o tipo M, esses aços possuem grandes 

quantidades de carbono em sua composição e V, Cr e Co como outros elementos de liga. 

Tendem a ser menos tenazes que os do tipo M, porém mais resistentes ao calor e ligeiramente 

mais resistentes à abrasão (ASM, 1995). 

Os primeiros metais duros eram compostos basicamente por carbeto de tungstênio 

(WC) sinterizado, tendo como ligante o cobalto (Co). Em suas primeiras aplicações em 
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ferramentas de corte mostrou-se excelente para a usinagem de ferros fundidos e materiais não 

ferrosos. Entretanto, apresentou péssimo desempenho na usinagem de aços. Isso se deve ao 

forte atrito estabelecido entre a ferramenta de metal duro e o cavaco de aço, gerando grande 

quantidade de calor. Sob essas condições, rapidamente uma cratera é formada na face da 

ferramenta, levando ao esfacelamento do gume de corte (STEMMER, 2001). A adição de 

carbeto de titânio (TiC), carbeto de tântalo (TaC) e/ou carbeto de nióbio (NbC) à mistura de 

WC-Co foi a solução encontrada para reduzir substancialmente a taxa de desgaste da 

ferramenta na usinagem de aços. Assim, as ferramentas de metal duro podem ser divididas em 

dois grupos: as que consistem em WC-Co, usadas para usinar ferros fundidos e ligas não-

ferrosas, como alumínio (Al), bronze, cobre (Cu), magnésio (Mg) e Ti e as que possuem 

adições de TiC e TaC, usadas para usinar aços (GROOVER, 2014).  

Os cermets são materiais compósitos formados por uma combinação de cerâmicas e 

metais. O termo cermet é empregado para designar os compósitos de metal e cerâmica 

contendo nitreto de titânio (TiN), carbeto de titânio (TiC) e cerâmicas que não incluem 

carbeto de tungstênio (WC). São especialmente empregados para fresamento e geralmente 

usados para acabamento e semi-acabamento a altas velocidades de aços, aços inoxidáveis e 

ferros fundidos (GROOVER, 2014).  

As ferramentas de cerâmica são fabricadas com grãos finos de Al2O3 por metalurgia 

do pó, sem o uso de ligantes. São usadas principalmente no torneamento de ferros fundidos e 

aços empregando altas velocidades de corte. Também são usadas no torneamento, em etapa de 

acabamento de aços endurecidos (GROOVER, 2014).  

O nitreto cúbico de boro, ou CBN (da sigla em inglês cubic boron nitride) é o 

material mais duro depois do diamante. As ferramentas de CBN são fabricadas na forma de 

insertos, por meio de um processo no qual se deposita camadas do material sobre uma base de 

carbeto. O CBN foi introduzido como material para ferramenta de corte na década de 1970 e 

desde então vem sido usado para a usinagem de metais ferrosos (HAKIM et al., 2011). 

O diamante é o material mais duro que existe. Em ferramentas de corte, utiliza-se o 

diamante policristalino sinterizado, conhecido como PCD (da sigla em inglês policrystalline 

diamond). Assim como o CBN, as ferramentas de corte feitas com esse material são 

fabricadas em forma de insertos por um processo similar, no qual se realiza a deposição de 

uma camada de PCD com cerca de 0,5 mm de espessura sobre uma base de 

carbetosinterizado. As ferramentas de PCD não podem ser usadas na usinagem de aços, ferros 
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fundidos ou ligas de níquel, pois o diamante (feito de carbono) reage quimicamente com esses 

materiais. São usadas principalmente para a usinagem a altas velocidades de metais não 

ferrosos e materiais não-metálicos, como fibra de vidro, grafite e madeira (GROOVER, 

2014). 

 

2.2 TENSÕES RESIDUAIS 

 

As tensões residuais (TR) são tensões auto-equilibradas existentes nos materiais ou 

componentes que se encontram em condição de temperatura uniforme e ausência de 

carregamentos externos (MACHERAUCH e KLOOS, 1987) e surgem como uma 

consequência de interações entre tensão, deformação, temperatura, tempo e microestrutura 

(BHADESHIA et al., 2002). A Figura2.4 ilustra essas interações. 

 

 

Figura 2.4 - Relações entre tensão, temperatura, tempo e microestrutura. Fonte: Bhadeshiaet 

al., 2002 (modificado). 

 

Essas tensões se distribuem por todo o volume do componente de forma a sempre 

manter um estado de equilíbrio, o que pode ser descrito pela Eq. 4 e pela Eq. 5 (ROSSINI et 

al., 2012). A Eq. 4 representa o equilíbrio entre as forças agindo em todo o componente, 

enquanto que a Eq. 5 representa o equilíbrio entre os momentos. 
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 𝜎𝑑𝐴 = 0                                                                                                                                (4) 

 

 𝜎𝑧𝑑𝐴 = 0                                                                                                                              (5) 

 

Onde: 

σ é a solicitação em um ponto. 

dA é um elemento infinitesimal de área. 

z é a distância relativa a um ponto de referência. 

 

As tensões residuais são classificadas em três tipos, de acordo com a dimensão 

característica 𝑙𝑐do material ao longo da qual elas se equilibram (WHITERS e BHADESHIA, 

2001): 

 Tipo I – TR macroscópicas: São distribuídas e auto-equilibradas no corpo material 

como um todo (𝑙𝑐𝐼 ≅ parte do componente). 

  Tipo II – TR microscópicas: São distribuídas em escala microestrutural e auto-

equilibradas em certo conjunto de grãos do material (𝑙𝑐𝐼𝐼 ≅ tamanho de grão). 

  Tipo III – TR submicroscópicas: São distribuídas dentro dos grãos em distâncias 

atômicas e auto-equilibradas em conjuntos de células unitárias. (𝑙𝑐𝐼𝐼𝐼 < tamanho de grão).  

Na prática, qualquer componente produzido através de processos mecânicos estará 

sujeito a uma combinação dos três tipos de tensões residuais e a superposição dos três tipos 

determina o estado total de tensões residuais em uma região do material.A magnitude dessas 

tensões pode ser suficientemente grande para causar escoamento em peças metálicas, ou seja, 

a presença delas nas camadas superficiais da peça exerce forte influência em sua resistência 

mecânica.(BARSOUM, 2008). 

As tensões residuais pré-existentes (σR) podem se somar às tensões aplicadas (σA) e o 

campo final de tensões será dado pela superposição dessas tensões, como ilustrado na Figura 

2.5 (LU,2002). Dependendo da natureza, (trativa ou compressiva) das tensões residuais, essa 
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superposição entre tensões residuais e tensões aplicadas pode ser deletéria ou benéfica ao 

material (ROSSINI et al., 2012).  

 

Figura 2.5 - Superposição de tensões residuais e aplicadas. Fonte: LU, 2002 (modificado). 

 

Sabe-se que um campo de tensões residuais trativas resulta em um efeito danoso ao 

componente, pois essas tensões somam-se às tensões de serviço, gerando uma sobrecarga 

localizada no componente, e aceleram o processo de nucleação e propagação de trincas, 

diminuindo a vida em fadiga e a resistência à corrosão sob tensão. Por outro lado, se forem 

introduzidas tensões residuais compressivas, haverá um alívio parcial de carga localizada no 

componente, aumentando a vida em fadiga e resistência à corrosão sob tensão do componente 

(ROSSINI et al., 2012). Essas tensões compressivas podem ser introduzidas através de 

processos como o shot peening (LU, 2002). 
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2.2.1 Tensões residuais na usinagem 

 

Os processos de usinagem produzem deformações plásticas não homogêneas nas 

peças pela ação mecânica de uma ferramenta de corte e pelo calor gerado, podendo, também, 

causar transformações de fase no material, devido aos efeitos mecânicos e/ou térmicos. Por 

sua vez, essas transformações de fase podem causar variações volumétricas e de propriedades 

mecânicas do material, que podem se tornar fontes de novas deformações plásticas (HABIBY 

et al., 1992). Essas deformações são responsáveis pelo surgimento de tensões residuais nos 

componentes fabricados por usinagem. 

As tensões residuais geradas em componentes usinados afetam o desempenho do 

produto em serviço não só pela influência que exercem sobre a resistência à fadiga e à 

corrosão sob tensão do material, mas também por poderem causar distorções na peça após a 

usinagem, comprometendo o controle dimensional e a funcionalidade da peça (WANG et al., 

2018). Por exemplo, na indústria aeroespacial é comum a fabricação por usinagem de 

componentes de paredes finas e as distorções causadas pelas tensões residuais geradas nesses 

componentes são um dos principais problemas. Essas distorções são responsáveis pela perda 

de uma parcela significativa dos produtos fabricados, refletindo em um elevado custo de 

produção (MASOUDI et al., 2014). Sendo a usinagem amplamente empregada em diversos 

setores industriais, verifica-se a importância do estudo do comportamento das tensões 

residuais e suas causas nesse conjunto de processos de fabricação. 

