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RESUMO 

 

Os aços inoxidáveis estudados nesta tese são relativamente novos no mercado, e são 

classificados como supermartensítico, superduplex e triplex, sendo os mesmos empregados na 

fabricação de tubos e peças em plataformas petrolíferas, entre outras aplicações. Pelo fato de 

serem aços novos primeiramente foram estudados os fatores classificatórios da usinabilidade 

desses materiais, como: a formação de cavaco, o cálculo dos coeficientes da equação de 

Kienzle; a rugosidade em 2D e os mecanismos de desgaste das ferramentas de corte. Além 

disto, foi avaliado o impacto do torneamento sobre a integridade da superfície usinada para os 

três tipos de aços inoxidáveis. No estudo da integridade da superfície buscou-se analisar a 

textura e rugosidade em 3D da superfície, bem como correlacionar esta com a propensão à 

corrosão por pites para cada material ensaiado; também foi avaliado o encruamento da 

subsuperfície através da medição de microdureza, além da medição da tensão residual. Em 

relação à usinabilidade, em todos os quesitos considerados, o aço inoxidável superduplex foi 

classificado como pior para usinar. O de melhor usinabilidade foi o aço inoxidável triplex, 

porém este obteve performance bem próxima à do aço inoxidável supermartensítico. Em termos 

de textura da superfície em todas as amostras de superfície usinada para todos os aços 

inoxidáveis avaliados verificou-se a presença de material esmagado e a presença de material 

aderido nas marcas de avanço. A skewness foi na maioria positivo, e considerando os valores 

de Svk, estes não foram somente influenciados pelo avanço, mas principalmente pelo perfil de 

desgaste ocorrido no gume de corte. No ensaio de corrosão por pites foi possível concluir que 

para o aço inoxidável supermartensítico existe boa correlação entre os valores de Svk e a perda 

de massa. Porém, para o aço inoxidável triplex não foi possível obter boa correlação. Para o aço 

inoxidável superduplex não foi possível realizar o ensaio de corrosão por pites. Em termos de 

dimensionamento da camada deformada plasticamente, o aço inoxidável superduplex foi o que 

mais sofreu deformação plástica, seguido do aço inoxidável triplex, e por último o 

supermartensítico. Já em relação às tensões residuais para os três aços inoxidáveis avaliados, 

prevaleceu a ação das cargas mecânicas, sendo verificadas tensões compressivas em todas as 

condições de corte avaliadas.  

 

Palavras-chave: Aço Inoxidável Supermartensítico. Aço Inoxidável Superduplex. Aço 

Inoxidável Triplex. Usinabilidade. Integridade da Superfície Usinada. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The stainless steels studied in this thesis are relatively new in the market, and are classified as 

supermartensitic, superduplex and triplex, being the same employees in the manufacture of 

pipes and parts on oil rigs, among other applications. Because they are new steels first, the 

classification factors of the machinability of these materials were studied, such as: the chip 

formation, the calculation of the coefficients of the Kienzle equation; 2D roughness and the 

wear mechanisms. In addition, the impact of turning on the integrity of the machined surface 

was evaluated for the three types of stainless steels. In the study of surface integrity, it sought 

to analyze the texture and roughness in 3D surface, as well as to correlate this with the 

propensity to pitting corrosion for each material tested; the subsurface was also evaluated by 

measuring microhardness and microstructure analysis, in addition to measuring residual stress. 

In relation to machinability, the superduplex stainless steel was classified as worse for 

machining. The best machinability was the triplex stainless steel, but this achieved performance 

very close to the supermartensitic stainless steel. In terms of surface texture in all surface 

samples machined for all the evaluated stainless steels, the presence of crushed material was 

verified, and the presence of material adhered to the feed marks. The skewness was mostly 

positive and considering the values of Svk, these were not only influenced by the feed, but 

mainly by the wear profile occurring in the cutting edge. In the pitting corrosion assay it was 

possible to conclude that for the supermartensitic stainless steel there is good correlation 

between the Svk values and the loss of mass in the pitting corrosion assay. However, for the 

triplex stainless steel it was not possible to obtain a good correlation between the Svk values and 

the loss of mass. For the superduplex stainless steel it was not possible to perform the corrosion 

test by pits. In terms of the dimensioning of the plastically deformed layer, the superduplex 

stainless steel was the one that most suffered plastic deformation, followed by the triplex 

stainless steel, and finally the supermartensitic. In relation to the residual stresses for the three 

evaluated stainless steels, the action of mechanical loads prevailed, and compressive stresses 

were verified in all the cutting conditions evaluated.  

 

Keywords: Supermartensitic Stainless Steel. Superduplex Stainless Steel. Triplex Stainless 

Steel. Machinability. Machined Surface Integrity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A usinagem de qualquer material é avaliada através da sua usinabilidade, que por sua vez 

é definida como sendo um indicador de facilidade ou dificuldade em se usinar um material. Por 

isto, as componentes da força de usinagem; a potência requerida da máquina; a vida da 

ferramenta; o acabamento da superfície; a taxa de desgaste da ferramenta; a temperatura de 

corte; e o controle do cavaco são fatores que auxiliam na classificação da usinabilidade. Além 

desses fatores classificatórios, deve-se considerar outros fatores que influenciam diretamente 

nas condições de interface do sistema cavaco/ferramenta/peça que são: material/revestimento 

da ferramenta, microestrutura e propriedades do material usinado, meios lubrirrefrigerantes, 

maquinário etc. 

A Fig. 1.1 mostra a comparação da usinabilidade de alguns aços inoxidáveis em relação 

a um aço carbono de baixa liga. Os aços inoxidáveis de corte livre possuem usinabilidade bem 

próxima do aço considerado como 100%, porém, quando se analisam as ligas padrão, os 

martensíticos, seguidos do duplex e do austenítico, são considerados mais difíceis de se usinar. 

Isto é devido às suas propriedades características, tais como: alta resistência mecânica, baixa 

condutividade térmica, alta ductilidade e alta tendência para o encruamento, sendo estes os 

principais fatores para a sua baixa usinabilidade (CORDES, 2012b). 

 

Figura 1.1 - Comparação da usinabilidade dos aços inoxidáveis com um aço carbono de baixa liga 

 

Fonte: BSSA (2015) 

 

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro (Fe) e cromo (Cr) com mínimo de 11% de cromo, 

sendo a sua resistência à corrosão associada ao fenômeno de passivação. Este fenômeno ocorre 
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na maioria dos metais devido à sua grande tendência de reagir com o oxigênio do (em meio 

aquoso ou seco, sob diferença de potencial elétrico ou não) meio ambiente formando óxidos, 

hidróxidos e outros compostos químicos. 

No caso dos aços inoxidáveis, em contato com a água um filme passivo se forma pela 

reação entre esta e o metal base, sendo constituído de um óxido dos metais cromo (Cr) e ferro 

(Fe). Este filme passivo é muito fino e de sobremodo, é selante. Se forma em uma grande 

variedade de meios, por isto os aços inoxidáveis são de ampla utilização no mercado. 

Segundo Silva e Mei (2010), os aços inoxidáveis são classificados em cinco categorias: 

os martensíticos, os ferríticos, os austeníticos, os ferríticos-austeníticos (duplex) e os 

endurecidos por precipitação, conforme mostrado na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 - Classificação dos aços inoxidáveis 

 
Fonte: Silva e Mei (2010) 

 

Os aços inoxidáveis supermartensíticos baseiam-se na metalurgia dos martensíticos 

convencionais com a redução do teor de carbono na matriz, provocando redução da dureza e, 

como resultado, aumento na tenacidade da liga e melhora na soldabilidade. Os aços inoxidáveis 

duplex têm microestruturas que consistem em frações aproximadamente iguais das fases 

austenita e ferrita. Esses aços são caraterizados por uma combinação favorável das propriedades 

dos aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos como: elevada resistência mecânica, boa 
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tenacidade, resistência a corrosão em diversos meios e excelente resistência à corrosão sob 

tensão e à fadiga (SILVA; MEI, 2010). Os aços inoxidáveis triplex são ligas que contêm ferrita, 

martensita e austenita. São ligas relativamente novas e sobre as quais existe pouca publicação. 

Devido a serem materiais resistentes à corrosão e à oxidação e por apresentarem ampla 

gama de aplicabilidade no mercado, estes possuem diversas aplicações conforme mostra o 

Quadro 1.1.  

A indústria petrolífera vem ampliando o uso de aço inoxidável nas tubulações e 

equipamentos devido ao ambiente extremamente agressivo. No Brasil, por exemplo, com o 

surgimento das novas reservas de petróleo no pré-sal, as indústrias metalúrgicas estão tendo a 

necessidade de desenvolver novos materiais que combinem tanto a resistência à corrosão quanto 

resistência mecânica, além de terem proteção contra dióxido de carbono, cloretos e outros 

elementos oxidantes presentes no meio de extração (HISGAIL et al., 2007). 

 

Quadro 1.1 - Principais aplicações dos aços inoxidáveis em estudo 

Aço inoxidável Aplicações 

Supermartensítico 
tubos e outros equipamentos na indústria de petróleo e gás natural (KVAALE; OLSEN, 

1999; WINDEN et al., 2005; GRIFFITHS et al., 2004; RODRIGUES et al., 2007) 

Duplex e super-

duplex 

equipamentos de processo empregados em navios petroleiros e químicos (NOWACKI; 

LUKOJC, 2005; BORVIK et al., 2010; BERGLUND; WILHELMSSON, 1989; 

STEPHENSON, 1987) 

separadores centrífugos e tubos para poços de gases ácidos (WEIBULL, 1987) 

reservatórios de evaporador em usinas de reciclagem, tubos de condensador e tubulações 

de alta pressão, diferentes itens relacionados ao processamento de água por 

dessalinização (OLSSON; SNIS, 2007) 

 

Muitos componentes utilizados na indústria de petróleo são fabricados através de 

operações de usinagem, sendo importante conhecer os impactos da usinagem na integridade da 

superfície destes componentes, visto que tal fato irá se refletir na aplicação dos mesmos. Além 

disto, os aços inoxidáveis são considerados difíceis de usinar, principalmente os duplex e 

superduplex, pela alta resistência e pelo alto grau de encruamento; e os martensíticos e 

supermartensíticos, pela dureza elevada exigindo maior esforço de corte devido à presença da 

martensita e de partículas duras e abrasivas de carboneto de cromo. Isto faz com que as 

empresas que processam estes materiais tenham grande dificuldade em determinar parâmetros 

de corte usuais. Estes devem ao mesmo tempo resultar em boa integridade na superfície da 

peça, e devem ser aplicáveis considerando os aspectos classificatórios da usinabilidade.  

A integridade da superfície usinada é extremamente importante para componentes em 

serviço, podendo influenciar na vida e performance da peça e/ou equipamento. A rugosidade, 

por exemplo, em componentes aplicados em ambientes agressivos, pode influenciar na taxa de 
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corrosão. A corrosão em superfícies de aço inoxidável presentes na indústria do petróleo é 

comum, sendo a corrosão por pites considerada uma das mais agressivas (FERREIRA et al., 

2002). De acordo com Gentil (1996) a corrosão por pites é uma forma de corrosão que se 

processa em pontos ou em pequenas áreas localizadas na superfície metálica produzindo pites, 

que são cavidades que apresentam o fundo em forma angulosa e profundidade geralmente maior 

do que seu diâmetro, conforme ilustra a Figura 1.3.  

Diversos estudos sinalizam a influência da rugosidade da superfície na formação de pites 

para aços inoxidáveis (LEE et al., 2012; GRAVALOS, 2008; MOAYED et al., 2003; 

SHAHRYARI et al., 2008; HINDS et al., 2013; TOLOEI et al., 2013). Isto torna o acabamento 

na superfície um resultado importante a ser considerado. A deformação plástica ou encruamento 

e a tensão residual ocasionadas pelo torneamento também são aspectos avaliados quando se 

analisa a integridade da superfície usinada. Ambas, por exemplo, podem influenciar na taxa de 

propagação de trincas (TOTTEN et al., 2002). Na maioria dos casos o aumento do encruamento 

será benéfico para a resistência a fadiga, pois tensões residuais de compressão são comumente 

introduzidas mecanicamente através de deformações plásticas (CALLISTER JR., 2007). 

 

Figura 1.3 - Microscopia de um pite 

 

Fonte: Hinds et al. (2013) 

 

Já as tensões residuais trativas devem ser evitadas, pois promovem o início e a propagação 

de trincas (TOTTEN et al., 2002), podendo reduzir severamente seu limite de fadiga (ASM 

HANDBOOK, 1990), ou tornar o aço mais susceptível a corrosão sob tensão (RAJAGURU; 

ARUNACHALAM, 2018). 

Vistos os diferentes aspectos da integridade da superfície e o que eles podem acarretar é 

importante vincular a integridade da superfície aos parâmetros de corte que são viáveis do ponto 

de vista da usinabilidade. Desta forma, estar-se-á contribuindo para a indústria de transformação 

do produto visando não somente os aspectos operacionais de transformação, mas também a 

qualidade na aplicação do componente final. 
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1.1 OBJETIVO 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Contribuir para a indústria de transformação dos aços inoxidáveis através da classificação 

de usinabilidade e aprofundamento da análise da integridade da superfície usinada no 

torneamento dos aços inoxidáveis supermartensítico, triplex e superduplex. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram traçados: 

▪ Determinar qual aço inoxidável possui melhor usinabilidade pontuando-os de acordo 

com a classificação quanto à forma dos cavacos; o cálculo dos coeficientes de Kienzle 

através do ensaio de medição das componentes da força de usinagem; o mapeamento dos 

mecanismos de desgaste ocorridos no gume de corte através do ensaio de torneamento 

com ferramenta de metal-duro revestida variando a velocidade de corte e o avanço; a 

medição da rugosidade da superfície em 2D.  

▪ Avaliar o impacto dos parâmetros de corte na integridade da superfície usinada através 

das análises da textura e rugosidade em 3D; da correlação da rugosidade da superfície 

com a taxa de propensão a corrosão por pites; da quantificação da camada afetada pela 

deformação plástica; e pela medição da tensão residual na subsuperfície usinada. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta tese se divide em seis capítulos principais, sendo estes: introdução (capítulo 1), 

revisão bibliográfica (capítulo 2), materiais e métodos (capítulo 3), resultados e discussões 

sobre usinabilidade (capítulo 4), resultados e discussões sobre integridade da superfície usinada 

(capítulo 5), conclusões (capítulo 6) e referências. São apresentados e discutidos os resultados 

em dois capítulos (capítulos 4 e 5), de modo a deixar claro ao leitor que cada capítulo 

corresponde a um objetivo específico da tese. Além desses capítulos tem-se um total de 3 

apêndices indicados por letras do alfabeto: apêndice A, apêndice B, e apêndice C. Estes 

apêndices dão suporte aos capítulos de materiais e métodos e resultados e discussões.  

 

  



32 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta tese a usinabilidade dos materiais será analisada nos seguintes aspectos: cavaco, 

componentes da força de usinagem e forças específicas de usinagem, rugosidade em 2D e 

mecanismos de desgaste. Para isto foi realizada a revisão bibliográfica não somente sobre os 

itens classificatórios da usinabilidade, mas também dos fatores que influenciam diretamente no 

sistema cavaco/ferramenta/peça como o material usinado (aço inoxidável), ferramenta de corte 

e meios lubrirrefrigerantes. Posteriormente fez-se uma revisão mais aprofundada sob os 

aspectos da integridade da superfície como: textura da superfície usinada, corrosão, deformação 

plástica e tensão residual.  