Em um estudo realizado por Qi et al., (2014) concluiu-se que o principal fator 

determinante da natureza e da magnitude das tensões residuais geradas em processos de 

usinagem é a deformação plástica acumulada na direção de corte. A intensidade e distribuição 

dessa deformação plástica dependem das condições de operação, dadas pelos parâmetros de 

corte, como velocidade de corte, avanço e profundidade de corte, pelo raio da ponta da 

ferramenta e pelo uso, ou não, de fluido de corte (YUAN et al., 2016). 

No fresamento, o comportamento das tensões residuais depende, também, da posição 

relativa entre a fresa e a peça e do sentido de rotação da fresa em relação ao avanço da peça. 

A Figura 2.6 ilustra o comportamento característico das tensões residuais (σr) geradas em 

diferentes processos de fresamento. Analisando essa figura pode-se observar que as tensões 
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residuais geradas no fresamento de topo tendem a ser compressivas na superfície usinada e 

trativas nas camadas mais internas. 

 

 

Figura 2.6 – Distribuições características das tensões residuais nos aços geradas por diferentes 

processos de fresamento (modificado). 

 

Em um estudo realizado por Su et al. (2013), observou-se a geração de tensões 

residuais compressivas nas superfícies usinadas para diferentes condições de operação. As 

tensões se tornaram mais compressivas nos casos em que se adotou menor velocidade de 

corte, o que é explicado pelo aumento da intensidade dos efeitos mecânicos. Além disso, as 

tensões residuais apresentaram maiores magnitudes na direção de corte, o que pode ser 

explicado pelo maior acúmulo de deformações plásticas nessa direção. 

  Yuan et al. (2016) obtiveram resultados diferentes em seu trabalho. As tensões 

residuais geradas pelo fresamento de topo foram trativas, porém, nesse trabalho não foi 

utilizado fluido de corte, o que contribuiu para a maior influência dos efeitos térmicos, aos 

quais estão associadas as tensões trativas. Além disso, foi concluído que o comportamento das 

tensões residuais no fresamento de topo pode variar de acordo com as condições de operação, 

o que justifica resultados diferentes obtidos em diferentes estudos. Mesmo assim, a maioria 
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dos estudos sobre o assunto revela uma tendência das tensões residuais para o comportamento 

ilustrado na Figura 2.6. 

 

2.2.2 Métodos de medição de tensões residuais 

 

Todos os métodos de medição de tensões residuais envolvem a medição de 

deformações, ao invés de tensões, sendo estas calculadas a partir das propriedades do material 

como o módulo de Young e o coeficiente de Poisson (KANDIL et al., 2001). Os métodos são 

divididos em dois grupos: métodos destrutivos e métodos não-destrutivos. 

Os métodos destrutivos se caracterizam por envolverem medições acompanhadas da 

destruição parcial, ou total da peça, ou amostra, o que configura uma desvantagem, pois pode 

inviabilizar o uso da peça. No geral, os métodos destrutivos se baseiam no seguinte processo: 

medição do estado inicial de tensões nas vizinhanças do local onde a medição é realizada; 

modificação na peça, ou amostra, que caracteriza o método destrutivo; medição das tensões 

após a modificação; cálculo das tensões através da diferença dos estados inicial e final. Dois 

dos métodos destrutivos mais comuns são o método do furo cego e o método de remoção de 

camadas (KANDIL et al., 2001). 

No método do furo cego extensômetros são instalados nas vizinhanças do local onde 

as tensões serão medidas e as indicações iniciais são lidas. Abre-se um furo cego nas 

proximidades dos extensômetros e as novas indicações são lidas. Por fim, calculam-se as 

tensões através da diferença entre os estados inicial e final (KANDIL et al., 2001). 

O método da remoção de camadas permite a construção do perfil das tensões em 

profundidades, mas deve ser acompanhado de outro método para a medição final das tensões. 

Realiza-se uma remoção gradual de finas camadas superficiais da amostra e, em seguida, 

aplica-se o método de medição escolhido (KANDIL et al., 2001). 

Nos métodos não-destrutivos a forma e as dimensões originais da peça são 

preservadas. Os principais métodos não-destrutivos são: difração de raios-X, difração de 

nêutrons, ultrassom e método magnético (KANDIL et al., 2001).  A difração de raios-X e a 

difração de nêutrons se baseiam nas deformações elásticas em um material policristalino para 

medir tensões internas no material. A difração de nêutrons permite medir profundezas 
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superficiais de 0,2 mm até 100 mm em alumínio, ou 25 mm em aços. Já a difração de raios-X 

permite resolução espacial de 1 a 2 mm até dezenas de μm e uma profundidade de penetração 

de 10 a 30 μm, dependendo do material e fonte de radiação. No entanto, a técnica de difração 

de nêutrons possui um custo relativo superior ao de raios-X e maior complexidade de 

realização, o que torna a difração de raios-X um método mais viável (KANDIL et al., 2001). 

Métodos ultrassônicos utilizam a sensibilidade da velocidade de ondas sonoras se 

propagando através de um sólido aos níveis de tensões internas do sólido. Os métodos 

magnéticos são aplicáveis a materiais ferromagnéticos. Esses métodos se baseiam na 

sensibilidade das propriedades magnéticas de materiais ferromagnéticos, como o aço, ao 

estado de tensões interno do material (KANDIL et al., 2001). Um dos métodos magnéticos 

mais conhecidos é o ruído magnético Barkhausen. 

 

2.2.3 Tensometria por difração de raios-X 

 

A tensometria por difração de raios-X permite quantificar e qualificar, em magnitude 

e direção, tensões residuais e aplicadas existentes em certo ponto da superfície do material. 

Seus princípios básicos são derivados da teoria da difração de raios-X em materiais cristalinos 

e da teoria da elasticidade dos materiais sólidos (FITZPATRICK et al., 2005). 

A teoria da difração de raios-X consiste na medição do espaçamento entre planos cristalinos 

de um material utilizando feixes de raios-X monocromáticos com comprimento de onda λ. Ao 

incidir na superfície do material, um feixe de raios-X é difratado pelos átomos do material. O 

ângulo de difração do feixe terá o mesmo valor θ do ângulo de incidência, caso a Lei de 

Bragg seja satisfeita. A Figura2.6ilustra feixes de raios-X paralelos incidindo e sendo 

refratados por planos de átomos de um material (FITZPATRICK et al., 2005). 
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Figura 2.7 – Difração de raios-X em planos atômicos. Fonte: CINDRA FONSECA et al., 

2017. 

 

Os feixes 1 e 1a incidem nos átomos K e P do primeiro plano de átomos e são 

difratados em todas as direções. Apenas os feixes 1’ e 1’a são difratados com interferência 

construtiva, ou seja, em fase. Essa interferência construtiva é verificada observando-se que a 

diferença entre os comprimentos das trajetórias das frentes de onda XX’ e YY’ é nula, como 

mostra a Eq. 6. 

 

𝑄𝐾 − 𝑃𝑅 = 𝑃𝐾 cos 𝜃 − 𝑃𝐾 cos 𝜃 = 0 (4) 

 

Feixes paralelos a 1’ que são espalhados por outros átomos no plano também estarão 

em fase. Conforme a Figura 2.6 os raios 1 e 2 são difratados pelos átomos K e L, formando as 

trajetórias 1K1’ e 2L2’, respectivamente. Segundo a condição de interferência construtiva 

para raios espalhados por átomos em planos diferentes, a diferença entre essas trajetórias é 

dada pela Eq. 5. 

 

𝑀𝐿 + 𝐿𝑁 = 𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃                        (5) 
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A Lei de Bragg, dada pela Eq. 6, diz que os raios espalhados 1’ e 2’ estarão em fase 

apenas se a diferença das trajetórias for igual a um número inteiro n, chamado de ordem de 

Bragg. Na Eq. 6 d é a distância entre os planos atômicos e θ o ângulo de interferência 

construtiva (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

 

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃                                    (6) 

 

O ângulo de difração de um feixe de raios-X incidente será modificado se houver 

uma alteração na distância d entre os planos atômicos devido a uma tensão aplicada e se o 

comprimento de onde do feixe for constante, como mostrado na Figura 2.7 (CINDRA 

FONSECA et al., 2017). 

 

Figura 2.8 – Alteração das distâncias interplanares pela aplicação de tensão. Fonte: CINDRA 

FONSECA et al., 2017. 

 

Considerando duas amostras de material, uma livre de tensões aplicadas, com distância 

interplanar d0 e outra sob tensão, com distância interplanar d, a deformação cristalográfica ε 

causada pela tensão aplicada pode ser expressa pela Eq. 7 (CINDRA FONSECA et al., 2017).  
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ε =
d−d0

d0
=

𝛥𝑑

d0
                                  (7) 

 

A seguinte alteração pode ser feita na Lei de Bragg: 

 

𝑑 =
𝑛𝜆

2𝑠𝑒𝑛  𝜃
                                                     (8) 

 

Derivando a equação acima em relação a 𝜃 obtém-se a Eq. 9: 

 

𝛥𝑑 = −
𝑛

2
𝜆 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐 𝜃 cot𝜃  𝛥𝜃                                                      (9) 

 

Substituindo a Eq. 8 na Eq. 7, obtém-se a Eq. 10. 