 

2.1 AÇO INOXIDÁVEL 

 

A microestrutura do aço inoxidável depende diretamente da composição química e do 

tratamento térmico realizado. Segundo Davis (1999), os aços inoxidáveis são 

fundamentalmente baseados nos sistemas Ferro-Cromo, Ferro-Cromo-Carbono e Ferro-Cromo-

Níquel, porém podem ter adições de outros elementos que afetem a sua microestrutura e as suas 

propriedades. O sistema Ferro-Cromo é fundamental para a compreensão da metalurgia dos 

aços inoxidáveis, conforme mostra a Figura 2.1. Nela é observada a presença de um campo 

austenítico que indica que todas as ligas de composição à direita do campo, além de 12% - 13% 

de cromo se solidificam na forma de ferrita e permanecem com esta microestrutura até alcançar 

temperatura ambiente. Para produzir martensita em aço inoxidável, a liga tem de ser 

transformada a partir do campo de fase da austenita. Este campo é a região entre 800 e 1400ºC 

e 0-12,7% Cr. A austenita só existe nesta região restrita, e o aço deve ser aquecido dentro desta 

faixa de temperaturas, sendo temperada à temperatura ambiente para formar martensita 

(CAMPBELL, 2008). Os aços inoxidáveis martensíticos contém carbono, o que amplia a faixa 

do campo austenítico, permitindo assim teores maiores de cromo. 

Aços com aproximadamente 13% Cr podem ser completamente austenitizados a cerca de 

1050°C. Para valores mais elevados de Cr, o tratamento de têmpera conduzirá a estrutura 

bifásica de ferrita e martensita. O aumento do teor de cromo acima de 18% resultará em 

microestrutura de matriz ferrítica até a temperatura de fusão. Assim, o balanço entre o teor de 

carbono e o teor de cromo pode definir se o aço será completamente martensítico, martensítico-

ferrítico ou ferrítico, na temperatura ambiente (SILVA; MEI, 2010). 
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Figura 2.1 - Diagrama de equilíbrio sistema Fe - Cr 

 
Fonte: Padilha e Guedes (2004) 

 

Aços inoxidáveis supermartensíticos possuem pequenas quantidades de carbono (≈ 

0,03%), com o objetivo principal de melhorar a soldabilidade, pois quanto maior a quantidade 

de carbono, maior é a probabilidade de ocorrência de trincas na solda induzidas pelo hidrogênio 

(CIESLAK, 1993). A Figura 2.2 mostra a área de estabilidade da austenita (γ) conforme 

aumenta o percentual de carbono em relação a quantidade de Cr percentual em massa.  

Em teores de Cr acima de 13% para quantidades de carbono menores que 0,01% o campo 

austenítico desaparece. Enquanto o campo austenítico para quantidades de carbono com 0,20% 

é expandido para quantidades maiores de Cr. A baixa quantidade de carbono é compensada pela 

adição de Ni que promove a formação da austenita expandindo o seu campo de formação no 

diagrama de fases (LIPPOLD; KOTECKI, 2005). 

 

Figura 2.2 - Influência do teor de carbono no campo austenítico 

 

Fonte: FOLKHARD (1988) 
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Isto faz com que a adição de níquel seja extremamente importante, conforme mostra a 

Tabela 2.1. Nela, além da diminuição do percentual de carbono em relação aos aços inoxidáveis 

martensíticos convencionais, vê-se uma adição de níquel nos supermartensíticos promovendo 

assim a estabilização e expansão do campo austenítico.  

Porém, a adição de uma grande quantidade de Ni torna a fase austenítica excessivamente 

estável, resultando em austenita retida após a transformação (KONDO et al., 2002). Com isto, 

a adição de Mo se faz necessária por ser um elemento estabilizador de ferrita e por diminuir a 

temperatura Ms (temperatura inicial da transformação em martensita), estreitando a região de 

fase 100% martensítica como mostra a Figura 2.3a. Nela a região da fase martensítica à 

temperatura ambiente sem ferrita e austenita retida no sistema 0,01% C-Fe-Cr-Mo após 

austenitização a 1050°C está indicada pelo triângulo entre 2 e 10% de Ni e 12 a 18% de Cr 

(considerando 0 a 3% de Mo). 

A Tabela 2.1 mostra a composição química dos principais aços inoxidáveis martensíticos 

e supermartensíticos. 

 

Tabela 2.1 - Composição química dos principais aços inoxidáveis martensíticos 

UNS 
% 

C Cr Mo Mn Si Ni S P Ti Outros 

S41000a 0,15 
11,50-

13,50 
- 1,00 1,00  0,03 0,04 -  

S42000a 0,15 mín 
12,00-

14,00 
- 1,25 1,00 0,60 0,15 mín 0,06 -  

S41426b 
0,03 

máx 

11,50-

13,50 
1,50-3,00 0,50 0,50 4,50-6,50 0,005 0,02 0,01-0,50 V0,50 

S41427b 
0,03 

máx 

11,50-

13,50 
1,50-2,50 1,00 0,50 4,50-6,00 0,005 0,02 0,01 

V0,01-

0,50 

Fonte: Abinox (2015)a; ISO 15156-3 (2015)b 

 

Um exemplo de microestrutura do aço inoxidável supermartensítico está na Figura 2.3b. 

 

Figura 2.3 - Em a) proporção de fases em um sistema Fe – Cr – Mo com baixo carbono. Em b) microestrutura do 

aço inoxidável supermartensítico 

a) b) 

  

Fonte: Kondo et al. (2002)a; Lei et al. (2016)b 
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Os aços inoxidáveis duplex possuem duas fases compostas por uma fase ferrítica cúbica 

de corpo centrado (CCC) e outra de austenita cúbica de face centrada (CFC) (CHEN et al., 

2012). A microestrutura está disposta na Figura 2.4a. Essa microestrutura é obtida, em geral, 

pelo aumento do teor de cromo e molibdênio em relação aos austeníticos e com o aumento do 

teor de nitrogênio. Enquanto os três elementos aumentam a resistência a corrosão, o nitrogênio 

como soluto intersticial tem efeito muito favorável sobre a resistência mecânica. Para os aços 

inoxidáveis superduplex que possuem teor de cromo acima de 25%, de acordo com o diagrama 

de fase na Figura 2.1, os mesmos podem estar sujeitos à formação de uma fase frágil, chamada 

de fase sigma (σ), que consiste em um composto intermetálico que se forma com 40-50% Cr, 

em temperaturas abaixo de 820°C e 25-65% Cr no campo bifásico entre sigma e ferrita 

(CHIAVERINI, 2005). Além da fase sigma a precipitação da fase χ ocorre a 750 e 850°C e 

antes da fase sigma, desaparecendo quando a fase sigma precipita conforme mostra a Figura 

2.4b, em que a fase χ foi encontrada parcialmente dissolvida na fase sigma (POHL et al., 2007). 

 

Figura 2.4 - a) Microestrutura de um aço inoxidável duplex laminado. A região clara é a austenita e a região 

escura a ferrita. b) Precipitação de fase χ e da fase σ em uma classe de aço inoxidável duplex 
 

a) b) 

  
 

Fonte: Knyazeva e Pohl (2013)a; Pohl et al. (2007)b 

 

Esta precipitação de fases intermetálicas é importante no comportamento mecânico 

desses aços inoxidáveis pois compromete a tenacidade e a ductilidade (SILVA; MEI, 2010) e 

aumenta os valores de dureza (FARGAS et al., 2009). Além disto, a resistência à tração em 

geral cresce com a quantidade de fases intermetálicas precipitadas (POHL et al., 2007; 

FARGAS et al., 2009). A fase sigma tem alto teor de Cr e Mo (AKISANYA et al., 2012) e 

como esses elementos se encontram em quantidades maiores na ferrita do que na austenita 

(SIEURIN; SANDSTROM, 2007; NOWACKI; LUKOJC, 2005), justamente por estes serem 

elementos ferritizantes, a fase sigma ocorre predominantemente nos contornos de grão ferrita-

ferrita e ferrita-austenita (ALVAREZ-ARMAS; DEGALLAIX-MOREUIL, 2009). 
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Os aços inoxidáveis duplex são geralmente classificados pela porcentagem de peso 

nominal do Cr e outros elementos de liga principal, que resultam em diferentes Número 

Equivalente de Resistência por Pitting (PREN). PREN é uma medida da resistência intrínseca 

de um material à corrosão localizada, e é determinada a partir da composição de elementos 

(percentual em peso). O PREN é calculado conforme a Equação 1 (BERGLUND; 

WILHELMSSON, 1989; NILSSON, 1992): 

 

PREN = % Cr + 3,3 * (% Mo) + k * (% N)                            (1) 

 

Em que k é um número entre 16 e 30, sendo o número 16 o mais usado. Quanto maior o 

PREN, melhor é a resistência a corrosão por pites.  

Na Tabela 2.2 mostra a composição química para alguns aços inoxidáveis duplex, sendo 

a classe padrão responsável por mais de 80% do uso de duplex; os superduplex (PREN 40-45), 

com 25-26% Cr e maior quantidade de Mo e N quando comparado com a classe padrão; e por 

fim os hiperduplex, definidos como os aços duplex de alta liga com PREN acima de 45. 

 

Tabela 2.2 - Composição química dos aços inoxidáveis duplex 

Tipo UNS 
(%) 

C máx. Cr Ni Mo N Outros 

Padrão S31803 0,03 21,00-23,00 4,50-6,50 2,50-3,50 0,10-0,22 Mn=2,00 

Superduplex 

S32750 0,03 24,00-26,00 6,00-8,00 3,00-5,00 0,20-0,30 
Mn=1,2 

Cu = 0,5 

S32760 0,03 24,00-26,00 6,00-8,00 3,00-4,00 0,20-0,30 

Mn=1,00 

Cu=0,50-

1,00 

Hiperduplex 

S32707 0,03 26,00-29,00 5,50-9,50 4,00-5,00 0,30-0,50 
Mn=1,50 

Cu=1,00 
S33207 0,03 29,00-33,00 6,00-9,00 3,00-5,00 0,40-0,60 

Fonte: Adaptado de IMOA (2012) 

 

O aço inoxidável triplex de acordo com o diagrama de Schaeffler é formado com 

percentual de cromo equivalente de 14 a 25% e níquel equivalente entre 2,5 e 11% 

(KNYAZEVA; POHL, 2013). Saida et al. (2009) apresentam uma microestrutura de um aço 

inoxidável triplex, Figura 2.5 como sendo a austenita a parte brilhante nos contornos das células 

enriquecidas por níquel, a fase vermicular e intercelular é a ferrita, e dentro das células está a 

martensita. Os aços inoxidáveis triplex são ligas relativamente novas e sobre as quais existe 

pouca publicação. Saida et al. (2009) utilizaram um aço inoxidável triplex 13% Cr-Ni como 

metal consumível para solda do aço HT980 que possui resistência a tração de 980 Mpa, sendo 
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utilizado para tubulações de centrais hidroelétricas. O aço inoxidável triplex foi escolhido 

justamente por conter as três fases na microestrutura, pois estas três apresentam grande 

benefício para as juntas de solda. 

 

Figura 2.5 - Microestrutura de um aço inoxidável triplex 

 

Fonte: Saida et al. (2009) 

 

A austenita retida auxilia no problema de suscetibilidade à fissuração das juntas; a fase 

martensítica auxilia a manter a resistência da junta (resistência à tração); e a fase ferrítica reduz 

a suscetibilidade de trincas a quente (SAIDA et al., 2009). Um exemplo de composição química 

dos aços utilizados por esses autores está na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 - Composição química do aço inoxidável triplex 

Aço 

inoxidável 

triplex 

% 

C Cr Mo Mn Si Ni N 

0,027 13,450 0,470 0,800 0,270 7,100 - 9,000 0,005 

Fonte: Saida et al. (2009) 

 

Os principais elementos de liga adicionados nos aços inoxidáveis estão relacionados 

juntamente com a sua influência: 

▪ Cromo: a resistência à corrosão aumenta com o aumento do teor de cromo 

(OUTOKUMPU, 2013). O cromo é estabilizador de ferrita, o que significa que a adição 

de cromo promove a estrutura cúbica de corpo centrado do ferro (LIOU et al., 2001). 

Com teores mais altos de cromo, mais níquel é necessário para formar estrutura 

austenítica ou duplex. O teor mais alto de cromo também promove a formação de fases 

intermetálicas (IMOA, 2012). Horvath e Uhlig indicaram em 1968 que a adição de 14% 

de Cr aumenta o potencial de pite em mais de 0,4V (SZKLARSKA-SMIALOWSKA, 

2005). 

▪ Carbono: nos aços inoxidáveis austeníticos, ferríticos e duplex, a quantidade de carbono 

é mantida em níveis baixos (tipicamente 0,005% a 0,08% C) (SILVA; MEI, 2010). Nos 

aços inoxidáveis martensíticos, o carbono é adicionado para obter alta resistência e alta 

EDS-MAP MEV 
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dureza, graças à formação da estrutura martensítica. Porém, a adição de carbono pode ter 

efeito prejudicial sobre a resistência à corrosão, através da formação do carboneto de 

cromo que remove parte do cromo da solução sólida na liga e, como consequência, reduz 

a quantidade de cromo disponível para garantir a resistência a corrosão (CUNAT, 2004). 

Esta precipitação de carbono ocorre nos contornos de grão e é referida como 

sensibilização.  

▪ Molibdênio: a adição de molibdênio aumenta a resistência ao ataque de corrosão por 

pites em soluções de cloreto (ASM HANDBOOK, 1990; LIOU et al., 2001; CUNAT, 

2004). O níquel e o molibdênio juntos proporcionam um aumento da resistência à 

corrosão sob tensão em meio clorídrico e um aumento da resistência à corrosão em 

ambientes severos (GRAVALOS, 2008). O molibdênio é estabilizador de ferrita e 

aumenta a tendência do aço inoxidável formar fases intermetálicas prejudiciais. Portanto, 

é geralmente restrito a menos de cerca de 7,5% nos aços inoxidáveis austeníticos e 4% 

nos aços inoxidáveis duplex (IMOA, 2012); 

▪ Níquel: é um elemento muito usado por ser um efetivo austenitizante (OUTOKUMPU, 

2013) e como estabilizador de fase (PAULRAJ; GARG, 2015). A adição de níquel em 

ligas de ferro-cromo melhora a ductilidade e um aumento no teor de níquel aumenta a 

resistência a corrosão por soluções de cloreto (ASM HANDBOOK, 1990; CUNAT, 

2004). A adição de níquel retarda a formação de fases intermetálicas prejudiciais nos aços 

inoxidáveis, mas é bem menos eficiente que o nitrogênio (IMOA, 2012); 

▪ Vanádio: responsável por refinar a estrutura do aço, impedindo o crescimento dos grãos. 

Forma carbonetos duros e estáveis responsáveis por aumentar a dureza em aços 

inoxidáveis martensíticos (OUTOKUMPU, 2013); 

▪ Manganês: o manganês é geralmente encontrado como elemento de liga em todos os 

tipos de aço para evitar a formação de inclusões de sulfetos de ferro que possam causar 

problemas de fragilização a quente (CUNAT, 2004). Além disto, ele aumenta a 

solubilidade do N e é usado para obter altas quantidades de N nos aços inoxidáveis duplex 

(OUTOKUMPU, 2013; GUNN, 2003);  

▪ Titânio: o titânio é um elemento altamente reativo que forma, na presença de C e N, um 

carbonitreto estável Ti (C, N) (CUNAT, 2004). Este carbonitreto influencia 

positivamente na resistência a corrosão (RODRIGUES et al., 2007); 

▪ Nitrogênio: é usado para aumentar a resistência a corrosão (PAULRAJ; GARG, 2015; 

GUNN, 2003). A adição de nitrogênio em cerca de 0,1% em aço inoxidável martensítico 

oferece boas propriedades de resistência mecânica, porém, diminui a ductilidade e a 
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tenacidade após a têmpera devido à precipitação de Cr2N (MA et al., 2012). A tenacidade 

melhorada dos aços inoxidáveis duplex com nitrogênio ocorre devido ao seu maior teor 

de austenita e o teor intermetálico reduzido. O nitrogênio não evita a precipitação das 

fases intermetálicas, mas retarda a formação de intermetálicos o suficiente para permitir 

o processamento e trabalho dos tipos duplex. O nitrogênio é adicionado aos aços 

inoxidáveis duplex e austeníticos altamente resistentes à corrosão que contêm altos teores 

de cromo e molibdênio para evitar a formação da fase sigma (IMOA, 2012); 

▪ Silício: aumenta a resistência a oxidação em altas e baixas temperaturas 

(OUTOKUMPU, 2013); 

▪ Enxofre: é adicionado para melhorar a usinabilidade (OUTOKUMPU, 2013).   