 

𝜀 =
−
𝑛

2
𝜆  𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐  𝜃 cot 𝜃  𝛥𝜃

𝑛𝜆

2𝑠𝑒𝑛  𝜃

= − cot𝜃0  𝛥𝜃                                         (10) 

 

Onde ε é a deformação na direção perpendicular aos planos atômicos que difratam os 

feixes de raios-X, 𝜃0 é o ângulo do pico de difração medido em uma amostra isenta de tensões 

e 𝛥𝜃 é a variação do ângulo de difração devido à tensão aplicada em relação à difração na 

rede cristalina isenta de tensões (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

A parte da teoria da elasticidade dos materiais sólidos que complementa o princípio 

da tensometria por difração de raios-X é baseada na Lei de Hooke para o estado triaxial de 

tensões, descrita pelas Eq. 11, 12 e 13: 

 

𝜀1 =  
𝜎1

𝐸
 − 𝜈  

𝜎2+𝜎3

𝐸
                                                         (11) 
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𝜀2 =  
𝜎2

𝐸
 − 𝜈  

𝜎1+𝜎3

𝐸
                                                        (12) 

 

𝜀3 =  
𝜎3

𝐸
 − 𝜈  

𝜎1+𝜎2

𝐸
                                                     (13) 

 

Onde: 

𝜀1, 𝜀2, 𝜀3 são as deformações principais. 

σ1, σ2, σ3são as tensões principais. 

E é o módulo de elasticidade. 

ν é coeficiente de Poisson. 

 

Um sistema de coordenadas polares é usado para descrever melhor o que ocorre. A 

Figura 2.8representa esse sistema, definido em uma amostra. A partir daí pode-se obter as 

equações para a tensão e deformação εφψ, nas direções φ e ψ (CINDRA FONSECA et al., 

2017). 

 

 

Figura 2.9 – Sistema de coordenadas polares. Fonte: CINDRA FONSECA et al., 2017. 
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Neste sistema de coordenadas e considerando o equipamento de medição usado nessa 

técnica, o ângulo φ é chamado de ângulo polar e representa o ângulo de deslocamento do 

difratômetro ao redor da superfície da amostra. O ângulo ψ é chamado de ângulo azimutal e 

representa o ângulo entre a normal à superfície da amostra e o plano formado pelos feixes 

incidente e difratado. A deformação ε φ ψ pode ser expressa pela Eq.14 (CINDRA FONSECA 

et al., 2017):  

 

𝜀φ ,𝜓 =  
1+υ

E
  σ1cos2φ + σ2sen2φ · sen2ψ −

υ

E
(σ1 + σ2 + σ3)                                       (14) 

 

Considerando uma medição superficial pode-se definir a tensão principal σ3, 

perpendicular à superfície da amostra, como nula. Em seguida é realizada uma transformação 

de base dada por σφ =  σ1cos2φ + σ2sen2φ e a Eq. 14 pode ser reescrita como a Eq. 15. 

 

𝜀φ ,𝜓 =  
1+υ

E
 σφ · sen2ψ −

υ

E
(σ1 + σ2)                                                                                (15) 

 

Mantendo o ângulo polar φ constante, a diferença entre as deformações em duas 

direções ψ1 e ψ2 é expressa pela Eq. 16: 

 

ε(φ,ψ2) − ε(φ,ψ1) =  
1+υ

E
 σφ(sen2 ψ2 − sen2 ψ1)                                                   (16) 

 
 

A componente de tensão 𝜎ϕ pode, então, ser expressa pela Eq. 17: 

 

 

𝜎φ =  
𝐸

1+υ

ε(ϕ,ψ2)−ε(ϕ,ψ1)

sen2 ψ2−sen2 ψ1
(17) 
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Substituindo a Eq. 10 na Eq. 17obtém-se a expressão final para a componente de 

tensão 𝜎φ , dada pela Eq. 18. 

 

 

𝜎φ = −  
𝐸

1+υ
· 𝑐𝑜𝑡 𝜃0 ·

𝜃ϕ,𝜓2
−𝜃ϕ,𝜓1

sen2 ψ2−sen2 ψ1
                                                           (18) 

 
 

O método de medição usando a Eq. 18 é chamado de método do sen²ψ e é o mais 

usado atualmente para medir tensões residuais. Nesse método mede-se o ângulo 𝜃 e, assim, a 

deformação para vários ângulos ψ. Com os valores dos ângulos 𝜃 e ψ, plota-se um gráfico 

relacionando 2𝜃 e sen²ψ, a partir do qual realiza-se uma regressão linear para obter uma reta 

com coeficiente angular m, de tal forma que a Eq. 18 pode ser escrita como a Eq. 19 

(CINDRA FONSECA et al., 2017). 

 

𝜎φ = −  
𝐸

1+υ
𝑐𝑜𝑡 𝜃0 𝑚                                                                       (19) 

 
 
2.2.4 Ruído Magnético Barkhausen (RMB) 

 

As interações atômicas nos materiais ocorrem de tal maneira que os momentos 

magnéticos dos átomos se alinham em paralelo, como ilustra a Figura 2.9. Por sua vez, esse 

alinhamento se dá de forma a alcançar um estado de mínima energia e a direção em que 

ocorre depende da estrutura do material (GRIJALBA, 2010). 

 

 

Figura 2.10 - Alinhamento spin-spin. Fonte: GRIJALBA, 2010. 
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Nos materiais ferromagnéticos existem regiões compostas por átomos que possuem 

os momentos magnéticos orientados segundo uma direção de fácil magnetização. Essas 

regiões são conhecidas como domínios magnéticos. A Figura 2.10 ilustra a distribuição dos 

domínios magnéticos (GRIJALBA, 2010). 

 

 

Figura 2.11 – Desenho esquemático de domínios magnéticos. Fonte: GRIJALBA FREDDY, 

2010. 

Os domínios são separados por fronteiras chamadas de paredes de domínio ou paredes 

de Bloch, através das quais ocorre uma transição da direção de magnetização. Existem dois 

tipos de paredes de Bloch nos materiais ferromagnéticos: paredes de 180° e de 90°. As 

paredes de 180° apresentam maior mobilidade do que as de 90°, contribuindo de forma mais 

expressiva para a medição do RMB (YELBAY et al., 2010). 

Quando um campo magnético externo é aplicado a um material ferromagnético, os 

vetores de magnetização dos domínios magnéticos tendem a se alinhar com a direção de 

magnetização imposta, o que provoca a movimentação das paredes dos domínios. Domínios 

cujos vetores de magnetização estão alinhados com o campo induzido expandem em 

detrimento dos domínios vizinhos (GAUTHIER et al., 1998). A curva de magnetização inicial 

(BxH), mostrada na Figura 2.11, descreve a movimentação dos domínios, desde a 

magnetização zero – domínios orientados aleatoriamente - até a magnetização de saturação 

Ms (associada a uma indução de saturação Bs) quando todos os domínios se alinham com a 

direção do campo aplicado (H), gerando um único domínio no material (SERRÃO, 2014). 
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Figura 2.12 - Curva de magnetização inicial. Fonte: SERRÃO, 2014. 

A magnetização do material, entretanto, não ocorre de maneira suave. Diversas 

características do material configuram barreiras que dificultam a movimentação dos domínios 

magnéticos e exigem um aumento na intensidade do campo magnético aplicado para serem 

vencidas. Dessa forma, a magnetização ocorre de forma abrupta devido aos picos de 

intensidade causados por essas barreiras (YELBAY et al., 2010). 

A técnica do RMB se baseia no comportamento descrito acima. Em 1919, o 

professor alemão Heinrich Barkhausen percebeu em um experimento que quando um campo 

magnético crescente é aplicado a um material ferromagnético através de uma bobina indutora 

enrolada no material, um ruído sonoro é emitido por um alto-falante ligado ao sistema através 

de um amplificador. Esse ruído se deve aos pulsos de tensão induzidos na bobina 

(GAUTHIER et al., 1998). Por sua vez, os pulsos de tensão são gerados pela movimentação 

abrupta dos domínios magnéticos, como explicado anteriormente. Esse efeito é traduzido na 

curva de ciclo de histerese do material que, em uma visão global, é representada de forma 

suave. Na realidade, a curva é descontínua e formada por pequenos saltos que caracterizam o 

RMB, como pode ser visto na Figura 2.12 (TRILLON et al., 2012). 
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Figura 2.13 - Saltos abruptos em um ciclo de histerese revelados por Barkhausen em 1919. 

Fonte: (TRILLON et al., 2012, modificado). 

 

A magnitude do sinal RMB depende das características do material que configuram 

as barreiras para a movimentação das paredes dos domínios magnéticos. Dentre essas 

características destacam-se o tamanho de grão, microestrutura, tensões residuais e fadiga 

(HAMFELT, 2015).  

Em relação às tensões residuais, os domínios magnéticos se organizam em uma 

configuração mais favorável energeticamente a fim de acomodar as deformações elásticas 

internas no material, causadas por essas tensões (FARIAS, 2005). Tensões de tração 

favorecem o crescimento dos domínios orientados na direção de aplicação da tensão, 

facilitando a magnetização nessa direção e ocasionando o aumento da amplitude do RMB. Por 

outro lado, as tensões de compressão causam o crescimento dos domínios perpendicularmente 

à direção de aplicação da tensão, o que dificulta a magnetização nessa direção, causando uma 

queda na amplitude do RMB (SERRÃO, 2014). A Figura 2.13 ilustra esses efeitos. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 2.14 – Alinhamento dos domínios magnéticos do material em tração (a) 

e compressão (b). Fonte: SERRÃO, 2014. 

 

A Figura 2.14ilustra um sistema comum de medição do RMB, usado em ensaios não-

destrutivos para detectar alterações estruturais devido a tensões na amostra. Uma corrente 

alternada é aplicada na bobina yoke, induzindo um campo magnético alternado nessa bobina e 

na amostra. Por sua vez, o campo induzido, que gera o sinal RMB, é detectado pela bobina 

leitora. O sinal capturado pela bobina leitora inclui o campo aplicado e o sinal RMB e, por 

este motivo, deve ser filtrado a fim de remover o sinal do campo aplicado e ruídos de fundo 

(HAMFELT, 2015). 

 

Figura 2.15 – Esquema de sensor de RMB. Fonte: HAMFELT, 2015 (modificado). 
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O sinal de RMB é um sinal aleatório, não estacionário e, por este motivo, deve ser 

tratado por cálculos estatísticos. O parâmetro quantitativo mais utilizado para caracterizar o 

RMB é o valor RMS (Root Mean Square) do sinal, que representa a raiz quadrada do valor 

quadrático médio dos sinais (medidos em volts) ao longo do tempo (GRIJALBA, 2010). O 

RMS é calculado pela Eq. 20. 

 

𝑅𝑀𝐵𝑅𝑀𝑆 =  
 (𝑉𝑖−𝑉𝑚 )² 𝑛
𝑖

𝑛−1
                                                  (20) 

 

Onde: 

𝑅𝑀𝐵𝑅𝑀𝑆  é o valor RMS dos sinais do RMB em volts; 

𝑉𝑖  é a voltagem medida no instante i; 

𝑉𝑚  é o valor médio do sinal; 

n é o número de medidas de tensão realizadas. 

 

O valor RMS é um parâmetro estatístico equivalente ao desvio-padrão, representando 

uma medida do tamanho médio das flutuações em torno da média (SERRÃO, 2014). 

 

2.3 AÇO AISI 4340 

 

O aço de classificação AISI 4340 é um açomédio carbono de ultra alta resistência 

que possui excelentes propriedades como elevada tenacidade e resistência mecânica,alta 

temperabilidade, boa forjabilidade, facilidade para tratamento térmico e baixa suscetibilidade 

à fragilização por hidrogênio (BHATTACHARYA et al.,2011).É muito utilizado em 

aplicações estruturais para construção mecânica, principalmente nas indústrias 

automobilística, espacial e naval (CARDOSO, 2011). 

Algumas das principais aplicaçõesdesse aço são: componentes estruturais críticos 

para veículos espaciais e trens de pouso de aeronaves (ABDALLAet al., 2008); componentes 
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de edificações, componentes automotivos e vasos de pressão para usinas nucleares 

(BHATTACHARYA et al., 2011); eixos, virabrequins, engrenagens, cilindros.A Tabela 2.1 

apresenta a composição química média do aço AISI 4340.   

 

Tabela 2.1– Composição química média do aço AISI 4340 (% em peso). 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu 

0,38-

0,43 

0,60-

0,80 
0,03 0,04 

0,15-

0,35 

1,65-

2,00 

0,70-

0,90 

0,20-

0,30 

0,38-

0,43 

0,60-

0,80 

Fonte: norma ASTM A829/A829M. 

 

Os principais elementos de liga desse aço são o níquel (Ni), o cromo (Cr) e o 

molibdênio (Mo). O Ni resulta em um aumento da resistência mecânica. O Cr melhora da 

resistência à corrosão atmosférica e o Mo melhora do limite de fadiga (CHIAVERINI 

VICENTE, 1986). Os aços 4340 possuem microestrutura multifásica dependendo das 

condições de processo, podendo conter ferrita, carbonetos de cementita, martensita revenida e 

não revenida, bainita e austenita retida (BHATTACHARYA et al., 2011). 

Por ser empregado na condição de temperado e revenido o aço AISI 4340 possui 

microestrutura basicamente martensítica, sendo essa microestrutura responsável pelo mais 

alto nível de resistência mecânica nos aços. A transformação martensítica gera um estado 

interno de tensões que compromete a ductilidade do material, sendo necessário o revenido 

pós-têmpera. Entretanto, o revenido a baixa temperatura já é o suficiente para reduzir 

consideravelmente esse estado de tensões, sem alterar as principais propriedades da 

microestrutura martensítica (LEE e SU, 1999).  

 

2.4 INTEGRIDADE SUPERFICIAL 

 

2.4.1 Rugosidade 

 

A rugosidade de um material é o conjunto de pequenas saliências e reentrâncias que 

caracterizam sua superfície. São imperfeições micro geométricas presentes na superfície de 
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qualquer peça produzida mecanicamente, possíveis de serem medidas apenas com 

instrumentos específicos, como o rugosímetro e o perfilômetro (ABNT NBR 6405/ 1988).A 

existência da rugosidade se deve a diversas causas, como as imperfeições nos mecanismos das 

máquinas-ferramentas, desgaste das ferramentas, vibrações no conjunto peça-ferramenta, 

fixação mal feita da peça na máquina e o próprio processo de fabricação empregado. 

 Essas imperfeições na superfície de componentes mecânicos influenciam na 

qualidade de deslizamento, resistência ao desgaste, resistência oferecida pela superfície ao 

escoamento de fluídos, resistência à corrosão e à fadiga, ajuste de acoplamento forçado, além 

de propriedades óticas, elétricas e magnéticas (CÔRTES, 2009).Esses fatores justificam a 

importância de levar em consideração a rugosidade no projeto de um componente mecânico.  

A medição da rugosidade envolve a descrição gráfica de um perfil constituído de 

picos (saliências) e vales (reentrâncias) que caracterizam o estado superficial da amostra 

sendo analisada. Esse perfil é construído a partir da leitura do instrumento de medida e a ele é 

associado um comprimento de leitura lt. Realiza-se uma amostragem de medidas pelas 

quantidades de cristas e vales, a qual deve ser equivalente independentemente da faixa de 

rugosidade presente, para que seja possível a comparação entre materiais em diferentes faixas 

de rugosidade. Por esse motivo o comprimento de leitura lt deve variar com a faixa de 

rugosidade (ABNT NBR 6405/ 1988). 

A amostragem é caracterizada por um comprimento conhecido como cutoff, que 

equivale a 1/7 de lt. É um comprimento da amostra usado para caracterizá-la quanto a sua 

rugosidade.Quanto maior a rugosidade, menores serão os cutoffs. No entanto, dessa divisão de 

7 cutoffs, o primeiro e último são descartados da medida, pois correspondem a comprimentos 

percorridos pela ponta do instrumento a fim de atingir a velocidade de medição e a parada, 

respectivamente. Esses comprimentos são definidos como lv e ln, respectivamente. Os 5 

cutoffs intermediários, efetivamente usados na medida, são chamados de le e definem o 

comprimento de leitura lm (CÔRTES, 2009). A Figura 2.15 ilustra essas definições. 
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Figura 2.16 - Comprimentos para avaliação de rugosidade. Fonte: ABNT NBR 6405 / 1988. 

 

Existem dois sistemas básicos de medida da rugosidade: o da linha média M e o da 

envolvente E. O sistema da linha média M é o mais utilizado e adotado no Brasil pelas 

Normas ABNT NBR 6405/1988 e NBR 8404/1984. Nesse sistema define-se uma linha média 

M paralela à direção do comprimento de amostragem le, de modo que a soma das áreas 

superiores entre ela e o perfil efetivo seja igual à soma das áreas inferiores. A Figura 2.16 e 

aEq. 21 representam esse sistema. 

 

 

Figura 2.17 - Definição de linha média. Fonte: ABNT NBR 6405/1988. 

 

A1 + A2 = A3                                                                                                                  (21) 

 

Existem diversos parâmetros usados na medição de rugosidade, em conjunto com o 

cutoff, sendo o mais comum a rugosidade média Ra. Esse parâmetro é baseado na medida Yi 
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do perfil da superfície de uma amostra. Yi é a medida de afastamento do ponto mais alto ou 

mais baixo do i-ésimo pico, ou vale, em relação à linha média. A Figura 2.17 representa essa 

medida. 

 

Figura 2.18 - Definição das medidas Yi e Zi. Fonte: ABNT NBR 6405/1988. 