Em termos de propriedades mecânicas, a Tabela 2.4 mostra as principais para os 

diferentes aços inoxidáveis. Em termos de dureza o supermartensítico supera os demais sendo 

que o duplex chega a valores bem próximos deste. Comparando os limites de resistência à 

tração, o duplex é superior e a ductilidade de todos tem valores bem próximos, sendo o 

superduplex mais dúctil que os demais.  

 

Tabela 2.4 - Propriedades mecânicas de aços inoxidáveis martensíticos, supermartensíticos e duplex 

Fonte: Euroinox (2007)a; NSSMC (2013)b; VAM (2018)c 

 

Tabela 2.5 compara as propriedades físicas, sendo o módulo de Young dos aços 

inoxidáveis martensíticos superior aos demais comparados; o coeficiente de expansão térmica 

é maior para os aços inoxidáveis duplex e a condutividade térmica é maior para o martensítico. 

 

Tabela 2.5 - Propriedades físicas de aços inoxidáveis martensíticos, supermartensíticos e duplex 

Tipo UNS N°. 
Módulo de Young 

(GPa) 

Coeficiente de 

expansão térmica 

(10-6 K-1) 

Condutividade 

Térmica 

(Wm-1 K-1) 

Martensítico 
S41000a 215 11 30 

S42000a 215 11 30 

Supermartensítico S41426b 202 11 15 

Duplex 
S32304a 200 13,5 15 

S32205a 200 13,5 15 

Superduplex S32750c 200 13,0 14 

Fonte: Euroinox (2007)a; NSSMC (2013)b; GUNN (2003)c 

Tipo UNS N°. 
Dureza 

(HB) 

Limite de resistência à 

tração (MPa) 

Alongamento em 80 

mm após fratura (%) 

Martensítico 
S41000a 200 Máx 600 20 

S42000a 225 Máx 700 15 

Supermartensítico S41426b 302 Mín 758 - 

Duplex 
S32304a 290 700 - 950 20 

S32205a 293 700 - 950 20 

Superduplex S32750c 275 Mín 758 25 
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2.2 FERRAMENTA DE CORTE E MEIOS LUBRIRREFRIGERANTES PARA 

TORNEAMENTO 

 

O material de ferramenta de corte é baseado no princípio da dureza relativa, sendo que o 

surgimento de novos materiais e ligas estruturais com excelentes propriedades como resistência 

mecânica e elevada dureza contribuem para o aparecimento de materiais de ferramentas mais 

resistentes para as operações de usinagem. 

Para a usinagem de aços inoxidáveis se aplica geralmente o uso do metal-duro com 

revestimento, porém em alguns trabalhos já foram testados outros materiais de ferramenta como 

nos trabalhos de Thamizhmnaii et al. (2008), quando tornearam um aço inoxidável martensítico 

AISI 440C, e Bagaber e Yusoff (2018), ao tornearem um aço inoxidável AISI 316, ambos os 

trabalhos utilizando ferramenta de PcBN. Os autores dos trabalhos concluíram que é possível 

utilizar a ferramenta de PcBN, porém apenas consideraram o consumo de energia e rugosidade 

no caso dos autores Bagaber e Yusoff (2018); e medição do desgaste de flanco com os autores 

Thamizhmnaii et al. (2008). Nenhum dos trabalhos avaliou os resultados do ponto de vista 

econômico relacionado ao desgaste de ferramenta e seu custo.  

Os revestimentos aplicados em ferramentas de metal-duro ajudam tanto a aumentar a 

resistência ao desgaste, quanto a alterar as condições de contato entre a peça e a ferramenta de 

maneira que o desgaste seja reduzido (KLOCKE et al., 1998). Estes podem ser feitos 

quimicamente por deposição química a vapor (CVD) ou fisicamente por deposição física a 

vapor (PVD). Os revestimentos de proteção contra o desgaste mais comumente utilizados em 

usinagem de metais comercialmente são: TiN, TiC, Ti (C, N), Ti (Al, N), CrN e Al2O3 

(KLOCKE, 2011).  

Diferentes revestimentos são amplamente utilizados e não existe regra que preferencie 

um ou outro determinado revestimento no torneamento de aço inoxidáveis (EZUGWU; 

OLAJIRE, 2002; CIFTCI, 2006; LAHRES et al., 1999; FERNÁNDEZ-ABIA et al., 2013; 

RAJAGURU; ARUNACHALAM, 2017; AHMED et al., 2017). Isto se deve ao êxito dos 

revestimentos duros em substratos de ferramentas de corte, que vem da combinação das 

propriedades físicas e mecânicas dos revestimentos (PRENGEL et al., 1998). A Tabela 2.6 

mostra as principais características dos revestimentos utilizados na ferramenta de corte aplicada 

nos ensaios de torneamento desta tese. Quanto maior a quantidade do símbolo “+”, mais elevada 

é a característica associada. 
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Tabela 2.6 - Características dos revestimentos de ferramentas de corte 

Fonte: VDI 3824 (2001); *ACS (2018); Riedl et al. (2012) 

 

O revestimento de nitreto de titânio (TiN) é composto de titânio e de nitrogênio que 

devido à elevada interação entre os átomos do metal e de nitrogênio, é altamente estável e, 

portanto, mais resistente à difusão e menos predisposto a sofrer adesão (GRZESIK; 

NIESLONY, 2000; KLOCKE, 2011). O revestimento de carbonitreto de titânio (Ti (C, N)) 

possui diferentes propriedades conforme a variação da relação C/N. Através da integração de 

átomos de carbono em lugar de átomos de nitrogênio na estrutura de cristal de nitreto de titânio, 

um considerável aumento na dureza pode ser obtido, o que é positivo para a resistência ao 

desgaste, mas também aumenta a fragilidade. Para compensar este aumento na fragilidade, 

revestimentos de Ti (C, N) são depositados em camadas múltiplas, de modo que as tensões 

residuais de revestimento entre as camadas individuais sejam reduzidas. Revestimentos de Ti 

(C, N) são adequados para usinagem de aços com alta resistência à tração e, assim, para 

temperaturas de corte mais altas (KLOCKE, 2011). O revestimento de óxido de alumínio 

(Al2O3) oferece excelentes propriedades em altas temperaturas, incluindo alta resistência ao 

desgaste por difusão, resistência ao desgaste por oxidação, e alta dureza a quente (PRENGEL 

et al., 1998). O óxido de alumínio, por ser um material cerâmico refratário, garante estabilidade 

térmica necessária em temperaturas elevadas, além de ter boa resistência ao desgaste por 

abrasão (MACHADO et al., 2015). 

Além do material da ferramenta de corte e de seu revestimento, a utilização de um meio 

lubrirrefrigerante é de suma importância no torneamento de aços inoxidáveis. As principais 

funções dos meios lubrirrefrigerantes, também designados de fluidos de corte são: a 

Característica TiN Ti (C, N) Al2O3 

Processo de Produção 
PVD/ 

CVD 

PVD/ 

CVD 

CVD/ 

PVD 

Espessura de revestimento (µm) 1 a 5 1 a 5 1 a 5 

Microdureza (HV 0,05) 2300 3000 
2100 

HV 0,1 

Temperatura de oxidação (°C) >450 >350 (é um óxido) 

Efeito da barreira térmica +++ ++ +++++ 

Resistência a abrasão ++ +++ ++ 

Resistência ao desgaste adesivo ++ ++ +++ 

Resistência ao desgaste difusivo ++ + +++ 

Coeficiente de atrito 0,40* 0,25* ≈ ,  ** 
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lubrificação a baixas velocidades de corte; a refrigeração a altas velocidades de corte; a remoção 

de cavacos na zona de corte e a proteção da máquina-ferramenta e da peça contra a oxidação.  

Os meios lubrirrefrigerantes são subdivididos geralmente em óleos integrais, soluções e 

emulsões. As soluções se constituem de uma base (óleo ou solvente a base de petróleo, produtos 

sintéticos e água) juntamente com aditivos, e as emulsões, que são compostas de uma pequena 

porcentagem de um concentrado de óleo em água (ASM HANDBOOK, 1989). Este óleo pode 

ser de base mineral ou vegetal, com a presença de emulsificadores e outros. 

Existem diferentes propriedades de refrigeração e de lubrificação quando comparadas as 

soluções à base de óleos e as de água. Soluções à base de óleo em comparação com a base 

aquosa têm menor capacidade térmica, portanto retiram menos calor do local de usinagem 

levando a uma maior concentração de temperatura sobre a ferramenta. Em contrapartida, o óleo 

tem efeito lubrificante superior, que reduz o atrito na interface cavaco/ferramenta (CORDES, 

2012a). Estas propriedades têm efeito sobre os mecanismos de desgaste, implicando na vida da 

ferramenta e no acabamento da superfície usinada (SHARMA et al., 201). As emulsões 

geralmente apresentam propriedades moderadas tanto de resfriamento quanto de lubrificação 

(ASM HANDBOOK, 1989).  

Os métodos de aplicação dos meios lubrirrefrigerantes geralmente utilizados no 

torneamento são: MQL (mínima quantidade de lubrificante); refrigeração criogênica, ou seja, 

o uso de materiais ou meio a temperaturas abaixo de -150 ºC (LIEW et al., 2017a); lubrificantes 

sólidos; jorro; jorro a alta pressão; ar comprimido, vapor ou gás como refrigerante; e a seco. Os 

mais comuns atualmente no torneamento de aços inoxidáveis são o jorro, o MQL e o método a 

seco.  

O jorro é o método mais utilizado devido a sua simplicidade (BRUNI et al., 2006; 

XAVIOR; ADITHAN, 2009; MAHDAVINEJAD; SAEEDY, 2011; HABAK; LEBRUN, 

2011; SELVARAJ et al., 2014; CORRÊA et al., 2017; KOYEE et al., 2014b; KUMAR; 

SENTHILKUMAR, 2014; KROLCZYK et al., 2015; LIEW et al,. 2017b).  

No MQL se pulveriza uma quantidade mínima de óleo, cerca de 60 ml/h, em um fluxo de 

ar comprimido (DINIZ et al., 2006), que de acordo com Shokrani et al. (2012) penetra na zona 

de corte, a fim de lubrificar a região de contato cavaco/ferramenta e reduzir a temperatura. A 

técnica de MQL tem apresentado performances muito próximas do corte a seco (BRUNI et al., 

2006), ou melhor em termos de vida de ferramenta quando se utilizam baixas velocidades de 

corte (ELMUNAFI et al., 2015). 

A seco é o método mais barato se analisados somente os custos com lubrirrefrigeração, 

pois não se utiliza nenhum meio lubrirrefrigerante. Porém, na maioria dos trabalhos em que 
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algum lubrirrefrigerante (seja quaisquer o método utilizado) é aplicado em comparação com o 

método a seco, este último apresenta pior performance (JUNYAN et al., 2010; HABAK; 

LEBRUN, 2011; SELVARAJ et al., 2014; ELMUNAFI et al., 2015; PEREIRA et al., 2016) 

exceto no trabalho de Krolczyk et al. (2015). Logo, o jorro ainda se apresenta como a alternativa 

mais viável no torneamento de aços inoxidáveis.  

 

2.3 FATORES CLASSIFICATÓRIOS DA USINABILIDADE 

 

2.3.1 Cavaco 

 

A formação do cavaco é um processo periódico que de acordo com Machado et al. (2015) 

se divide em quatro eventos ilustrados na Figura 2.6 e descritos abaixo desta: 

 

Figura 2.6 - Esquema das quatro etapas da formação do cavaco 

 

Fonte: Adaptado de Astakhov (2006) 

 

▪ Recalque inicial (1): independentemente do avanço escolhido, a espessura de usinagem 

inicia com o contato do gume com a peça e uma pequena porção de material é pressionada 

contra a superfície de saída da ferramenta. 

▪ Deformação e ruptura (2): o material pressionado sofre deformação elástica, seguido de 

deformação plástica, que aumenta progressivamente até ultrapassar a espessura mínima 

de cavaco iniciando a formação deste. Após iniciado, o estado de tensões provoca a 

ruptura. Essa ruptura ocorre na maior parte das vezes, por cisalhamento. Posteriormente 

há a formação de uma trinca que se propaga seguindo um critério de propagação de trincas 
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próprio de cada material. Como a formação de cavacos ocorre dinamicamente, há planos 

instantâneos de ruptura e de propagação de trincas que definirão a zona primária de 

cisalhamento contida pelo plano de cisalhamento e o ângulo de cisalhamento.  

▪ Deslizamento das lamelas (3): com a continuação da penetração do gume na peça há 

ruptura parcial, ou completa, na região de cisalhamento, dependendo da extensão da 

propagação da trinca assim como as propriedades do material e as condições de avanço e 

de velocidade de corte. Esses fatores irão determinar se o segmento de material rompido 

permanecerá unido ao cavaco recém-formado, ou não, dando origem ao tipo de cavaco 

(contínuo, segmentado ou descontínuo). 

▪ Saída do cavaco (4): devido ao movimento relativo entre a ferramenta e a peça, inicia-

se um escorregamento da porção de material deformada e rompida (cavaco), sobre a 

superfície de saída da ferramenta.  

A Figura 2.6 (etapa 2) mostra as zonas de cisalhamento presentes durante a formação do 

cavaco. Nela está representada a zona primária de cisalhamento (em azul) e o ângulo de 

cisalhamento, assim como a zona secundária de cisalhamento (em amarelo) que é formada pelo 

cavaco e a superfície de saída da ferramenta; e a zona terciária de cisalhamento (em vermelho) 

que é formada entre o flanco da ferramenta e o material. A zona primária é a mais influente na 

classe do cavaco formado, seguida da zona secundária que influenciará principalmente na forma 

de cavaco. Além disto, a movimentação do cavaco sobre a superfície de saída da ferramenta 

influencia na força de usinagem, no calor gerado durante o corte e nos mecanismos de desgaste 

que ocorrem na ferramenta. A zona terciária também influenciará no desgaste da ferramenta, 

mas apresenta grande influência nos aspectos de integridade da superfície usinada como será 

visto no subitem 2.4.3.  

De maneira geral, as condições de interface da ferramenta influenciarão nas zonas de 

cisalhamento juntamente com as propriedades do material, e o resultado dessas interações é que 

definirá a classe e a forma de cavaco formado. De acordo com Machado et al. (2015) a classe 

dos cavacos possui a seguinte divisão, conforme ilustrado na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Classe dos cavacos 
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A Figura 2.8 mostra as classes de cavaco: contínuo e segmentado durante a usinagem de 

aços inoxidáveis. Os cavacos contínuos são constituídos de lamelas justapostas numa 

disposição contínua, como pode-se verificar na Figura 2.8a, sendo característicos da usinagem 

de materiais dúcteis e homogêneos.  

 

Figura 2.8 - a) Contínuo. b) Segmentado. c) Segmentado 
 

 

 

Gu et al. (2016) [vc = 30 m/min] 

 
Chagas et al. (2013) [vc = 30 

m/min] 

Raveendra et al. (2017) [vc = 175 

m/min] 

 

O cavaco segmentado é caracterizado por grandes deformações continuadas em estreitas 

bandas entre seus segmentos, com pouca ou nenhuma deformação nos seus interiores (conforme 

Figura 2.8b e c). Este cavaco é característico de materiais com baixas condutividade térmica 

como o titânio e suas ligas (TRENT; WRIGHT, 2000), e em aços inoxidáveis. Os cavacos 

descontínuos (representado na Figura 2.7) apresentam-se constituídos de fragmentos 

arrancados da peça usinada. A superfície de contato entre o cavaco e a superfície de saída da 

ferramenta é reduzida e isto é característico de materiais frágeis ou de estrutura heterogênea. 

Quanto à forma do cavaco a norma ISO 3685 (1993) classifica-os detalhadamente. A 

Figura 2.9 mostra as formas de cavaco presentes na norma e alguns trabalhos de autores que 

identificaram as respectivas formas durante o torneamento de aços inoxidáveis. As únicas 

formas não encontradas na literatura durante o torneamento de aços inoxidáveis são a forma de 

espiral, fragmentada e agulha, sendo essas duas últimas características de materiais frágeis. 

Além da classe e da forma do cavaco, a deformação sofrida pela porção de material pode 

ser avaliada pelo grau de recalque. O grau de recalque é obtido através de relações 

trigonométricas presentes no modelo do “corte ortogonal”. Este modelo mostra o 

a) 

b) 

c) 
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comportamento dos processos de usinagem sem as implicações de uma terceira dimensão. Para 

isto é assumido que o processo de cisalhamento é um plano, o gume é perfeitamente afiado, e 

não há contato de atrito entre a superfície de folga da ferramenta e a peça (ASM HANDBOOK, 

1989). 

 

Figura 2.9 - Formas de cavaco conforme norma ISO 3685 (1993) 

Forma Fita 
Helicoidal 

cilíndrico 
Espiral 

Helicoidal tipo 

arruela 

Longo 

    

Curto 

  
 

 

Emaranhado 

  

- 

 

Aço inoxidável Koyee et al. 

(2014b) 

Maruda et al. 

(2016) 

Maruda et al. 

(2016) 
- 

Koyee et al. 

(2014b) 

Noordin et al. 

(2007) 

Forma Helicoidal cônico Arco, vírgula Fragmentado Agulha 

Longo 
    

Curto 
  

- - 

Emaranhado 

 

- - - 

Aço inoxidável 
Maruda et al. 

(2016) 

Koyee et al. 

(2014b) 

Noordin et al. 

(2007) 

- - 

 

Em um torno, as condições de corte ortogonal são fixadas por meio de uma ferramenta 

com o gume reto, e perpendicular ao eixo de rotação da peça (TRENT; WRIGHT, 2000). 

Segundo o modelo considera-se um volume ‘klmn’ movendo-se em direção à cunha de corte, 

que ao passar pela zona primária de cisalhamento representada pela linha tracejada, o cavaco 

se deforma plasticamente e, devido a um estado de tensões, sofre ruptura e uma trinca se 

propaga. Após a total deformação plástica, o volume ‘klmn’ (representado pela área na Figura 

2.10) se transforma na seção ‘pqrs’ escorregando sobre a superfície de saída da ferramenta. 
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A Figura 2.10 exemplifica a formação de uma porção de material (cavaco), de acordo 

com o modelo do corte ortogonal. 

 

Figura 2.10 - Diagrama do corte ortogonal 

 

Fonte: Machado et al. (2015) 

 

Do modelo do corte ortogonal, pode-se estabelecer através de relações trigonométricas a 

definição do grau de recalque como sendo: 

 

𝑅𝑐 =  
ℎ′

ℎ
                                                                                                                                                     (2) 

 

Em que h é a espessura de corte e o h’ é a espessura do cavaco. O grau de recalque não é 

facilmente obtido, pois o cavaco não possui espessura uniforme, sendo geralmente considerada 

a maior espessura para o cálculo. Na usinagem de aços inoxidáveis é possível ocorrer grau de 

recalque acima de 3 como no trabalho de Grzesik (2000) no torneamento de um aço inoxidável 

austenítico AISI 304 e até mesmo acima de 5 como no trabalho de Maruda et al. (2016) no 

torneamento de um aço inoxidável austenítico AISI 316. 

 

2.3.2 Componentes da Força de Usinagem e Coeficientes da Equação de Kienzle 

 

A força total resultante que atua sobre a cunha de corte durante a usinagem é chamada de 

força de usinagem (Fu). A princípio, a direção da força de usinagem não é conhecida, devendo-

se então trabalhar com as suas componentes cujas direções são definidas por conveniência 

coincidindo com o sistema cartesiano de uma máquina ferramenta, como ilustra a Figura 2.11. 

 

 

cav

c

p 
s 
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Figura 2.11 - Diagrama das componentes da força de usinagem 

 

Fonte: Adaptado de Machado et al. (2015) 

 

De acordo com a norma DIN 6584 (1982) a Fu é decomposta em uma componente no 

plano de trabalho, chamada de força ativa (Ft) e em uma outra componente perpendicular ao 

plano de trabalho (Pt), chamada de força passiva (Fp). A força ativa por sua vez é decomposta 

em força de avanço (Ff) e força de apoio (Fap). No caso em que o ângulo da direção de avanço 

é 90°, a força de corte (Fc) coincide com a força de apoio (Fap). Estas componentes da força 

ativa contribuem diretamente para o cálculo da potência de usinagem, pois estão relacionadas 

aos movimentos executados durante o corte. A componente da força passiva não contribui para 

o cálculo de potência de usinagem, pois não está disposta no plano de trabalho onde ocorrem 

os movimentos de corte e de avanço. O valor desta força é responsável pela deflexão elástica 

da peça e da ferramenta durante o corte, influenciando na dimensão e forma da peça. 

Assim tem-se a Equação (3) para o cálculo de força Fu: 

𝐹𝑢 =  √𝐹𝑝
2 + 𝐹𝑡

2                                                                                                                                       (3) 

 

Em que Ft para o processo de torneamento, pode ser calculada através da Equação (4): 

𝐹𝑡 =  √𝐹𝑐
2 + 𝐹𝑓

2                                                                                                                                       (4) 

Assim, para o torneamento a força de usinagem pode ser calculada com a Equação (5): 

 

𝐹𝑢 =  √𝐹𝑝
2 + 𝐹𝑐

2 + 𝐹𝑓
2                                                                                                                            (5) 

 

A força de usinagem é dependente de vários fatores conforme mostra a Figura 2.12.  

c

f

f

p

c

u

t

t
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Figura 2.12 - Fatores que influenciam na força de usinagem 

Material da peça Material da ferramenta 
Geometria e afiação da 

ferramenta 

Quanto maior a resistência do 

material da peça, maior é a 

resistência ao cisalhamento nos 

planos de cisalhamento e maiores 

serão as forças de usinagem. 

 

A afinidade química do material da 

ferramenta com o material da peça 

pode atuar modificando o ângulo 

de cisalhamento e por 

consequência a força de usinagem.  

 

O ângulo mais influente é o de 

saída, e uma redução deste tende a 

aumentar o fator de recalque. Um 

aumento no fator de recalque leva 

a um, aumento da força de 

usinagem. 

O desgaste da ferramenta pode 

alterar a sua geometria com a 

evolução do desgaste de cratera e 

de flanco (KOYEE et al., 2014a). 

Lubrirrefrigeração Velocidade de corte Avanço e profundidade de corte 

Se predominar a lubrificação, há a 

redução da área de contato e 

diminuição da força de usinagem 

(KURAM et al., 2010).  

Se prevalecer a refrigeração, o 

fluido pode aumentar a força de 

usinagem, por promover um 

aumento da resistência ao 

cisalhamento do material nas zonas 

de cisalhamento, devido a redução 

da temperatura. 

Alta velocidade de corte gera mais 

calor e a consequente redução da 

resistência ao cisalhamento do 

material, além de ligeira redução 

na área de contato 

cavaco/ferramenta, existindo 

tendência de redução da força de 

usinagem.  

(SELVARAJ et al., 2014; KONE 

et al., 2013) 

Um aumento destes dois fatores 

causa aumento da força de 

usinagem, numa proporção 

geométrica (KONE et al., 2013; 

WAGH et al., 2013; DI; 

ZHUANG, 2010; CORRÊA, 

2014).  

 

 

A magnitude das componentes da força de usinagem pode ser determinada através de 

modelos de força construídos a partir de resultados experimentais. Kienzle apud Klocke (2011) 

determinou os coeficientes característicos do modelo de força por meio da representação gráfica 

linearizada, em escala bilogarítma, da variação da relação Fc/b em função de h (sendo b a 

largura do cavaco não deformado e h a espessura do cavaco não deformado), como mostra a 

Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 - Gráfico para determinação de kc1.1 e (1-mc) 

 
Fonte: Adaptado de Klocke (2011) 
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A partir da equação geral da reta, y = ax + b, pode-se determinar a equação da curva que 

descreve o comportamento dos dados experimentais de força, como mostra a equação 6: 

 

log (
𝐹𝑐

𝑏
) =  log(𝑘𝑐1.1) +  (1 − 𝑚𝑐) ∗  log ℎ                                                                                      (6) 

 

Em que: 

kc1.1 – Força específica de corte para uma área de 1 x 1 mm2; 

(  − mc) – Expoente da equação de Kienzle. 

 

Que pode ser convertida na Equação de Kienzle: 

 

𝐹𝑐
′ =  𝑘𝑐1.1 ∗ 𝑏 ∗  ℎ(1− 𝑚𝑐)                                                                                                                     (7) 

 

Com uma espessura de usinagem h = 1 mm, juntamente com a propriedade logarítmica 

em que log (1) = 0, o valor de Fc/b, para h = 1, representa a força específica de corte para uma 

seção de cavaco de área b x h = 1 mm2. A tangente do ângulo entre a linha reta e o eixo x é o 

valor do expoente (1 – mc). Na Figura 2.13 a força específica está representada por kc1.1 = 1740 

N/mm2, e o expoente (1-mc) = 0,7265. 

O mesmo pode ser feito para Ff e Fp conforme as equações 8 e 9: 

 

𝐹𝑓
′ =  𝑘𝑓1.1 ∗ 𝑏 ∗  ℎ(1− 𝑚𝑓)                                                                                                                     (8) 

 

𝐹𝑝
′ =  𝑘𝑝1.1 ∗ 𝑏 ∗ ℎ(1− 𝑚𝑝)                                                                                                                    (9) 

 

2.3.3 Rugosidade em 2D 

 

A rugosidade é considerada uma alteração na superfície, e em muitos casos é utilizada 

nas operações de usinagem como parâmetro de saída do processo, sendo especificada de acordo 

com a aplicação do componente usinado. 

A norma NBR ISO 4287 (2002) define os procedimentos para avaliação da rugosidade, 

assim como classifica os parâmetros, sendo os principais: de amplitude, de distribuição de 

amplitude, de inclinação, e de espaço. Os mais comuns são os parâmetros de amplitude que se 
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referem simplesmente a alturas e/ou profundidades do perfil, sendo os mais frequentemente 

utilizados o Ra, Rq e o Rz; e os parâmetros de distribuição de amplitude no qual descrevem a 

distribuição da forma, sendo os mais comuns o Rsk e Rku.  

Na usinagem a rugosidade é influenciada por diversos fatores como: condições de corte 

(velocidade de corte, avanço, profundidade de corte), a presença de gume postiço, vibrações do 

processo, geometria da ferramenta e material usinado, entre outros aspectos (DAVIM, 2010). 

Os mais influentes fazem parte da dinâmica do processo, como o avanço, ou seja, a altura dos 

picos e a profundidade dos vales proporcionado pelas marcas de avanço tendem a aumentar em 

proporção quadrática ao avanço. À medida que o avanço aumenta, quase que linearmente o 

valor da rugosidade também aumenta (SELVARAJ et al., 2014; WAGH et al., 2013; 

BORDINASSI et al., 2006).  

A geometria da ferramenta também influencia na rugosidade obtida, sendo o raio de quina 

o principal fator de influência. Quanto maior o raio de quina menor a rugosidade teórica, pois 

diminuem os efeitos das marcas de avanço, porém se este for excessivamente alto pode induzir 

vibrações, aumentando a rugosidade. Da mesma maneira que quanto mais afiado o gume, 

melhor tenderá a ser o acabamento da superfície (BIERMANN et al., 2012). 

Com o aumento da velocidade de corte a rugosidade tende a decrescer porque em 

velocidades de corte maiores há a diminuição ou a inexistência do gume postiço para materiais 

sujeitos a formação do mesmo, resultando em melhor acabamento da superfície (CIFTCI, 2006; 

WAGH et al., 2013; CORRÊA, 2014). No entanto, para alguns ensaios em velocidades de corte 

mais elevadas, após a diminuição da rugosidade inicia-se um ligeiro aumento da mesma. Isto 

pode ser atribuído ao aumento do desgaste da ferramenta de corte, que é maior quando 

velocidades de corte maiores são empregadas (CIFTI, 2006); ou a rotação do eixo-árvore pode 

gerar maior vibração prejudicando a rugosidade, além de acelerar o desgaste da ferramenta que 

também influencia na avaliação (SOBIYI et al., 2015).  

 

2.3.4 Mecanismos de Desgaste  

 

Durante a usinagem a ação de cortar muda a forma e a geometria original da ferramenta 

de corte. O impacto das altas cargas térmicas e mecânicas no gume resulta no desgaste 

(DENKENA; BIERMANN, 2014). De acordo com Gahr (1987) os principais mecanismos de 

desgaste são: adesão, abrasão, reação triboquímica e danos à superfície, conforme ilustra a 

Figura 2.14.  
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O mecanismo de adesão é definido como a formação de ligações entre moléculas (GAHR, 

1987). Essas ligações são deformadas e arrancadas tangencialmente às duas partes atritadas. O 

processo de adesão (isto é, a formação de microsoldas entre dois corpos em atrito) pode ocorrer 

pela interação atômica (adesão química) entre os parceiros, tais como processos de difusão 

termicamente induzidos, troca de elétrons ou polarização elétrica. 

 

Figura 2.14 - Principais mecanismos de desgaste 

 

Fonte: Adaptado de Klocke (2011) e de acordo com Gahr (1987) 

 

Também pode resultar da aderência mecânica do material da peça, que se tornou 

extremamente deformável sob altas temperaturas, com o material da ferramenta de corte. Na 

usinagem a superfície da ferramenta se desgasta quando o metal aderido é removido, ocorrendo 

frequentemente a presença de algumas áreas com aparência áspera e outras com aparência lisa 

(TRENT; WRIGHT, 2000). A aparência lisa se deve ao mecanismo de desgaste por difusão 

conforme mostra a Figura 2.15. A difusão envolve a transferência de átomos de um material 

para outro e é fortemente dependente da temperatura e da solubilidade dos elementos 

envolvidos na zona de fluxo. A área desgastada por difusão, quando observada no microscópio, 

é lisa. 

 

Figura 2.15 - Exemplo do mecanismo de adesão e difusão em ferramentas de corte. Aço inoxidável martensítico 

e ferramenta de MD 

 
Fonte: Corrêa et al. (2017) 

 

adesão 

difusão 
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Na usinagem, as velocidades relativas entre ferramenta e peça ou entre cavaco e 

ferramenta são altas e o tempo de contato entre estes materiais é pequeno. Isto praticamente 

levaria o mecanismo de difusão a ser desprezível, se não fosse a existência da zona de aderência, 

com velocidade nula na interface cavaco/ferramenta (TRENT; WRIGHT, 2000). A saturação 

desta zona não ocorre, pois o gradiente de velocidade na zona de fluxo renova o material 

periodicamente, garantindo o fluxo difusivo. Este mecanismo de desgaste poderá atuar tanto na 

superfície de saída como na superfície de folga, e a taxa de desgaste irá aumentar com o 

aumento da velocidade de corte e do avanço (DINIZ et al., 2006).  

O desgaste abrasivo envolve a perda de material por microssulcamento, microcorte ou 

microlascamento causados por partículas de elevada dureza relativa. Estas partículas podem 

estar contidas no material da peça (óxidos, carbonetos, nitretos e carbonitretos) ou podem 

principalmente ser partículas da própria ferramenta que são arrancadas por adesão, por 

exemplo. Este mecanismo é muito importante na usinagem com pastilhas revestidas, cerâmicas 

puras e cerâmicas mistas e ultraduras (MACHADO et al., 2015). Um exemplo do mecanismo 

de desgaste abrasivo em ferramentas de corte está ilustrado na Figura 2.16. Na Figura 2.16a é 

mostrada uma ferramenta de corte de cerâmica mista após usinar um aço inoxidável 

martensítico AISI 440B nas condições de corte: vc = 100 m/min, f = 0,10 mm e ap = 0,10 mm. 