 

A rugosidade Ra, dada pela Eq. 22, é a média aritmética dos n valores de Yi dentro 

do comprimento de medição lm, expressa em unidades de micrometros (μm). É o parâmetro 

mais utilizado e aplicado nos processos de fabricação, porém não define a forma das 

irregularidades do perfil, podendo-se obter o mesmo valor de Ra para superfícies fabricadas 

por processos diferentes (ABNT NBR 6405/1988). 

 

𝑅𝑎 =
𝑌1+𝑌2+𝑌3+⋯+𝑌𝑛

𝑛
                       (22) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

Neste trabalho foi utilizado o aço AISI 4340 como material de estudo. A amostra 

consiste em uma parte de um disco com 15 mm de espessura e 227 mm de diâmetro, como 

ilustrado na Figura 3.1. A Tabela 3.1 e a Tabela 3.2 apresentam a composição química e as 

propriedades mecânicas do material, respectivamente. Os valores são referentes ao estado 

como recebido. 

 

 

Figura 3.1 – Amostra de aço AISI 4340. 

 

Tabela 3.1 – Composição química do aço AISI 4340 (% em massa, Fe em balanço) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu 

0,4 0,73 0,28 0,01 0,02 0,78 1,73 0,21 0,02 0,11 

Fonte: Fabricante. 
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Tabela 3.2 – Propriedades mecânicas do aço AISI 4340. 

σLE (MPa) σLR (MPa) Dureza Vickers (HV) 

800 1200 360 

Fonte: Fabricante. 

 

 

3.2 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra utilizada neste trabalho foi usada em um estudo anterior no qual foi 

necessário realizar um tratamento térmico de alívio de tensões para minimizar os efeitos das 

tensões residuais detectadas no estado como recebida. A superfície da amostra usinada neste 

trabalho não havia sofrido nenhuma alteração além do tratamento de alívio de tensões anterior 

ao fresamento. Assim sendo, não foi necessário realizar tratamento térmico de alívio de 

tensões, nem nenhum outro tratamento neste trabalho. 

 

3.3 FRESAMENTO  

 

Foram fresados oito canais na amostra, com o intuito de avaliar a relação dos 

parâmetros de corte com as tensões residuais geradas. Os canais foram usinados no 

Laboratório de Tecnologia Mecânica (LTM) da UFF, utilizando o centro de usinagem MV – 

760 ECO da marca VEKER, ilustrado pela Figura 3.2. O centro de usinagem possui 

velocidade de rotação máxima de 8000 rpm  e trata-se de uma máquina-ferramenta CNC, ou 

seja,realiza as operações de usinagem de forma automática por meio de comandos numéricos 

inseridos no painel de comando na forma de códigos, conhecidos como códigos G.Por sua 

vez, os códigos G são constituídos por linhas de comandos contendo informações como 

posicionamento da ferramenta em relação à peça, velocidade de rotação do eixo da ferramenta 

e velocidade de avanço. 
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A Figura 3.3 ilustra o sistema de fixação da amostra à mesa do centro de usinagem. 

A fresa consiste em dois insertos de metal duro com recobrimento de PVD-TiAlN, de 

classificação KC725M, da fabricante KENNAMETAL montados em um suporte para dois 

insertos. Os insertos possuem 9,82 mm de comprimento, 6,70 mm de largura e raio da ponta 

Re de 0,77 mm. 

 

 

Figura 3.2 – Centro de usinagem MV – 760 ECO, VEKER. Fonte: manual do usuário. 

 

 

 

Figura 3.3 – Desenho esquemático da fixação da amostra de aço AISI 4340 à mesa do centro 

de usinagem. 
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Os canais foram fresados utilizando fluido de corte aplicado em jorro.O fluido de 

corte usado foi o óleo solúvel Hydria do fabricante Amphora,  em uma proporção de 20 partes 

de água para uma parte de óleo.Em cada canal foram usadas diferentes combinações dos 

parâmetros de corte avanço por dente (f), velocidade de corte (Vc) e profundidade de corte 

(ap), como apresentado na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.3 – Parâmetros de corte. 

Canal Vc (m/min) ap (mm) f (mm/dente) 

1 100 0,5 0,02 

2 100 0,5 0,06 

3 100 1,5 0,02 

4 100 1,5 0,06 

5 300 0,5 0,02 

6 300 0,5 0,06 

7 300 1,5 0,02 

8 300 1,5 0,06 

 

3.5 MEDIÇÃO DAS TENSÕES RESIDUAIS (TR) 

 

As tensões residuais geradas pelo fresamento da amostra foram medidas pordifração 

de raios-X e os valores foram comparados com os obtidos por ruído magnético Barkhausen.  

A medição das TR pelo método de difração de raios-X foi realizada no Laboratório de Análise 

de Tensões (LAT) do departamento de engenharia mecânica da UFF. Foi utilizado o 

analisador de tensõesXStress3000, da marca Stresstech, ilustrado na Figura 3.4, o qual realiza 

as medidas de tensões pelo método do sen²ψ. A Tabela 3.5 apresenta os parâmetros de 

calibração do equipamento. 
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Figura 3.4 – Analisador de tensões residuais XSTRESS 3000, da marca Stresstech. 

 

Tabela 3.4 – Parâmetros de calibração do analisador de tensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi utilizado um ponto de medição no centro de cada canal, totalizando oito pontos. 

A Figura 3.5 ilustra a localização dos pontos de medição na amostra. As tensões residuais 

foram medidas nas direções longitudinal e transversal. 

 

Diâmetro do colimador (mm) 2 

Ângulo de incidência 2θ (°) 156,42 

Ângulos de inclinação ψ(°) [0 / 20,7 /30 / 30,7 / 45] 

Radiação CrΚα 

Comprimento de onda λ (Å) 2,29092 

Plano de difração [2 1 1] - ferrita 

Corrente (mA) 4,7 

Tensão (kV) 25 
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Figura 3.5 – Pontos de medição das tensões residuais pelo método de difração de raios-X. 

 

A análise das TR pelo método do ruído magnético Barkhausen foi realizada no 

Laboratório de Ensaios Não Destrutivos (LEND) do departamento de engenharia mecânica da 

UFF.O equipamento utilizado foi o medidor Barktech, desenvolvido por um grupo de 

professores da Universidade de São Paulo, para fins acadêmicos. A Tabela 3.6 apresenta os 

parâmetros de calibração do equipamento. Foram usados três pontos de medição em cada 

canal, sendo os pontos centrais equivalentes aos pontos usados na medição por difração de 

raios-X, como ilustra a Figura 3.7. 

 

Tabela 3.5 – Parâmetros de calibração do equipamento de RMB. 

Frequência de amostragem (kHz) 350 

Número de amostras na janela 11667 

Frequência de excitação (Hz) 30 

Amplitude de excitação (V) 3,4 
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Figura 3.6 – Pontos de medição das TR pelo método do ruído magnético Barkhausen. 

 

Como apresentado anteriormente neste trabalho, no método RMB não se mede 

diretamente valores de tensão (MPa), mas sim valores de voltagem (mV), associados ao 

estado de tensões residuais no ponto de medição. Assim, esse método permite apenas uma 

análise qualitativa dos resultados, uma vez que se sabe que valores mais elevados de voltagem 

estão associados a tensões trativas e valores mais baixos estão associados a tensões 

compressivas. 

 

3.6 MEDIÇÃO DA RUGOSIDADE 

 

A medição da rugosidade Ra dos canais fresados foi realizada no Laboratório de 

Análise de Tensões (LAT) utilizando o rugosímetro Surtronic 25, da marca Taylor Hobson, 

disponibilizado pelo Laboratório de Metrologia Dimensional e Computacional (LMDC) da 

UFF, ilustrado na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Rugosimetro Sutronic 25 da marca Taylor Hobson. Fonte: Guia do Usuário. 
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O comprimento útil de medição lu em cada canal foi definido tomando-se o 

comprimento de usinagem lc do canal e subtraindo os comprimentos de entrada e saída. Estes 

são desconsiderados, pois configuram regiões onde o regime de corte não é estável. Para os 

canais 1, 2 e 3 obteve-se comprimento útil de medição lu de 29 mm e para os canais 4, 5, 6, 7 

e 8 obteve-se lu de 20 mm. Em cada canal foram usados cinco percursos de medição lm de 4 

mm, cada um composto por cinco comprimentos de amostragem le (cutoff) de 0,8 mm. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para facilitar a análise dos resultados e avaliar a influência das diferentes 

combinações dos parâmetros de corte os dados obtidos foram separados em dois grupos: 

grupo A (canais 1, 2, 3 e 4) e grupo B (canais 5, 6, 7 e 8). A Tabela 4.1 apresenta a 

combinação dos parâmetros de corte para cada grupo. 

 

Tabela 4.1 – Combinação dos parâmetros de corte dos grupos A e B. 

Canal 

Grupo A 

Canal 

Grupo B 

Vc = 100 m/min Vc = 300 m/min 

ap(mm) f(mm/dente) ap(mm) f (mm/dente) 

1 0,5 0,02 5 0,5 0,02 

2 0,5 0,06 6 0,5 0,06 

3 1,5 0,02 7 1,5 0,02 

4 1,5 0,06 8 1,5 0,06 

 

 

4.1 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

4.1.1 Difração de Raios-X 
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A Tabela 4.2 apresenta os resultados das medições das tensões residuais. 

 

Tabela 4.2 – Tensões residuais (TR), longitudinais (L) e transversais (T). 

Canal 
TR (MPa) 

L T 

1 -550±12 -537 ± 11 

2 -460±13 -445± 19 

3 -510±10 -575± 15 

4 -715±11 -670± 1 

5 -905±11 -750± 15 

6 -590±14 -361 ± 2 

7 -870 ±8 -654± 26 

8 -830±4 -147 ± 8 

 

Os resultados revelam que as tensões residuais geradas nos pontos de medição foram 

compressivas. A geração de tensões residuais compressivas está associada aos efeitos 

mecânicos (YUAN et al., 2016), o que significa que houve predominância desses efeitos com 

as condições de corte usadas e pelo fato de haver sido aplicado um fluido de corte com alto 

poder refrigerante em jorro, que minimiza ou extingue os efeitos térmicos do corte.A partir 

dos resultados foram construídos gráficos de coluna para cada grupo de medidas, utilizando o 

software OriginPro 8,a fim de permitir uma primeira avaliação da influência desses 

parâmetros. As Figuras 4.1 e 4.2 ilustram esses gráficos. 
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Figura 4.1 – Tensões residuais com Vc = 100 m/min (Grupo A). 

 

Considerando o grupo A, verificou-se que do canal 1 para o canal 3 (ambos com 

avanço f = 0,02 mm/dente) as tensões residuais longitudinais se tornaram menos 

compressivas, enquanto que as tensões residuais transversais se tornaram mais compressivas. 

Aumentando-se f para 0,06 mm/dente, percebe-se que do canal 2 para o canal 4 as tensões 

residuais nas duas direções se tornaram mais compressivas. O único parâmetro de corte que 

variou entre os canais 1 e 3 e entre os canais 2 e 4 foi a profundidade de corte ap. Do canal 1 

para o canal 2 (ambos com ap = 0,5 mm)  as tensões residuais longitudinais e transversais se 

tornaram menos compressivas, enquanto que do canal 3 para o canal 4 (ambos com ap = 1,5 

mm) as tensões residuais nas duas direções se tornaram mais compressivas. O avanço foi o 

único parâmetro que variou entre os canais 1 e 2 e entre os canais 3 e 4.A Tabela 4.3ilustra a 

relação entre a variação dos parâmetros de corte e o efeito sobre as tensões residuais. 
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Tabela 4.3 – Relação entre a variação dos parâmetros de corte e as TR do grupo A. 

Canal 

TR (MPa) 
Parâmetro modificado 

entre os canais 

Efeito global da variação do 

parâmetro nas TR 

L T L T 

1 -550 -537 
ap 

Menos 

compressiva 

Mais 

compressiva 3 -510 -574 

                

2 -460 -445 
ap 

Mais 

compressiva 

 Mais 

compressiva 4 -715 -670 

                

1 -550 -537 
f 

Menos 

compressiva 

Menos 

compressiva 2 -460 -445 

                

3 -510 -574 
f 

Mais 

compressiva 

Mais 

compressiva 4 -715 -670 

 

 

Percebe-se que entre os canais 1 e 3 as tensões residuais em ambas as direções não 

sofreram grandes variações, o que indica que elas não foram influenciadas de forma 

expressiva pela profundidade de corte. Por outro lado, entre os canais 2 e 4 ocorreram 

variações mais significativas, o que indica maior influência da profundidade de corte nesse 

caso. Entre os canais 1 e 2 e entre os canais 3 e 4 as tensões residuais sofreram variações 

consideráveis, o que indica maior influência do avanço nesse caso. 
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Figura 4.2 – Tensões residuais Vc = 300 m/min (Grupo B). 

 

Considerando o grupo B, verificou-se que do canal 5 para o canal 7 as tensões 

residuais longitudinais e transversais se tornaram menos compressivas. Do canal 6 para o 

canal 8 as tensões residuais transversais também se tornaram menos compressivas, enquanto 

que as tensões residuais longitudinais se tornaram mais compressivas. O único parâmetro de 

corte que variou entre os canais 5 e 7 e entre os canais 6 e 8 foi a profundidade de corte ap. Do 

canal 5 para o canal 6 e do canal 7 para o canal 8 as tensões residuais nas duas direções se 

tornaram menos compressivas. O avanço foi o único parâmetro de corte que variou entre os 

canais 5 e 6 e entre os canais 7 e 8. A combinação de parâmetros usada em cada canal pode 

ser vista na figura 4.3. A Tabela 4.4 ilustra a relação entre a variação dos parâmetros e o efeito 

sobre as tensões residuais. 
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Tabela 4.4 - Relação entre a variação dos parâmetros de corte e as TR do grupo B. 

Canal 

TR (MPa) Parâmetro 

modificado entre os 

canais 

Efeito global da variação do 

parâmetro nas TR 

L T L T 

5 -905 -750 
ap 

Menos 

compressiva 

Menos 

compressiva 7 -870 -654 

                

6 -590 -361 
ap 

Mais 

compressiva 

 Menos 

compressiva 8 -830 -147 

                

5 -905 -750 
f 

Menos 

compressiva 

Menos 

compressiva 6 -590 -361 

                

7 -870 -654 
f 

Menos 

compressiva 

Menos 

compressiva 8 -830 -147 

 

 

As TR, nas duas direções, não sofreram variações expressivas entre os canais 5 e 7, 

indicando a baixa influência da profundidade de corte. Por outro lado, as TR variaram 

significativamente entre os canais 6 e 8, revelando maior influência da profundidade de corte 

nesse caso.  Entre os canais 5 e 6 e entre os canais 6 e 8 as TR sofreram variações 

consideráveis, o que indica uma forte influência do avanço. 

A partir das informações apresentadas percebe-se que o avanço influenciou mais na 

geração das TR do que a profundidade de corte. Comparando-se o grupo A com o grupo B, 

percebe-se uma tendência à geração de TR menos compressivas quando se utiliza avanço 

mais alto. O comportamento das TR em relação à variação da profundidade de corte se 

mostrou oposto entre os grupos. Além disso, as TR nas duas direções se tornaram mais 

compressivas na maioria dos canais do grupo B, o que indica que o aumento da velocidade de 

corte tendeu a gerar TR compressivas. 
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Esse mesmo comportamento das tensões residuais já foi observado em outras 

pesquisas realizadas sob condições semelhantes às deste trabalho. Masmiati e Sarhan (2014) 

realizaram um estudo no qual otimizaram os parâmetros de corte do processo de fresamento 

para minimizar as tensões residuais geradas. Os resultados experimentais revelaram a 

presença de tensões compressivas. Além disso, o comportamento observado para as tensões 

residuais em relação aos parâmetros de corte foi semelhante ao comportamento esperado 

neste trabalho.   

Junteng Wang et al. (2017) analisaram as tensões residuais geradas no fresamento de 

topo de inconel 718 e observaram a presença de tensões compressivas. Eles desenvolveram 

um modelo numérico e um modelo empírico para prever as tensões residuais e ambos os 

modelos forneceram resultados bastante satisfatórios. 

Para verificar a validade da análise qualitativa apresentada e da comparação feita 

com a literatura, os resultados obtidos devem ser tratados por métodos estatísticos. Neste 

trabalho foi utilizado o método da análise de variância (ANOVA). Entretanto, os resultados 

obtidos para a difração de raios-X neste trabalho inviabilizaram a aplicação da ANOVA. 

Assim, a análise das tensões residuais medidas pelo método de difração de raios-X ficará 

limitada ao que já foi apresentado. 
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4.1.2Ruído Magnético Barkhausen 

 

Os resultados das medições do sinal RMB podem ser vistos na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Valores de ruído magnético Barkhausen (RMB). 

Canal 

Sinal RMB (mV) 

L T Média 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 L T 

1 0,69 0,45 0,38 0,5 0,53 0,58 0,51 0,53 

2 0,34 0,31 0,34 0,34 0,36 0,38 0,33 0,36 

3 0,36 0,32 0,36 0,29 0,3 0,34 0,35 0,31 

4 0,32 0,11 0,19 0,32 0,29 0,36 0,2 0,32 

5 0,25 0,26 0,26 0,25 0,25 0,27 0,26 0,26 

6 0,29 0,28 0,27 0,24 0,24 0,26 0,28 0,25 

7 0,24 0,24 0,28 0,25 0,24 0,26 0,25 0,25 

8 0,26 0,26 0,27 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25 

 

Como mencionado anteriormente, o método RMB não fornece resultados em valores 

de tensão (MPa). Sendo assim, foram construídas duas curvas de calibração relacionando os 

valores de tensão obtidos pelo método de difração de raios-X com os valores de sinal RMB, 

nas direções longitudinal e transversal. As curvas foram geradas por regressão linear, 

utilizando o método dos mínimos quadrados. Foram usados os valores de sinal RMB do ponto 

2, para cada direção, por ser o mesmo ponto usado nos dois métodos de medição. As Figuras 

4.3 e 4.4 apresentam as curvas obtidas. 
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Figura 4.3 – Curva de calibração das tensões residuais longitudinais. 