A Figura 2.16b mostra uma ferramenta de metal-duro após usinar um aço inoxidável 

martensítico AISI 410 nos seguintes parâmetros de corte: vc = 100 m/min, f = 0,20 mm e ap = 

2,00 mm. 

 

Figura 2.16 - Exemplo do mecanismo de desgaste por abrasão em ferramentas de corte. a) Ferramenta de cerâmica 

mista após usinar um aço inoxidável martensítico. b) Ferramenta de MD após usinar um aço inoxidável 

martensítico 

a) b) 

 
 

Fonte: Sobiyi et al. (2015)a; CORRÊA et al. (2017)b 

 

O desgaste por reação triboquímica ou tribo-oxidação refere-se a reações químicas do 

material da ferramenta de corte e do material usinado com componentes do meio circundante 
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como resultado da ativação causada por atrito. A tribo-oxidação altera as propriedades da 

camada limite externa. Produtos de reação podem ser formados e posteriormente removidos 

com o cavaco, ou permanecerem presos ao material da ferramenta de corte como um 

revestimento. O desgaste pode ser aumentado ou reduzido por isto. Se a tribo-oxidação irá 

aumentar a quantidade de desgaste, isto dependerá essencialmente da dureza dos produtos de 

reação formados em comparação com a dureza do material da ferramenta de corte. Na usinagem 

geralmente ocorre nas áreas de entalhe da ferramenta e, principalmente, na usinagem de 

materiais resistentes a altas temperaturas e com alto grau de encruamento, tais como ligas de 

níquel, titânio, cobalto e aço inoxidável (MACHADO et al., 2015). Para König e Klocke (2008) 

em condições de corte normal, nas proximidades do gume das ferramentas de metal-duro forma-

se um filme de óxido devido à elevada temperatura e à ação do oxigênio no ar. O filme recobre 

as regiões vizinhas de contato da superfície de saída (flanco primário e secundário). Forma-se 

então um óxido complexo de W, Co e Fe, que cria verdadeiras “verrugas” na superfície da 

ferramenta que continuamente é removido pelo atrito, levando ao lascamento e quebra da quina. 

Trent e Wright (2000) sugerem que óxidos se formam continuamente e se aderem na ferramenta 

naquelas regiões. A quebra das junções de aderência entre os óxidos e a ferramenta pode 

ocasionalmente remover grãos da superfície da ferramenta. Um exemplo de desgaste causado 

por esse mecanismo em ferramentas de corte está ilustrado na Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 - Exemplo do mecanismo de desgaste por reação triboquímica. a) Ferramenta de MD após usinar um 

aço inoxidável superduplex. b) Ferramenta de MD após usinar um aço inoxidável martensítico 

a) b) 

  

Fonte: Oliveira Jr. (2013)a; Diniz et al. (2016)b 

 

Os danos à superfície ocorrem como resultado de tensões tribológicas alternadas. Na 

usinagem isto se equipara a trincas térmicas e trincas mecânicas, deformação plástica, avarias 

em geral como o lascamento e quebras, conforme mostra a Figura 2.18.  

As trincas térmicas foram formadas durante o fresamento de um aço inoxidável 

austenítico AISI 316 com uma ferramenta de metal-duro revestido com TiN por PVD, a um 
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comprimento de corte de 1350 m (NORDIN et al., 2000). A quebra ocorreu durante o ensaio 

de vida de ferramenta no torneamento de um aço inoxidável duplex EN1.4462 (KOYEE et al., 

2014a), e o lascamento também durante o ensaio de vida de ferramenta no torneamento de um 

aço inoxidável supermartensítico (CORRÊA et al., 2017). 

 

Figura 2.18 - Exemplos de avarias em ferramentas de corte durante a usinagem de aços inoxidáveis 

 

 

2.4 INTEGRIDADE DA SUPERFÍCIE USINADA 

 

A integridade da superfície é a condição inerente ou aprimorada de uma superfície 

produzida pelo processo de usinagem ou outra operação de geração de superfície (FIELD; 

KAHLES, 1964); ou o estado topográfico, mecânico, químico e metalúrgico de uma superfície 

fabricada e a sua relação com o desempenho funcional (GRIFFITHS, 2001). De acordo com 

Lucca et al. (1998), as alterações superficiais podem incluir alterações mecânicas, metalúrgicas, 

químicas e outras. Estas alterações, embora confinadas a pequena camada superficial, podem 

limitar a qualidade dos componentes ou podem, em alguns casos, tornar a superfície inútil. 

A condição final de uma superfície usinada é resultado de um processo que envolve 

deformações plásticas, ruptura, recuperação elástica, geração de calor, vibração, tensões 

residuais e às vezes, reações químicas. Para Machado et al. (2015) a integridade da superfície 

pode ser classificada em alterações na superfície ou acabamento como ondulações, falhas e 

rugosidade, ou em alterações em camadas internas da peça denominadas de alterações na 

subsuperfície que podem ser originadas de fatores mecânicos ou fatores metalúrgicos.  

 

2.4.1 Textura da Superfície Usinada 

 

A análise de superfícies com base na medição em 3D representa uma abordagem mais 

realista e eficaz para o entendimento dos fenômenos da superfície, visto que as superfícies são 

reais e os fenômenos que ocorrem são em três dimensões (STOUT, 2000). A norma ISO 25178-

Trincas térmicas 

Lascamento 

quebra 
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2 (2012) é a coleção de padrões internacionais relacionados à análise de rugosidade da 

superfície que suporta os métodos de avaliação por contato e sem contato. Esta norma agrupa 

os parâmetros em seis categorias: altura, espaciais, híbridos, funcionais, volume e 

característicos. Os parâmetros de altura focam na altura da área de avaliação. Os parâmetros 

espaciais focam na direção do plano. Os parâmetros híbridos priorizam a direção tanto no plano 

quando da altura. Os parâmetros funcionais são calculados usando a curva de área de material 

e são utilizados para avaliar o comportamento da superfície que entra em forte contato 

mecânico, assim como os parâmetros de volume.  

A textura de uma superfície torneada tem aspecto de camadas paralelas, provenientes da 

movimentação da peça e da ferramenta de corte, sendo os picos teoricamente causados pelo 

raio e avanço da ferramenta conforme mostra a Figura 2.19.  

 

Figura 2.19 - Textura da superfície de um aço inoxidável superduplex gerada por torneamento interno 

 

Fonte: Morelo et al. (2017) 

 

Nela está representada a textura de uma superfície de um aço inoxidável duplex SAF 2507 

fabricada pelo torneamento interno. Morelo et al. (2017) variaram a velocidade de corte, o 

avanço, o raio de quina da ferramenta e a pressão de lubrirrefrigeração. Os autores concluíram 

que qualquer variável de usinagem afetou os valores de Sku, porém valores mais positivos de 

Ssk foram concebidos quando se aumentou o valor do avanço. Isto se deve ao fato de que devido 

à cinemática do processo de torneamento, as marcas do avanço geram picos mais agudos, logo 

quaisquer que sejam os parâmetros avaliados, o Sku sempre tenderá a ser maior ou igual a 3 

(exceto se for utilizada uma ferramenta com gume alisador e avanço baixo). O parâmetro Ssk 

serve para caracterizar a amostra quanto à simetria dos picos, e este é altamente influenciado 

pela cinemática do processo. 

Além da medição em 3D da superfície, é comum a análise através de imagens de 

microscopia eletrônica de varredura para complementar a investigação sobre a superfície 

usinada. Liew et al. (2003) observaram a morfologia das superfícies torneadas para um aço 
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inoxidável martensítico AISI 420, e houve clara distinção entre as superfícies usinadas na 

velocidade de corte de 3,5 m/min e as superfícies usinadas em maiores velocidades (44 e 130 

m/min). Cavidades e restos de metal que tinham sido submetidos a deformação se mostraram 

evidentes na superfície da peça usinada com a velocidade de corte de 3,5 m/min. Isto acontece 

devido ao gume postiço instável, que aderiu à superfície da peça, e o aumento da velocidade de 

corte para 44 m/min conduziu ao desaparecimento do material aderido. Sobiyi et al. (2015) 

também analisaram a superfície de um aço inoxidável AISI 440B após o torneamento e com 

auxílio de micrografias da superfície conseguiram evidenciar partículas cisalhadas sobre a peça, 

que fizeram com que a rugosidade nestas condições fosse maior. 

 

2.4.2Corrosão  

 

Corrosão em superfícies de aço inoxidável aplicados na indústria do petróleo é comum, 

sendo a corrosão por pites uma das mais agressivas (METROHM, 2011a; FERREIRA et al., 

2002). A corrosão por pites é uma forma localizada de corrosão e começa quando o filme de 

óxido rico em cromo se quebra em ambiente rico em cloreto, sendo que quanto maior a 

temperatura e maior a concentração de cloreto, maior a probabilidade de quebra desse filme 

(SCIROKY et al., 2013).  

Este filme de óxido é muito fino, composto principalmente de óxidos de cromo (Cr2O3) 

e hidróxidos Cr (OH)3, sendo compacto e bem aderente ao substrato, protegendo assim o 

material no qual é formado (BONIARDI; CASAROLI, 2014). O filme passivo não compreende 

somente óxidos e hidróxidos de cromo, sendo que testes realizados de XPS-1 também revelaram 

a presença de ferro e molibdênio (novamente na forma de óxidos e hidróxidos) e mostraram 

como o níquel tende a se acumular na interface entre o filme passivo e o material do substrato 

conforme mostra o esquema da Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 - a) Passivação em aços inoxidáveis em contato com a atmosfera. b) Esquema de tendência de presença 

dos elementos no filme passivo, na interface e no substrato 

 
Fonte: Adaptado de Boniardi e Casaroli (2014) e Olefjord e Elfstrom (1982) 
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De acordo com Szklarska-Smialowska (2005) resultados das medições do teor de Mo no 

filme passivo diferem amplamente de uma investigação para outra, da mesma forma que a 

interpretação da ação do Mo contra a corrosão por pite. Porém, já foi determinado que a 

resistência à corrosão é melhorada pela adição de Mo, mas não pode ser explicada pelo seu 

enriquecimento no filme passivo. 

O pite ocorre quando há quebra do filme passivo e a superfície é exposta ao ambiente 

propício à corrosão (BHANDARI et al., 2015). Segundo Roberge (2008) pesquisas mostram os 

fatores comuns que contribuem para a iniciação e propagação da corrosão por pite: 

▪ Danos químicos ou mecânicos localizados no filme de passivo; 

▪ Fatores que podem causar a quebra do filme passivo, como acidez, baixas concentrações 

de oxigênio dissolvido e altas concentrações de cloreto tornando o filme passivo menos 

estável, e, assim, iniciar o pite; 

▪ Aplicação do revestimento protetor insatisfatória; 

▪ Presença de não uniformidades na microestrutura do componente, como inclusões não 

metálicas. 

A Figura 2.21 ilustra a formação e propagação de um pite.  

 

Figura 2.21 - Formação e propagação do pite 

 

Fonte: ZHOU, 2016 
 

Quando uma pequena área sofre despassivação, ou seja, ocorre a quebra na camada 

passiva, uma célula galvânica se forma através do metal desprotegido (ânodo) e o ambiente 

circundante (cátodo). Se não ocorrer a repassivação, a relação cátodo-ânodo resultará em rápida 

corrosão local. A concentração da solução de cloreto de ferro em um pite pode aumentar à 

Quebra da
camada passiva

 etal

Camada
passiva

C 
 CátodoCátodo

 nodo

 niciação
do pite

 epassivação

C 
 

C 
 

C 
 

 
+

 
+

    
 

Propagação do piteProdutos
corrosivos



59 

medida que o pite se aprofunda (SCIROKY et al., 2013); ou seja, à medida que o pite continua 

a crescer, o valor do pH dentro dele diminuirá devido à hidrólise dos íons metálicos dissolvidos. 

Isto, por sua vez, concentra ânions, como íons de cloreto no pite; o ambiente dentro do pite em 

crescimento torna-se mais agressivo e a repassivação se torna ainda menos provável; assim, os 

pites geralmente se propagam a uma taxa alta.  

Há várias formas de se caracterizar um pite. De acordo com a norma ASTM G46 (2018) 

eles podem ser: estreitos e profundos, elípticos, rasos e largos, crescerem mais na 

subsuperfície, subcorte e ainda podem crescer de acordo com a orientação microestrutural 

(horizontalmente ou verticalmente), conforme mostra a Figura 2.22. 

 

Figura 2.22 - Variação da forma dos pites na seção transversal 

 

Fonte: ASTM G46 (2018) 

 

De acordo com Szklarska-Smialowska (2005), os pites podem ainda apresentar uma 

estrutura rendada, conforme mostra a Figura 2.23.  

 

Figura 2.23 - Esquema de formação de um pite com estrutura rendada 

 

Fonte: Adaptado de Newman (2001) 

 

De acordo com o esquema a camada passiva cobrindo o pite é considerada ineficaz como 

barreira de difusão na borda crescente do pite produzindo uma cavidade hemisférica aberta. A 
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concentração de agentes corrosivos na boca cai rapidamente abaixo da concentração crítica 

permitindo a repassivação nas extremidades. Dentro do pite a concentração permanece 

suficientemente alta, o pite continua a crescer e, eventualmente, produz uma nova perfuração 

na superfície além da região protegida. A cavidade recém gerada repassiva novamente após as 

perdas difusionais. O processo se repete deixando aproximadamente tiras de metal 

interconectadas com diâmetros crescentes e padrão rendado. 

A taxa de corrosão de um componente exposto ao meio corrosivo (água do mar, por 

exemplo), pode facilmente ser medida através da perda de peso do material em função do 

tempo. O número de pites por unidade de área serve para caracterizar a extensão do processo 

corrosivo e a densidade de pites é altamente influenciada pela rugosidade da peça, tornando 

este, então, um parâmetro importante para aços aplicados na indústria do petróleo. Porém, ainda 

não há consenso de quais parâmetros de rugosidade seriam os mais relevantes, tendo resultados 

diferentes para cada trabalho. 

Hinds et al. (2013) mediram o potencial de pites para amostras de um aço inoxidável AISI 

316L através do teste normalizado pela ASTM G61 (2018). As amostras foram confeccionadas 

com dois acabamentos superficiais diferentes produzidos por retificação, com valores de Ra de 

0,16 ±  ,   μm (fino) e 1,00 ± 0,20 μm (grosseiro). Após o ensaio de 90 dias, a densidade de 

pite de cada amostra foi registrada. A densidade mais elevada de pites foi observada sobre a 

superfície retificada com acabamento fino quando comparado com a superfície retificada com 

acabamento grosseiro, o que é o contrário da maioria das observações na literatura, ainda que 

em ambientes diferentes (SHAHRYARI et al., 2008; GRAVALOS, 2008; MOAYED et al., 

2003). Segundo os autores é possível que as características do acabamento grosseiro poderiam 

limitar o fornecimento de H2S em relação à sua taxa de consumo, já que os pites nestes ensaios 

eram rasos (tipicamente dezenas de micrometros em profundidade). Este mesmo conceito foi 

sugerido anteriormente por Mat e Newman (1994).  

Contrariamente, Gravalos (2008) estudou a integridade da superfície de um aço 

inoxidável superaustenítico após a operação de torneamento e chegou à conclusão, após o 

ensaio de corrosão, que quanto maior a rugosidade da superfície, maior a perda de massa e a 

concentração de pites, conforme mostra a Figura 2.24. 

Lee et al. (2012) estudaram a resistência à corrosão do aço inoxidável 21Cr ferrítico de 

superfície retificadas com diferentes fluidos de corte. A redução da profundidade do vale (Rvk) 

mostrou boa correlação com a resistência a corrosão no caso em que a rugosidade da superfície 

(Ra) foi maior que 0,50 µm. 
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Figura 2.24 - Relação da densidade de pites e perda de massa com a rugosidade Ra (µm) 
 

 

Fonte: Gravalos (2008) 

 

2.4.3 Deformação Plástica  

 

A deformação plástica é comum em superfícies usinadas, e é considerada como alteração 

na subsuperfície da peça. Esta modifica a estrutura interna do metal ou liga metálica. Durante 

a deformação plástica, o número de discordâncias aumenta pela multiplicação das discordâncias 

existentes. Assim como contornos de grão, defeitos internos, irregularidades na superfície como 

entalhes e riscos podem atuar como concentradores de tensão que formarão novas discordâncias 

durante a deformação. Como resultado da deformação plástica pode ocorrer o encruamento, 

que é o aumento da dureza e da resistência mecânica de um material metálico dúctil.  

Na formação do cavaco durante o torneamento há 3 zonas de cisalhamento nas quais 

ocorre a deformação plástica conforme mostra a Figura 2.25. 

A zona de cisalhamento primária é a região na qual se inicia a deformação plástica e o 

material (cavaco) sai deformado. Na zona secundária de cisalhamento a porção de cavaco é 

deformada de maneira mais intensa até determinada profundidade (zona de fluxo), devido ao 

atrito intenso com a superfície de saída da ferramenta, surgindo então uma zona secundária de 

deformação. A zona terciária de cisalhamento se localiza entre a superfície recém-usinada e o 

gume secundário da ferramenta, que é o responsável pelo acabamento na superfície e pela 

deformação existente na região. A quantidade de deformação e a profundidade abaixo da 

superfície usinada na qual ela se estende podem variar muito, dependendo do material usinado, 

da geometria da ferramenta e das condições de corte, incluindo a presença ou ausência de meio 

lubrirrefrigerante (DAVIM, 2010). 
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Figura 2.25 - Zonas de cisalhamento durante a formação de cavaco 

 

Fonte: Adaptado de Fang (2003) 

 

Mondelin et al. (2011), ao tornearem um aço inoxidável martensítico 15-5PH, 

encontraram uma camada deformada de aproximadamente 4 µm. Os autores explicam que a 

camada mostrada em detalhe na Figura 2.26 ocorreu devido ao refinamento da microestrutura 

pela deformação plástica, que ocasionou aumento na nanodureza da região para 4,1 GPa em 

comparação com o material base com 3,4 GPa. 

 

Figura 2.26 - Camada deformada resultante do torneamento de um aço inoxidável martensítico. Parâmetros de 

corte: vc = 150 m/min, f = 0,18 mm e ap = 0,60 mm 
 

 

Fonte: Mondelin et al. (2011) 
 

Krolczyk et al. (2014) mediram a microdureza da superfície após o torneamento de um 

aço inoxidável duplex 1.4462. A influência da velocidade de corte sobre a microdureza é 

mostrada na Figura 2.27, sendo os valores apresentados separadamente para as fases ferrita e 

austenita. Pode-se verificar que a microdureza diminui com o aumento da velocidade de corte 

para ambas as fases, sendo que os valores máximos de microdureza foram obtidos para vc = 50 

m/min na camada mais próxima da superfície usinada, neste caso. Para a austenita, a 

microdureza foi de 352 HV, e para ferrita, de 330 HV. Para velocidades de corte mais elevadas 

(vc = 100 e 150 m/min), a microdureza obtida apresentou valores inferiores em 10%, na média. 
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A microdureza atinge o valor do núcleo do material a uma profundidade de medição abaixo da 

subsuperfície em cerca de 400 μm para ambas as fases. Além disto a austenita, em comparação 

com a ferrita, é uma fase de maior endurecimento por deformação, logo já era esperado que a 

austenita tivesse maior dureza devido ao seu maior encruamento.  

 

Figura 2.27 - Microdureza para várias velocidades de corte medidas na fase austenítica e ferrítica após torneamento 

de um aço inoxidável duplex 1.4462. Condições de corte: ferramenta de metal-duro TNMG 160408 revestida por 

CVD (Ti (C, N)/ Al2O3 / TiN); f = 0,30 mm; ap = 2,00 mm na condição a seco 
 

 

Fonte: Krolczyk et al. (2014) 

 

Muñoz-Escalona et al. (2015) mediram a microdureza em amostras fresadas de um aço 

inoxidável AISI 303 a seco e verificaram que a dureza começou se estabilizar a 100 µm abaixo 

da superfície. Além disto, havia a presença de algumas bandas de deslizamento logo abaixo da 

superfície usinada provenientes da deformação plástica causada pelo processo de usinagem 

durante a remoção do material. Os autores concluíram que os parâmetros de corte variados não 

produziram mudanças significativas na microdureza. 

Para Davim (2010) os fatores mais importantes que influenciam no endurecimento da 

camada da subsuperfície são: a profundidade de corte, a espessura do cavaco (h), o raio do gume 

da ferramenta e o ângulo de inclinação. No trabalho de Krolczyk et al. (2014) os autores 

concluíram que o aumento do raio da ferramenta provocou um aumento na microdureza e um 

aumento na profundidade endurecida. Para raios maiores, forças maiores são verificadas 

durante a usinagem, assim como maiores valores de tensões na camada usinada, o que 

influencia a microdureza do material.  
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2.4.4 Tensão Residual 

 

O estado de tensão existente em um material sem a aplicação de carga, ou outra fonte de 

tensão como um gradiente térmico, é chamado de tensão residual (LU, 1995; WITHERS; 

BHADESHIA, 2011).  

Existem três tipos de tensões residuais. As tensões residuais do tipo I são chamadas de 

macrotensões, e variam continuamente ao longo de grandes distâncias, estendendo-se sobre no 

mínimo centenas de grãos de um material (WITHERS; BHADESHIA, 2001). As tensões 

residuais do tipo II são chamadas de microtensões, sendo que elas cobrem a distância de um 

grão ou parte de um grão. Podem ocorrer, por exemplo, entre diferentes fases que têm diferentes 

propriedades físicas ou entre partículas precipitadas, tais como inclusões e a matriz (DIETER, 

1961). As tensões residuais tipo III são tensões que cobrem algumas distâncias atômicas dentro 

de um grão, e são equilibradas em uma pequena parte do grão do material (BENNING, 1989; 

LU, 1995). 

A tensão residual de um componente mecânico é definida durante a sua manufatura, 

considerando todos os processos pelos quais o componente passará. Na usinagem, de acordo 

com Navas et al. (2012), a energia de corte resulta em aumento de temperatura e deformação 

plástica e, portanto, as tensões residuais originam-se como resposta à dinâmica termomecânica 

que ocorre durante o processo. Processos que tendem a ter ação mecânica dominante produzem 

tensões compressivas, enquanto processos que são dominantemente térmicos resultam em 

tensões trativas (GRIFFITHS, 2001).  

Para Totten et al. (2002) o calor decorrente do atrito na interface da superfície de 

corte/flanco no torneamento tende a causar tensões de tração na camada próxima à superfície e 

por deformação plástica causa tensões de compressão nas camadas mais profundas. O calor 

produzido na zona de cisalhamento terciária é dependente da velocidade de corte e do desgaste 

de flanco, e em condições de corte elevadas tendem a formar tensões trativas (DAVIM, 2010). 

Tal fato, porém, não é regra, visto que a tensão residual resultante dependerá das 

propriedades físicas e mecânicas do material usinado e das condições de corte utilizadas 

(NAVAS et al., 2012). Segundo Jang et al. (1996) nos aços inoxidáveis de baixa condutividade 

térmica o efeito térmico produzido na zona de corte é mais pronunciado que nos demais aços, 

tendendo a produzir tensões trativas. Por outro lado, Fonseca et al. (2008) verificaram tensões 

compressivas no fresamento de amostras de aço inoxidável superduplex (-770MPa com 

ferramenta de metal-duro) quando usinaram a velocidade de corte baixas (vc = 34 m/min). Ao 

contrário de Maurotto et al. (2014), que ao fresarem um aço inoxidável austenítico AISI 304 
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concluíram que o aumento da velocidade de corte diminui as tensões residuais. Com base nisto, 

concluíram que taxa de fluxo de cavacos mais alta reduz o tempo disponível para o calor gerado 

na zona de cisalhamento se difundir na peça, de maneira que mais energia térmica é removida 

com o cavaco, fazendo com que os efeitos mecânicos se sobressaiam aos efeitos térmicos. 

De maneira geral, os parâmetros mais influentes são: avanço ou espessura de usinagem 

“h” (OUTEIRO et al., 2006), o raio de quina da ferramenta, e o ângulo de inclinação 

(MARANHÃO; DAVIM, 2012; CAPELLO, 2005); já a profundidade de corte parece não afetar 

a tensão residual (DAHLMAN et al., 2004; CAPELLO, 2005).  

Existem vários métodos de medição da tensão residual, como a difração de raio-x, a 

remoção de camadas, difração de nêutrons, técnicas de ultrassom, técnicas magnéticas e o 

método do furo-cego (LU, 1995). Este último é uma técnica semi-destrutiva que vem sendo 

amplamente utilizada para medir esta grandeza (VISHAYPG, 2010). De acordo com Lu (1995) 

este método é efetivo para medir o gradiente de tensão residual pela profundidade da peça.  

De acordo com a norma ASTM E 837 (2013) o método do furo-cego é baseado na 

medição da mudança na tensão na camada próxima a superfície causada pelo alívio de tensões 

quando se usina um furo, ou seja, as tensões residuais no material que circundam o furo 

perfurado são parcialmente aliviadas quando o furo é produzido e este material circundante se 

reajusta para atingir um equilíbrio. Um extensômetro colado próximo na região na qual o furo 

será usinado mede a deformação causada pelo alívio de tensões gerado por esta usinagem (LU, 

1995).   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo apresenta a caracterização dos materiais utilizados nesta tese, seguidos dos 

equipamentos e ferramenta utilizada no trabalho. Posteriormente se apresentam os ensaios de 

usinabilidade e integridade da superfície usinada. Uma representação esquemática dos ensaios 

realizados no presente trabalho está ilustrada na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Diagrama esquemático dos ensaios e análises realizados 

1 - Usinabilidade  
2 - Integridade da 

superfície usinada 

Cavacos  Textura 

Coeficientes de Kienzle e 

força de usinagem 
 Corrosão por pite 

Mecanismos de desgaste da 

ferramenta de corte 
 Deformação plástica 

Rugosidade  Tensão residual 

Esclerometria pendular   

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

 

Neste trabalho foram utilizados três aços inoxidáveis: o S41426 (aço inoxidável 

supermartensítico), o 14CrMo (aço inoxidável triplex) e o S32760 (aço inoxidável 

superduplex). Os aços inoxidáveis triplex e superduplex foram adquiridos através de parceria 

com a empresa Vallourec & Mannesmann do Brasil, e foram fornecidos em forma de tubos 

com 168 mm de diâmetro e 10 mm de espessura. O aço inoxidável supermartensítico foi 

fornecido pela empresa Villares Metals S.A. em forma de barra.  

A dureza dos materiais foi medida de acordo com a norma ASTM E92-82 (2003). As 

amostras utilizadas foram as preparadas metalograficamente para a análise de microestrutura 

da seção transversal dos aços inoxidáveis. As medições foram realizadas em um 

microdurômetro SHIMADZU modelo HMV 2000 utilizando carga de penetração de 1 kgf. Para 

cada material foram executadas dez indentações e o valor médio de dureza das amostras está 

disposto na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Microdureza transversal dos aços inoxidáveis 

 Supermartensítico Triplex Superduplex 

Microdureza Vickers (HV1) 

Média 292 289 341 

Desvio Padrão 7 9 15 

 

A Tabela 3.2 mostra a composição química dos materiais analisada por meio de um 

espectrômetro de emissão ótica modelo SpectroMaxx. 

 

Tabela 3.2 - Composição química dos materiais 

Elementos 

(%) 
Supermartensítico Triplex Superduplex 

C 0,012 0,026 0,027 

Si 0,199 0,211 0,326 

Mn 0,477 0,248 0,550 

P 0,015 0,021 0,029 

S 0,001 0,004 0,004 

Cr 12,810 14,480 25,010 

Ni 5,790 4,820 7,180 

Mo 1,910 3,050 3,520 

Al 0,020 0,019 0,017 

Cu 0,105 0,930 0,540 

Co 0,047 0,020 0,061 

Ti 0,170 0,001 0,001 

V 0,049 0,044 0,086 

W 0,052 0,018 0,432 

Nb <0,0040 0,038 0,014 

 

Para revelar a microestrutura dos materiais, os aços foram seccionados e embutidos 

transversalmente em resina a quente e as amostras foram lixadas com lixa d’água nas granas de 

220, 420, 600, 800, 1.200 e 2.000. Após o processo de lixamento as amostras foram polidas em 

solução de alumina de 0,3 μm. Posteriormente os aços inoxidáveis supermartensítico e triplex 

foram atacados com o reagente Villela esfregando a amostra por 60 segundos. O aço inoxidável 

superduplex foi atacado em imersão eletrolítica com solução de 10% de ácido oxálico por 90 

segundos a uma tensão de 3,5 V e corrente de 200 a 400 mA. Após revelada a microestrutura, 

as amostras foram caracterizadas com auxílio de um microscópio Olympus modelo BX60M 

com câmera Olympus P11 acoplada e de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

modelo TM3030 da marca Shimatzu acoplado com EDS. A microestrutura dos aços inoxidáveis 

está disposta na Figura 3.2 para o aço inoxidável supermartensítico, na Figura 3.3 para o aço 

inoxidável triplex, e na Figura 3.4 para o aço inoxidável superduplex. Todas apresentam o 

difractograma das amostras feito através de difratômetro de raio X modelo X-Pert contento as 

fases de cada material.  
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Figura 3.2 - Imagens da microestrutura do aço inoxidável supermartensítico. a) Microscopia óptica. b) MEV e o 

difractograma para identificação das fases 

a) b) 

  
 

Na Figura 3.2a está a microestrutura do aço inoxidável supermartensítico com ampliação 

de 200x. Pode-se ver grande quantidade de carbonetos (pontos pretos) dispersos na matriz 

martensítica, sendo esses carbonetos predominantemente do tipo Cr23C6 (SINHA, 2003), 

comuns em aços inoxidáveis. O tipo de martensita presente é do tipo ripa devido à quantidade 

de carbono (≈  , 3 ) da liga (S NHA,   3). Devido à quantidade de titânio na liga ( , 7  ) 

esta apresentou a formação de carbonitretos de titânio (TiCN), que de acordo com Silva (2009) 

é um precipitado grosseiro identificado devido ao seu formato quadrado de coloração 

laranja/amarela como uma partícula de nitreto de titânio. Estes precipitados duros e abrasivos 

prejudicam fortemente a usinabilidade e se encontram também em grande quantidade na matriz. 

O difractograma na Figura 3.2b comprova que a matriz é martensítica, não evidenciando a 

presença de austenita retida.  

A Figura 3.3a mostra a imagem da microestrutura do aço inoxidável triplex com 

ampliação de 500x. Pode-se notar a presença de carbonetos de cromo Cr23C6 (pontos pretos) 

dispersos em toda a amostra, assim como no aço inoxidável supermartensítico. Este carboneto 

nuclea preferencialmente nos limites dos grãos austeníticos, e sua precipitação faz com que haja 

uma depleção das regiões adjacentes aos limites de grão em relação ao cromo tornando o aço 

propenso a ataques corrosivos (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006). As ilhas mais claras 

são de ferrita (ASM HANDBOOK, 1992), que também está dispersa na matriz martensítica. 

Na Figura 3.3b está a imagem realizada através do MEV da microestrutura do aço inoxidável 

triplex com ampliação de 1000x e o difractograma que indica a presença das fases martensítica 

e ferrítica, sendo ambas identificadas no mesmo pico. A fase austenítica não foi identificada 

(está indicado na imagem onde o principal pico da austenita deveria ocorrer), e isto se deve 

provavelmente à austenita retida se localizar entre as ripas de martensita como finos filmes 

(SARIKAIA, 1982; MARTIN, 2007), o que dificulta sua identificação pela técnica de DRX.  