 

 

Figura 4.4 – Curva de calibração das tensões residuais transversais. 
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Analisando as Figuras 4.3 e 4.4 percebe-se que houve muita dispersão entre os 

dados. De fato, o coeficiente de ajuste R² para ambas as curvas foi muito pequeno: 0,11322 

para a direção longitudinal e  -0,16378 para a transversal. Isso significa que a tentativa de 

aproximar os dados pelo método dos mínimos quadrados não foi eficiente. Apesar disso, é 

possível discutir o comportamento do sinal RMB em relação às tensões residuais analisando a 

inclinação das curvas. A curva obtida para a direção longitudinal indica a tendência do sinal 

RMB de aumentar à medida que as tensões aumentam, ou seja, à medida que as tensões se 

tornam mais trativas, o que está de acordo com a literatura. Para a direção transversal o 

comportamento obtido foi inverso, entretanto, o erro da aproximação foi muito maior. 

Para facilitar a análise visual dos resultados foram construídos dois gráficos de 

colunas para cada grupo de medidas. As Figuras 4.5 e 4.7 ilustram os gráficos que relacionam 

as medidas em cada ponto. As Figuras 4.6 e 4.8 ilustram os gráficos que relacionam as médias 

entre os pontos em cada canal.  

 

Figura 4.5 – Sinais RMB dos pontos 1, 2 e 3 de cada canal do grupo A, medidos nas direções 

longitudinal e transversal. 
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Figura 4.6 – Valor médio dos sinais RMB em cada canal do grupo A, nas direções 

longitudinal e transversal. 

 

Considerando o grupo A, percebe-se que do canal 1 para o canal 3 o valor médio do 

sinal RMB reduziu nas duas direções. Do canal 2 para o canal 4 o valor médio também 

reduziu nas duas direções, o que pode ser entendido como uma tendência das tensões 

residuais à compressão, quando se aumenta a profundidade de corte. Do canal 1 para o canal 2 

o comportamento do valor médio foi o mesmo para as duas direções. Do canal 3 para o canal 

4 o sinal aumentou na direção transversal, entretanto, foi uma variação muito pequena, 

podendo ser desprezada. Na direção longitudinal o sinal diminuiu, como nos outros casos. 

Assim, o comportamento esperado para as tensões residuais também é de tender à compressão 

quando se aumenta o avanço. A Tabela 4.6 apresenta as relações mencionadas. 
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Tabela 4.6 – Relação entre a variação dos parâmetros de corte e os sinais RMB do grupo A. 

Canal 

Sinal RMBRMS (mV) 

Parâmetro 

variado 

Efeito global da 

variação do parâmetro 

no sinal RMB 
L T 

Ponto 

1 

Ponto 

2 

Ponto 

3 

Ponto 

1 

Ponto 

2 

Ponto 

3 
L T 

1 0,69 0,45 0,38 0,50 0,53 0,58 
ap 

Reduziu o 

sinal 

Reduziu o 

sinal 3 0,36 0,32 0,36 0,29 0,30 0,34 

    

2 0,34 0,31 0,34 0,34 0,36 0,38 
ap 

Reduziu o 

sinal 

Reduziu o 

sinal 4 0,32 0,11 0,19 0,32 0,29 0,36 

    

1 0,69 0,45 0,38 0,50 0,53 0,58 
f 

Reduziu o 

sinal 

Reduziu o 

sinal 2 0,34 0,31 0,34 0,34 0,36 0,38 

    

3 0,36 0,32 0,36 0,29 0,30 0,34 
f 

Reduziu o 

sinal 

Reduziu o 

sinal 4 0,32 0,11 0,19 0,32 0,29 0,36 

 

 

Considerando o grupo B, pode-se observar, pelas Figuras 4.8 e 4.9, que do canal 5 

para o canal 7 e do canal 6 para o canal 8 o sinal RMB diminuiu nas duas direções, porém, as 

variações foram muito pequenas, o que indica uma fraca tendência da profundidade de corte 

de gerar tensões compressivas sob as condições aplicadas. Por outro lado, do canal 5 para o 

canal 6 e do canal 7 para o canal 8 o sinal aumentou nas duas direções, o que indica que a as 

tensões residuais tenderam à tração quando se elevou o avanço. Este comportamento está de 

acordo com a análise apresentada para o método de difração de raios-X. 
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Figura 4.7 – Sinais RMB dos pontos 1, 2 e 3 de cada canal do grupo B, medidos nas direções 

longitudinal e transversal. 

 

 

Figura 4.8 – Valor médio dos sinais RMB em cada canal do grupo B, nas direções 

longitudinal (L) e transversal (T).  
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A Tabela 4.7 apresenta as relações entre a variação dos parâmetros de corte e os 

sinais RMB. 

 

Tabela 4.7 - Relações entre a variação dos parâmetros de corte e os sinais RMB do grupo B. 

Canal 

Sinal RMBRMS (mV) 

Parâmetro 

variado 

Efeito global da variação 

do parâmetro no sinal 

RMB 
L T 

Ponto 

1 

Ponto 

2 

Ponto 

3 

Ponto 

1 

Ponto 

2 

Ponto 

3 
L T 

5 0,25 0,26 0,26 0,25 0,25 0,27 
ap 

Reduziu o 

sinal 

Reduziu o 

sinal 7 0,24 0,24 0,28 0,25 0,24 0,26 

    

6 0,29 0,28 0,27 0,24 0,24 0,26 
ap 

Reduziu o 

sinal 

Reduziu o 

sinal 8 0,26 0,26 0,27 0,25 0,25 0,25 

    

5 0,25 0,26 0,26 0,25 0,25 0,27 
f 

Aumentou 

o sinal 

Aumentou 

o sinal 6 0,29 0,28 0,27 0,24 0,24 0,26 

    

7 0,24 0,24 0,28 0,25 0,24 0,26 
f 

Aumentou 

o sinal 

Aumentou 

o sinal 8 0,26 0,26 0,27 0,25 0,25 0,25 

 

 

Comparando-se o grupo A com o grupo B é possível observar que o comportamento 

geral do sinal RMB foi de diminuir, o que significa que as tensões residuais tenderam à 

compressão com o aumento da velocidade de corte. Este comportamento também está de 

acordo com a análise feita para a difração de raios-X. Para verificar a validade da análise feita 

foi realizada a ANOVA com os resultados obtidos. A Tabela 4.8 apresenta os resultados da 

ANOVA. 
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Tabela 4.8 – Resultado da ANOVA para a medição dos sinais RMB. 

  
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 
Valor-p 

ap 0,036172 1 0,014964 

Vc 0,043346 1 0,008772 

f 0,031127 1 0,022355 

ap x Vc 0,025117 1 0,037291 

ap x f 0,000175 1 0,851886 

Vc x f 0,045263 1 0,007655 

ap x Vc x f 0,000711 1 0,707411 

 

 

Analisando os valores-p pode-se verificar que o efeito da velocidade de corte sobre 

os sinais RMB foi o mais expressivo. Com o resultado obtido pela ANOVA foram gerados 

gráficos de efeito para as medições em cada direção. As Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 apresentam 

os gráficos obtidos para as medições na direção longitudinal. As Figuras 4.12, 4.13 e 4.14 

apresentam os gráficos para a direção transversal. 
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Figura 4.9 – Efeito da velocidade de corte sobre os sinais RMB medidos na direção 

longitudinal. 

 

 

Figura 4.10 – Efeito do avanço sobre os sinais RMB medidos na direção longitudinal. 
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Figura 4.11 - Efeito da profundidade de corte sobre os sinais RMB medidos na direção 

longitudinal. 

 

 

Figura 4.12 – Efeito da velocidade de corte sobre os sinais RMB medidos na direção 

transversal. 

 



67 

 

Figura 4.13 – Efeito do avanço sobre os sinais RMB medidos na direção transversal. 

 

 

Figura 4.14 – Efeito da profundidade de corte sobre os sinais RMB medidos na direção 

transversal. 
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Os gráficos indicam que à medida que se aumentam os três parâmetros de corte os 

sinais RMB diminuem, ou seja, as tensões residuais geradas tendem à compressão. Com 

exceção do comportamento do avanço, os resultados obtidos validam a análise apresentada 

para o método de difração de raios-X. 

 

 

4.2 RUGOSIDADE 

 

A Tabela 4.9 apresenta os resultados da medição da rugosidade dos canais fresados. 

 

Tabela 4.9 – Rugosidade Ra dos canais fresados. 