 

TiCN 
Martensita 
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Figura 3.3 - Imagens da microestrutura do aço inoxidável triplex. a) Microscopia óptica. b) MEV e o difractograma 

para identificação das fases 

 

 

A Figura 3.4a mostra a imagem da microestrutura do aço inoxidável superduplex em 

ampliação de 200x. A fase escura é a ferrita e a fase clara é a austenita. Os pequenos pontos 

escuros são precipitados de nitreto de cromo Cr2N (CHAIL; KANGAS, 2016), comuns em aços 

inoxidáveis duplex devido à adição de nitrogênio na liga. Ainda na imagem pode-se ver que os 

grãos de ferrita parecem maiores que o da austenita, e sua quantidade é maior conforme mostra 

a intensidade no difractograma na Figura 3.4b. 

 

Figura 3.4 - Imagens da microestrutura do aço inoxidável superduplex. a) Microscopia óptica. b) MEV e o 

difractograma para identificação das fases 

a) b) 

  
 

Foram encontradas no aço inoxidável superduplex as fases sigma () e chi (), conforme 

mostra a Figura 3.5. Como pode ser observado na figura, a fase sigma ocorre 

predominantemente nos limites de grão ferrita-ferrita e ferrita-austenita (ALVAREZ-ARMAS; 

DEGALLAIX-MOREUIL, 2009).  

De acordo com Silva e Mei (2010) a precipitação dessas fases compromete a tenacidade 

e a ductilidade; e a resistência à tração em geral cresce com a quantidade de fases intermetálicas 

precipitadas (POHL et al., 2007; FARGAS et al., 2009). Além disto, a fase sigma tem um alto 

conteúdo de Cr e Mo (AKISANYA et al., 2012) e como esses elementos melhoram a resistência 

a) b)  

  

Martensita 

Ferrita 

Austenita 

Ferrita 
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por corrosão por pites, as áreas adjacentes empobrecidas desses elementos podem ser mais 

prejudicadas pela corrosão localizada. 

 

Figura 3.5 - Fases encontradas na microestrutura do aço inoxidável superduplex. a) Fase sigma. b) Fase chi 

a) b) 

  
 

A Tabela 3.3 mostra as propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis. Essas propriedades 

foram medidas com o equipamento Sonelastic da fabricante de mesmo nome, que realiza a 

medição não-destrutiva dos módulos elásticos e do amortecimento de materiais empregando a 

técnica de excitação por impulso. Este equipamento segue a norma ASTM E1876-09.  

 

Tabela 3.3 - Propriedades mecânicas dos materiais 

Material 

Módulo de 

Young 

(GPa) 

Módulo de 

Cisalhamento 

(GPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Resistência a 

tração  

(MPa) 

Alongamento  

(%) 

Supermartensítico 186 75 0,23 *859 *17% 

Triplex 176 68 0,29 - - 

Superduplex 182 72 0,25 **896 **10% 

Fonte: *Corrêa (2014); **VAM (2018) 

 

3.2 MÁQUINAS E FERRAMENTA DE CORTE 

 

Os ensaios de torneamento foram executados em um Torno CNC Heyligenstaed 

Heynumat 10. O meio lubrirrefrigerante foi o VASCO7000 da Blaser Swisslube do Brasil Ltda 

aplicado por jorro em concentração de 7-8%. Os tubos foram presos na placa através de 3 

castanhas pela parte externa. Os mesmos foram cortados em tamanhos de 250 mm para dar 

maior rigidez ao sistema, como mostra a Figura 3.6. O material em forma de barra também teve 

seu comprimento máximo de 250 mm, porém com este foi possível utilizar a contra-ponta do 

torno para dar maior estabilidade. 

 

Sigma 

Chi 
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Figura 3.6 - Fixação dos tubos na placa do torno e posição das mangueiras fixoflex para adução de meio 

lubrirrefrigerante 

 

 

A ferramenta de corte utilizada neste trabalho tem código WNMG 080404-MF 2015. A 

Tabela 3.4 mostra as características da ferramenta de corte utilizada.  

 

Tabela 3.4 - Características da ferramenta de corte utilizada 

Classe Revestimento ISO Substrato 

Parâmetros recomendados 

vc (m/min) ap (mm) f (mm) 

2015 

CVD 

Ti(C,N)+Al2O

3+TiN 

M15 
Classe com 

gradiente 
210-320 0,1-1,5 0,05-0,30 

Fonte: Sandvik, 2017 

 

O suporte de ferramenta utilizado foi o MWLNL 2020K 08, que possui como principais 

características um ângulo de direção do gume primário de 95°, ângulo de saída de -6° e ângulo 

de inclinação de -6°. 

A Figura 3.7 mostra as imagens feitas através do MEV e pela interferometria da superfície 

da ferramenta de corte. A rugosidade da ferramenta foi mensurada através do software 

MountainsMap sendo o Sa = 0,42 µm e o Sq = 0,51 µm. 

 

Figura 3.7 - Superfície da ferramenta de corte 
 

a) MEV b) Interferômetria 
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3.3 ENSAIOS E ANÁLISE DA USINABILIDADE 

 

Os ensaios de usinabilidade se dividiram entre: medição das componentes da força de 

usinagem e determinação dos coeficientes de Kienzle, mecanismos de desgaste das ferramentas 

de corte, rugosidade da peça usinada em 2D e caracterização dos cavacos. 

 

3.3.1 Medição das Componentes da FU e Determinação dos Coeficientes de Kienzle 

 

Para medir as componentes da força de usinagem foi utilizada uma plataforma 

piezelétrica da marca Kistler Intrumente AG modelo 9273, amplificadores da marca Kistler, 

sendo dois de modelo 5011 e um de modelo 5006, e uma placa de aquisição modelo NI-

USB6218 do fabricante National Instruments. Os dados foram lidos através do software 

Labview, e a taxa de aquisição do sistema foi de 10.000 pontos por segundo.  

Para avaliar o comportamento das componentes da força de usinagem com o aumento da 

velocidade de corte e avanço foram feitos ensaios variando esses parâmetros de corte, conforme 

Tabela 3.5. Neste ensaio não houve réplica devido à taxa de aquisição ser alta (10.000 pontos 

por segundo) e devido à estabilidade do sistema verificada no comportamento das medições 

durante o ensaio para cálculo dos coeficientes de Kienzle no qual foi realizada uma réplica.  

 

Tabela 3.5 - Dados de corte do ensaio de medição das componentes da força de usinagem com variação da vc e f 

ap (mm) f (mm) vc (m/min) lm (mm) 

0,50 

0,15 

80 12 

100 12 

150 12 

200 12 

250 12 

300 12 

0,30 

80 12 

100 12 

150 12 

200 12 

250 12 

300 12 

 

Para o cálculo dos coeficientes de Kienzle dos três materiais foram variados o avanço e a 

profundidade de corte usinando um comprimento de 15 mm para cada condição, conforme 

mostra a Tabela 3.6. Foi feita uma réplica usinando continuamente, aumentando o avanço 

progressivamente em um comprimento de corte de 20 mm. 
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Tabela 3.6 - Parâmetros de corte do ensaio de medição das componentes da força de usinagem para cálculo dos 

coeficientes de Kienzle 

vc (m/min) ap (mm) f (mm) lm (mm) 

150 

0,50 

0,15 15 

0,20 15 

0,30 15 

0,40 15 

0,15-0,20-0,30-0,40 20 

1,00 

0,15 15 

0,20 15 

0,30 15 

0,40 15 

0,15-0,20-0,30-0,40 20 

 

Foram plotados gráficos bilogarítmicos com a força dividida pela largura de usinagem, 

versus a espessura de usinagem. Com a equação da reta foi possível determinar os coeficientes 

da equação de Kienzle, conforme detalhado na revisão bibliográfica. 

Os valores das componentes da força de usinagem foram analisados e plotados com 

auxílio do software MatLab e Excel. Para o critério de usinabilidade foi adotado o menor valor 

do coeficiente kfc1.1 da equação de Kienzle como sendo de melhor usinabilidade, assim como o 

maior valor foi considerado o de pior usinabilidade. Na conclusão, para apresentar qual a 

melhor condição de corte dentro de cada material em termos de menor força de corte, todos os 

dados foram considerados, não somente os mensurados para determinação dos coeficientes de 

Kienzle.  

 

3.3.2 Rugosidade em 2D 

 

A rugosidade da superfície usinada em cada condição no ensaio de medição das 

componentes da Fu foi medida com um perfilômetro da marca Taylor Hobson. Como a peça 

não podia ser retirada devido ao alívio das tensões causadas pela fixação, a rugosidade foi 

medida com a peça fixada ao torno, sendo o perfilômetro posicionado com auxílio de uma base 

magnética. Os valores de rugosidade foram lidos com o auxílio de um notebook através do 

software TalyProfile Lite 7.1. Foram feitas três medições de cada condição e dessas foi 

calculada a média e feita a análise em 2D da rugosidade, considerando os parâmetros Ra, Rq e 

Rt.  

Para o critério de usinabilidade foi feito somatório das médias dos parâmetros, sendo o 

menor valor da soma adotado como o de melhor usinabilidade, e o de maior valor, como pior 

usinabilidade. Este somatório foi adotado por caracterizar globalmente qual alcançou os 

menores valores de rugosidade. Não foram considerados os valores provenientes da variação 
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de velocidade de corte, visto que o avanço para o aço inoxidável superduplex era diferente dos 

demais e o avanço é o fator de maior influência na rugosidade.  

 

3.3.3 Mecanismos de Desgaste 

 

Os parâmetros de corte foram variados de maneira que fosse possível avaliar os 

mecanismos de desgaste presentes nas ferramentas em diferentes velocidades de corte (de baixa 

a elevada) conforme mostra a Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 - Parâmetros de corte do ensaio de mecanismos de desgaste 

Material f (mm) vc (m/min) 
Desgaste 

(mm) 

Tempo 

(min) 

Supermartensítico  

0,15 

100 

≈  ,  

22,6 

200 31,6 

300 3,6 

0,30 

100 8,1 

200 10,6 

300 5,21 

Triplex 

0,15 

100 23,8 

200 17,2 

300 10,6 

0,30 

100 12,4 

200 7,8 

300 4,4 

Superduplex 

0,20 

100 

≈  , 5 

6,0 

150 5,3 

200 2,7 

0,30 

100 5,4 

150 2,7 

200 1,5 

 

Foram executados no total 6 ensaios para cada material, totalizando 18 ensaios. Não foi 

possível manter a velocidade de corte máxima de 300 m/min para o aço inoxidável superduplex 

devido ao seu desgaste acelerado nesta condição, levando a falha catastrófica da ferramenta em 

apenas 1 minuto, conforme mostra a Figura 3.8a. Além disto, com esta ferramenta de corte não 

foi possível trabalhar com avanço de 0,15 mm, também para o aço inoxidável superduplex. Em 

poucos milímetros de corte a ferramenta perdeu a capacidade de cortar totalmente o material, 

parte do material se transformava em cavaco e parte era deslocado pela ferramenta sobre o 

material que estava sendo usinado. Isto aconteceu em todas as velocidades de corte avaliadas e 

por este motivo foi detalhado no Apêndice A. 
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Figura 3.8 - Imagens do estereomicroscópio. a) Gume com falha catastrófica. b) Exemplo de medição do desgaste 

no estereomicroscópio 

a) b) 

  

 

Para garantir que o desgaste de flanco no gume secundário da ferramenta atingisse o valor 

definido no planejamento (≈  , 0 mm para os aços inoxidáveis supermartensítico e triplex e ≈ 

0,15mm para o aço inoxidável superduplex), as ferramentas foram monitoradas durante o ensaio 

com um estereomicroscópio. Um exemplo de como foi medido o desgaste na ferramenta de 

corte está exposto na Figura 3.8b.  

Posteriormente os gumes das ferramentas foram caracterizados com o auxílio do MEV, 

antes e depois do ataque com solução de ácido clorídrico para retirada do material aderido, e 

assim foi possível a caracterização dos mecanismos de desgaste.  

Como forma de avaliar a usinabilidade pelos mecanismos de desgaste foi necessário 

construir uma matriz de decisão, na qual o material com a maior somatória foi classificado 

como o de pior usinabilidade, e o de menor somatória como o de melhor usinabilidade. Na 

conclusão para determinar qual condição de corte foi a melhor neste quesito, também foi 

utilizada a mesma matriz de decisão, ou seja, a condição de corte com qual se alcançou o menor 

valor de soma foi considerada a melhor condição de corte para este quesito. Na Tabela 3.8 estão 

dispostos os pesos de cada região e multiplicadores para cada mecanismo de desgaste utilizado 

na matriz de decisão. 

 

Tabela 3.8 - Peso de cada região da ferramenta e os multiplicadores para cada tipo de mecanismo de desgaste 

considerados na matriz de decisão 

Região Peso Tipo Multiplicadores 

Gume 

secundário 
5 

Substrato Lascamento 5,0 

Adesão 3,0 

Abrasão 2,5 

Superfície 

de saída 
3 

Difusão 2,0 

Revestimento Desplacamento 5,0 

Gume 

primário 
1 

Adesão 3,0 

Abrasão 2,5 

Difusão 2,0 
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É importante ressaltar que lascamento e desplacamento (no caso do revestimento) foram 

considerados como danos à superfície, ou seja, parte dos mecanismos de desgaste classificados 

por Gahr (1987).  

 

3.3.4 Caracterização dos Cavacos 

 

Os cavacos foram recolhidos durante o ensaio de medição das componentes da força de 

usinagem, para cada condição de corte ensaiada. Os cavacos foram analisados quanto a seu 

aspecto na superfície superior e inferior com auxílio do MEV e quanto a sua forma através de 

imagens fotográficas com uma câmera SONY Cyber Shot com 12.1 megapixels.  

Para finalizar a caracterização dos cavacos, estes tiveram a sua espessura medida para 

calcular o seu grau de recalque. A espessura foi mensurada com auxílio de um paquímetro da 

iGaging, com resolução de 0,01 mm e alcance até 150 mm, sendo considerada a maior altura 

do cavaco. Cada cavaco foi medido 5 vezes. Para determinar o grau de recalque foi utilizada a 

equação   , sendo h’ a espessura medida, f o avanço e κr o ângulo de direção do gume primário 

da ferramenta de corte. 

 

𝑅𝑐 =  
ℎ′

𝑓 ∗  sen 𝜅𝑟
                                                                                                                                  (10) 

 

Em algumas situações foi necessário revelar a microestrutura do cavaco. Para isto os 

cavacos foram embutidos em resina fria de poliéster, posteriormente lixadas, polidas e atacadas 

com reagente (Villela para os aços inoxidáveis supermartensítico e triplex, e Behara modificado 

para o aço inoxidável superduplex).  

Em termos de classificação para a usinabilidade foi utilizada somente a forma do cavaco, 

pois considera-se que este é o parâmetro mais prejudicial, tanto por segurança do operador 

quanto por acabamento da superfície usinada. A Tabela 3.9 mostra os valores que foram 

atribuídos de acordo com cada forma de cavaco. Os valores foram somados e foi obtida a média 

para cada material. A média foi necessária pois o aço inoxidável superduplex, devido a não ser 

usinado na velocidade de corte de 300 m/min, teve duas amostras a menos em relação aos 

demais materiais. A média mais alta foi classificada como de melhor usinabilidade, e a média 

mais baixa como pior usinabilidade. 
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Tabela 3.9 - Valores adotados para cada forma de cavaco 

Forma do cavaco Valor 

Arco conectado 5,0 

Arco conectado longo 2,5 

Helicoidal arruela curto 3,5 

Helicoidal arruela longo 2,5 

Emaranhado 1,0 

 

3.4 ENSAIOS E ANÁLISE DA INTEGRIDADE DA SUPERFÍCIE USINADA 

 

Para o ensaio de integridade da superfície usinada um bedame de 3 mm foi utilizado para 

sangrar rebaixos (direção radial) ao longo do tubo, de forma que remanescessem nervuras de 

10 mm entre os rebaixos. Ao longo dos comprimentos de 10 mm de cada nervura foram 

realizados os ensaios com as ferramentas previamente submetidas ao ensaio de desgaste 

(subtitem 3.3.3).  