Canal 

Rugosidade Ra (μm) 

Percurso de medição lm (4 mm) 
Valor médio 

1 2 3 4 5 

1 1,1 0,4 0,66 0,86 0,62 0,73 

2 1,2 1 1,66 1,82 0,88 1,31 

3 0,3 0,26 0,86 1,9 1,88 1,04 

4 0,68 0,82 0,86 0,66 0,44 0,69 

5 0,66 0,64 0,6 0,3 0,42 0,52 

6 0,78 0,76 0,86 0,8 0,88 0,82 

7 0,48 0,52 0,4 0,42 0,34 0,43 

8 0,64 0,72 0,9 0,84 0,92 0,8 

 

 

Com os resultados obtidos foram construídos dois gráficos de colunas para cada 

grupo a fim de permitir a visualização da variação da rugosidade entre os canais. As Figuras 

4.15 e 4.17 ilustram os gráficos que relacionam os resultados obtidos para cada percurso de 

medição lm. As Figuras 4.16 e 4.18 ilustram os gráficos que relacionam as médias em cada 

canal. É possível observar que houve grande dispersão nas medições dos canais 1, 2 e 3. 

Apesar disso, pode-se verificar que o comportamento geral da rugosidade foi de diminuir com 

o aumento da velocidade de corte.  
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Figura 4.15 – Rugosidade Ra em cada percurso de medição lm do grupo A. 

 

 

Figura 4.16 – Rugosidade Ra média do grupo A. 
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Considerando o grupo A pode-se observar que do canal 1 para o canal 3 a rugosidade 

aumentou na maioria dos percursos de medição, o que se reflete na variação das médias. Por 

outro lado, do canal 2 para o canal 4 a rugosidade tendeu a diminuir. O único parâmetro de 

corte que variou entre esses canais foi a profundidade de corte, indo de 0,5 mm nos canais 1 e 

2 para 1,5 mm nos canais  3 e 4. Entre os canais 1 e 2 e os canais 3 e 4 o comportamento da 

rugosidade foi o mesmo. Nesse caso, o parâmetro que variou foi o avanço, indo de 0,02 

mm/dente nos canais 1 e 3 para 0,06 mm/dente nos canais 2 e 4. A Tabela 4.10 apresenta 

essas relações.  Não é possível identificar um comportamento específico da rugosidade gerada 

no grupo A apenas com uma análise visual dos resultados, visto que, no geral, a profundidade 

de corte e o avanço geraram efeitos alternados nesse grupo.  

 

Tabela 4.10 – Relação entre a variação dos parâmetros e a rugosidade do grupo A. 

Canal 

Rugosidade Ra 

(μm) Parâmetro 

modificado 

entre os canais 

Efeito global da variação 

do parâmetro sobre a 

rugosidade 
Percurso de medição lm  

1 2 3 4 5 

1 1,1 0,4 0,66 0,86 0,62 
ap Aumentou Ra 

3 0,3 0,26 0,86 1,9 1,88 

                  

2 1,2 1 1,66 1,82 0,88 
ap Reduziu Ra 

4 0,68 0,82 0,86 0,66 0,44 

                  

1 1,1 0,4 0,66 0,86 0,62 
f Aumentou Ra 

2 1,2 1 1,66 1,82 0,88 

                  

3 0,3 0,26 0,86 1,9 1,88 
f Reduziu Ra 

4 0,68 0,82 0,86 0,66 0,44 

 

 

Considerando o grupo B pode-se observar que do canal 5 para o canal 7 o efeito da 

elevação da profundidade de corte foi de reduzir a rugosidade, enquanto que do canal 6 para o 

canal 8 o efeito foi inverso. Mais uma vez nota-se um comportamento alternado da rugosidade 

em relação à profundidade de corte. Por outro lado o efeito da elevação do avanço foi de 
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aumentar a rugosidade tanto do canal 5 para o canal 6, como do canal 7 para o canal 8. Essas 

relações podem ser vistas na Tabela 4.11. 

 

Figura 4.17 - Rugosidade Ra em cada percurso de medição lm do grupo B. 

 

 

Figura 4.18– Rugosidade Ra média do grupo B. 
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Tabela 4.11 – Relação entre a variação dos parâmetros e a rugosidade do grupo B. 

Canal 

Rugosidade Ra 

(μm) Parâmetro 

modificado entre 

os canais 

Efeito global da 

variação do parâmetro 

sobre Rugosidade 
Percurso de medição lm  

1 2 3 4 5 

5 0,66 0,64 0,6 0,3 0,42 
ap Reduziu Ra 

7 0,48 0,52 0,4 0,42 0,34 

                  

6 0,78 0,76 0,86 0,8 0,88 
ap Aumentou Ra 

8 0,64 0,72 0,9 0,84 0,92 

                  

5 0,66 0,64 0,6 0,3 0,42 
f Aumentou Ra 

6 0,78 0,76 0,86 0,8 0,88 

                  

7 0,48 0,52 0,4 0,42 0,34 
f Aumentou Ra 

8 0,64 0,72 0,9 0,84 0,92 

 

 

A partir da análise apresentada espera-se que o comportamento da rugosidade seja de 

diminuir à medida em que se aumenta a velocidade de corte e se reduz o avanço, estando de 

acordo com a literatura. Hassanpour et al., (20015) analisaram a rugosidade gerada no 

fresamento de aço AISI 4340 sob condições de corte relativamente próximas às utilizadas 

neste trabalho e observaram o mesmo comportamento. Simunovic et al., (2013) 

desenvolveram um modelo para prever a rugosidade gerada no fresamento de uma liga de 

alumínio Al 6061 a partir de dados experimentais. Ambos os resultados experimentais e os 

obtidos pelo modelo revelaram o mesmo comportamento para a rugosidade. 

A análise qualitativa realizada não permitiu avaliar o comportamento da rugosidade 

em relação à profundidade de corte. Segundo Hassanpour et al., (20015) a rugosidade tende a 

aumentar à medida que se aumenta a profundidade de corte. 

 

Para verificar a validade do resultado esperado foi realizada a ANOVA. A Tabela 

4.12 apresenta o resultado da análise. Pode-se observar que a velocidade de corte foi o 

parâmetro que mais influenciou a rugosidade, enquanto que a profundidade de corte foi o que 

menos influenciou. A partir dos resultados obtidos com a ANOVA foram construídos gráficos 
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de efeito para permitir a visualização da relação dos parâmetros de corte com a rugosidade. 

As Figuras 4.19, 4.20 e 4.21ilustram esses gráficos. 

 

Tabela 4.12 – Resultado da ANOVA para a medição da rugosidade. 

  
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 
Valor-p 

ap 0,10609 1 0,356912 

Vc 0,89401 1 0,010630 

f 0,50625 1 0,049471 

ap x Vc 0,02601 1 0,646609 

ap x f 0,45369 1 0,062120 

Vc x f 0,11449 1 0,338800 

ap x Vc x f 0,64009 1 0,028370 
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Figura 4.19 – Efeito da profundidade de corte (ap) sobre a rugosidade. 

 

 

Figura 4.20 – Efeito da velocidade de corte (Vc) sobre a rugosidade. 
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Figura 4.21 – Efeito do avanço por dente (f) sobre a rugosidade. 

 

A partir dos gráficos gerados é possível verificar que o comportamento da 

rugosidade em relação à velocidade de corte e ao avanço corresponde ao esperado. Além 

disso, a velocidade de corte é o parâmetro que mais influenciou a rugosidade.  
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5 CONCLUSÕES 

 

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

corte sobre as tensões residuais geradas no fresamento de topo de aço AISI 4340 e sobre a 

rugosidade dos canais fresados, permite as seguintes conclusões: 

 

1. Os efeitos mecânicos foram mais intensos que os efeitos térmicos, sob as condições de 

corte usadas, visto que todas as tensões residuais medidas foram compressivas. 

2. O aumento da velocidade de corte tendeu a gerar tensões residuais compressivas 

enquanto que o aumento do avanço por dente tendeu a gerar tensões trativas. A 

variação da profundidade de corte influenciou de forma menos expressiva a geração 

das tensões residuais, tendendo a gerar tensões compressivas. 

3. A velocidade de corte mostrou maior influência sobre as tensões geradas na direção 

transversal. 

4. As relações obtidas entre os parâmetros de corte a as tensões residuais, medidas por 

difração de raios-X e comparadas aos valores de ruído magnético Barkhausen, estão 

de acordo com a literatura, sendo que a velocidade de corte foi o parâmetro que 

influenciou a geração dessas tensões de forma mais expressiva. 

5. Os resultados obtidos por ruído magnético Barkhausen foram consistentes com os 

resultados obtidos por difração de raios-X. 

6. As relações obtidas entre os parâmetros de corte e a rugosidade estão de acordo com a 

literatura. A velocidade de corte foi o parâmetro que mais influenciou a rugosidade, 

enquanto que a profundidade de corte foi o que menos influenciou. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Utilizar mais pontos de medição com o método de difração de raios-X e medir as 

tensões não só no centro do canal, mas também nas laterais, para avaliar o efeito do 

sentido do corte no fresamento de topo. 

2. Utilizar comprimentos de usinagem maiores que os usados neste trabalho. 

3. Realizar simulação computacional (elementos finitos) e comparar com os resultados 

experimentais. 

4. Refazer o experimento utilizando fluido de corte aplicado em jorro e MQL para 

avaliar o efeito do regime de aplicação de fluido sobre as tensões geradas. 
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