 

3.4.1 Textura da Superfície Usinada 

 

Empregando um eletrodo em forma de chapa, foram retiradas amostras retangulares dos 

tubos ensaiados nas regiões de interesse, pelo processo de EDM de penetração. A análise de 

textura da superfície de cada amostra se deu com auxílio do MEV com vistas a caracterizar 

possíveis imperfeições na superfície, provenientes da ação da ferramenta de corte, e com o 

auxílio do interferômetro de luz branca para a medição da rugosidade em 3D. As imagens 

obtidas no interferômetro foram analisadas com o software MountainsMap 7.0. A Figura 3.9 

mostra como as amostras foram tratadas no software, seguindo os passos de 1 a 6.  

 

Figura 3.9 - Etapas de tratamento dos dados de rugosidade em 3D 

1 - Dados brutos 2 - Nivelamento 3 - Remoção de forma 

   
4 - Remoção de pontos 

atípicos 

5 - Preenchimento de 

pontos não mensurados 
6 - Aplicação de filtro 
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Os parâmetros de rugosidade em 3D utilizados para caracterizar a superfície usinada 

foram o Ssk e o Svk, que são respectivamente: parâmetro Skewness e profundidade reduzida do 

vale. Esses parâmetros foram escolhidos devido a mostrarem características da superfície em 

relação à retenção de líquidos, que é importante para o ensaio de corrosão por pites. 

 

3.4.2 Corrosão por Pites 

 

O ensaio de corrosão por pites foi realizado conforme norma ASTM G48 (2015), que 

estabelece um padrão de ensaio e análise da resistência à corrosão por pite em aços inoxidáveis 

em laboratórios, quando expostos a solução de tricloreto férrico (FeCl3 6H2O). Para isto, as 

amostras foram lixadas nas laterais para retirar qualquer imperfeição ou rebarba proveniente do 

corte. Após o lixamento, as amostras foram limpas com auxílio de um aparelho de ultrassom 

enquanto estavam mergulhadas em acetona. Com as amostras limpas aplicou-se esmalte nas 

laterais, fundo e quinas da amostra de maneira que a única superfície em contato com o meio 

corrosivo fosse a superfície de análise.  

O meio corrosivo foi colocado em um béquer de tamanho suficiente para conter a amostra 

e o líquido. Este béquer foi colocado em um outro béquer maior contendo água. O béquer maior 

foi colocado dentro da manta aquecedora e tampado conforme ilustra a Figura 3.10. 

A manta aquecedora foi ligada por 1 hora para que atingisse a temperatura do ensaio de 

50°C. Quanto alcançada a temperatura do meio corrosivo, a amostra então era colocada dentro 

do béquer menor e o tempo de ensaio iniciava-se. Durante todo o ensaio a temperatura era 

monitorada por um termômetro. O tempo de cada material foi determinado de maneira que 

houvesse uma quantidade significativa de pites de vários tamanhos.  

 

Figura 3.10 - Esquema para ensaio de corrosão por pites 

 

 

Béquer maior 

Béquer menor 

Manta aquecedora 
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Para os aços inoxidáveis supermartensítico e triplex, o tempo de ensaio foi de 1 hora. Para 

as amostras de aço inoxidável superduplex o tempo avaliado foi de 40 h, porém com este tempo 

não houve a formação visível de pites e as laterais protegidas pelo esmalte em alguns lugares 

haviam sofrido danos. Esses danos permitiram que o líquido ficasse acumulado dentro do 

esmalte corroendo as laterais. Com a corrosão nas laterais, não foi possível continuar o ensaio, 

pois se as laterais começassem a corroer, não haveria como comprovar que a corrosão na região 

de interesse (usinada) tenha crescido independente da corrosão lateral. Logo, o aço inoxidável 

superduplex não pôde ser avaliado. 

Após o término do ensaio, as amostras foram limpas em banho de acetona por ultrassom, 

e com o auxílio do MEV/EDS e do software ImageJ foi mensurada a quantidade e 

caracterizados os pites na superfície das amostras, conforme ilustra a Figura 3.11 antes e depois 

do tratamento pelo software. 

 

Figura 3.11 - Exemplo de tratamento da imagem para contagem de pites com auxílio do software ImageJ. a) 

Imagem obtida no MEV. b) Imagem tratada no software ImageJ para contagem dos pites 

a) b) 

  
 

3.4.3 Deformação Plástica 

 

Para a avaliação da deformação plástica na subsuperfície usinada foram cortadas amostras 

dos corpos de prova ensaiados por EDM empregando um eletrodo tubular. O contorno das 

amostras obtidas, afetadas pelo processo de EDM foi removido da região de interesse. O 

posicionamento das amostras no embutimento foi escolhido de tal forma que permitisse a 

avaliação das deformações plásticas no sentido da velocidade de corte. As amostras cortadas 

foram embutidas com a resina Durofast da marca Struers com o objetivo de evitar o 

arredondamento de borda durante a metalografia. As amostras foram lixadas na granulometria 

400, 600, 1200, 1500 e 2000, e polidas com solução de alumina de 1,00 e 0,03 μm. O ataque 

químico se deu com reagente Villela para os aços inoxidáveis supermartensíticos e triplex em 

um tempo de ataque de 1 min e 2 min, respectivamente. Para o aço inoxidável superduplex o 
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ataque foi realizado com reagente Behara II com 2 min de ataque. Posteriormente as amostras 

foram caracterizadas com auxílio do MEV/EDS e a camada mais deformada foi medida com 

auxílio do software ImageJ.  

Para melhor caracterizar a camada deformada foi realizado um ensaio de microdureza 

com o auxílio de um microdurômetro da SHIMADZU HMV com carga de 0,025 kgf por um 

tempo de 15 s. Foram realizadas medições desde a borda em direção ao centro da amostra 

conforme ilustra a Figura 3.12, respeitando o afastamento mínimo de duas vezes a diagonal 

principal da marca de endentação para a borda física.  

 

Figura 3.12 - Distâncias avaliadas pelo ensaio de microdureza 

 

 

As diagonais foram medidas no MEV e a microdureza foi determinado conforme norma 

E384 – 17 (2017).  

 

3.4.4 Tensão Residual 

 

Para o ensaio de medição de tensão residual a amostra não foi cortada, utilizando-se o 

próprio tubo usinado (aço inoxidável triplex e superduplex) e no caso do aço inoxidável 

supermartensítico a metade da barra, para evitar que o corte favorecesse um alívio nas tensões 

residuais. 

A tensão residual foi medida através do método do furo cego utilizando a norma ASTM 

E837 (2013). O equipamento foi desenvolvido no Labmetro e é constituído de uma roseta 

óptica, uma turbina pneumática de furação e um computador para execução e processamento 

dos resultados. A Figura 3.13 mostra o equipamento utilizado e a ferramenta utilizada para 

executar o furo foi a fresa de metal-duro código H2.314.016.  
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Figura 3.13 - Bancada de medição de tensão residual pelo método do furo-cego desenvolvido no LABMETRO 

da UFSC 

 

 

O furo cego com uma profundidade de 1 mm e foi usinado em 20 passos, de modo que 

cada passo ou incremento possuísse um comprimento nominal de 50 μm. Após a usinagem de 

cada incremento foi feita a captura da imagem do padrão speckle da superfície em torno do 

furo. Ao término da execução do furo de 1 mm de profundidade foi determinado o diâmetro do 

furo indiretamente através da imagem capturada pela câmera. De posse deste dado, mais a 

imagem de referência da superfície com as imagens a cada incremento, e juntamente com as 

propriedades mecânicas da amostra foi possível alimentar o programa que processa todas essas 

informações e fornece os valores de tensões: σx (tensão residual na direção x), σy (tensão 

residual na direção y) e τxy (tensão de cisalhamento). Foi executado um furo para cada amostra, 

e considerando os três aços inoxidáveis ensaiados foi realizado um total de 18 furos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE USINABILIDADE 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados referentes a cada fator 

classificatório avaliado nos ensaios de usinabilidade. 

 

4.1 COMPONENTES DA FORÇA DE USINAGEM E COEFICIENTES DA EQUAÇÃO 

DE KIENZLE 

 

A Figura 4.1 mostra as componentes da força de usinagem conforme a variação do avanço 

e da profundidade de corte para um aço inoxidável triplex em velocidade de corte constante de 

150 m/min.  

 

Figura 4.1 - Componentes da força de usinagem conforme a variação do avanço e da profundidade de corte para 

um aço inoxidável triplex. O número após a sigla da força corresponde a profundidade de corte em mm. vc = 150 

m/min 

 

 

Independentemente da profundidade de corte as componentes da força de usinagem 

aumentaram conforme o aumento do avanço. Da mesma forma, o aumento da profundidade de 

corte de 0,50 para 1,00 mm também fez com que as componentes da força de usinagem 

apresentassem um acréscimo. O aumento destes dois parâmetros de usinagem, ou seja, o avanço 

e a profundidade de corte, causam aumento na área da seção de corte, pois esta é definida pelo 

110
167

207
123 130

148 158

197 251

354

453

108
132

174
227

247

279
402370

480

694

904

0

200

400

600

800

1000

0 ,1 5 0 ,2 0 0 ,3 0 0 ,4 0

F
o
rç

a 
(N

)

Avanço (mm)
Fp_0,50 Ff_0,50 Fc_0,50

Fp_1,00 Ff_1,00 Fc_1,00



83 

produto de ambas, e o aumento das componentes da força de usinagem se torna uma proporção 

direta, quase que linear (KONE et al., 2013; WAGH et al., 2013; DI; ZHUANG, 2010; 

CORRÊA, 2014; SELVARAJ et al., 2014). Segundo Bouzid et al. (2014) a profundidade de 

corte, seguida do avanço, apresentam forte interação com as componentes da força de usinagem, 

diferentemente da velocidade de corte. 

A maior componente é a Fc, seguida da Ff e da Fp, exceto para o ap de 0,50 mm em que 

nos avanços menores estas são praticamente iguais e no avanço de 0,30 e 0,40 a Fp torna-se 

maior que a Ff. Isto se deve ao ângulo da ferramenta ser de 95°, logo quanto maior o avanço 

maior será o contato do gume secundário com a peça e maior será Fp. Como pode ser visto na 

Figura 4.2, para o ap de 1,00 mm a Ff já está em um patamar maior que a Fp, porque a porção 

de material no gume primário é muito maior do que a que está em contato com o gume 

secundário, e isto pode ser observado nos demais materiais (Figura 4.1 e Figura 4.3). De acordo 

com Kulkarni et al. (2013), à medida que o avanço aumenta a força passiva aumenta, sendo um 

resultado do maior atrito entre a superfície recém-gerada e o flanco da ferramenta de corte. 

 

Figura 4.2 - Desenho esquemático da Ff e Fp para diferentes profundidades de corte 

 

Fonte: Adaptado de Smith (2008) 

 

A Figura B. 1 no apêndice B mostra as médias e desvios padrões das componentes da 

força de usinagem Fc, Ff e Fp em relação à variação do avanço e da profundidade de corte para 

um aço inoxidável supermartensítico em velocidade de corte constante de 150 m/min. O 

comportamento das componentes da força de usinagem foi o mesmo verificado no aço 

inoxidável triplex, sendo que os maiores valores ocorridos foram para a Fc na maior 

profundidade de corte avaliada, ou seja, de 1,00 mm. 

A Figura 4.3 mostra as componentes da força de usinagem conforme a variação do avanço 

e da profundidade de corte para um aço inoxidável superduplex em velocidade de corte 

constante de 150 m/min.  
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O comportamento das componentes da força de usinagem para o aço inoxidável 

superduplex foi o mesmo verificado nos demais aços inoxidáveis. Porém, a magnitude das 

componentes foi maior quando comparada com os aços inoxidáveis supermartensítico e triplex, 

atingindo valores acima de 1000 N para a Fc no maior avanço e profundidade avaliados (0,40 e 

1,00 mm, respectivamente). Isto se deve à maior resistência à tração e maior dureza do aço 

inoxidável superduplex obtidos pela maior concentração dos elementos de liga, em relação ao 

aço inoxidável supermartensítico e triplex. A adição de níquel, por exemplo, causa um aumento 

considerável na resistência mecânica do aço inoxidável (BUBANI et al., 2007). As 

propriedades mecânicas como dureza, tensão de escoamento e resistência à tração final se 

elevam quando a relação de percentual de tungstênio/molibdênio é aumentada (SALAMA et 

al., 2019). Assim, espera-se que o aço inoxidável superduplex exija maiores magnitudes de 

força na realização do corte.  

 

Figura 4.3 - Componentes da força de usinagem conforme a variação do avanço e da profundidade de corte para 

um aço inoxidável superduplex. O número após a sigla da força corresponde à profundidade de corte em mm. vc 

= 150 m/min 

 

 

A Figura 4.4 mostra a variação das componentes da força de usinagem conforme a 

variação da velocidade de corte e do avanço para um aço inoxidável triplex em profundidade 

de corte de 0,50 mm.  
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Figura 4.4 - Componentes da força de usinagem conforme a variação da velocidade de corte e do avanço para um 

aço inoxidável triplex. O número após a sigla da força corresponde ao avanço em mm. ap = 0,50 mm 

 

 

Para este aço inoxidável e para o aço inoxidável supermartensítico (Figura B.2) em todas 

as componentes de força mostradas, o aumento da velocidade de corte provocou diminuição na 

magnitude das forças. Novamente para o avanço de 0,30 mm a Fp foi maior que a Ff.  

A Figura 4.5 mostra a média e os desvios-padrões das componentes da força de usinagem 

conforme a variação da velocidade de corte e do avanço para um aço inoxidável superduplex 

em profundidade de corte de 0,50 mm.  

Diferentemente dos outros dois materiais o aumento da velocidade de corte não causou a 

diminuição da força, sendo que para todas as componentes apresentou um ponto ótimo de 

menor magnitude.  

Para o avanço de 0,15 mm o ponto ótimo da Fc, Ff e Fp foi o mesmo, na condição de 

velocidade de corte de 150 m/min, sendo as forças respectivamente os valores médios 284, 154 

e 146 N. Para o avanço de 0,30 mm, os pontos ótimos foram os mesmos da Fc e Fp sendo 363 e 

183 N, respectivamente, na velocidade de corte de 200 m/min, e para Ff o menor valor de força 

foi de 165 N na velocidade de corte de 100 m/min. Porém, considerando o desvio padrão, a Fp 

em 100 e 200 m/min pode ser considerada praticamente igual. Como pode ser visto, as 

componentes da força de usinagem não diminuíram com o aumento da velocidade de corte, e 

isto provavelmente se deve ao fato do calor gerado não ter sido suficiente para diminuir 

significativamente a tensão de cisalhamento do material ao ponto de torná-lo mais fácil de 

usinar. Ao mesmo tempo que esse aumento de calor gerado pode ser suficiente para afetar a 
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ferramenta de corte, fazendo com que haja um desgaste mais acelerado do gume, que por 

conseguinte aumenta a região de atrito, aumentando as forças. Além disto, o maior percentual 

de molibdênio no aço inoxidável superduplex também aumenta a resistência em altas 

temperaturas, o que se reflete em um menor impacto do acréscimo da temperatura nas forças 

(SHAW, 2005; RAJAGURU; ARUNCHALAM, 2017). 

 

Figura 4.5 - Componentes da força de usinagem conforme a variação da velocidade de corte e do avanço para um 

aço inoxidável superduplex. O número após a sigla da força corresponde ao avanço em mm. ap = 0,50 mm 

 

 

Com os valores médios das componentes da força de usinagem, foi possível calcular os 

coeficientes da equação de Kienzle para melhor classificar a usinabilidade. Assim, quanto maior 

a força específica de corte, menor a usinabilidade do material usinado. A Tabela 4.1 mostra os 

coeficientes das equações de Kienzle para Fc, Ff e Fp considerando as duas profundidades de 

corte (0,50 e 1,00 mm) para cada material usinado.  

Os coeficientes da equação de Kienzle foram determinados com auxílio de um gráfico 

bilogaritmo construído a partir dos resultados de força mensurados em relação a variação do 

avanço (0,15 a 0,40 mm). As forças específicas para todas as componentes da força de usinagem 

foram maiores para o aço inoxidável superduplex, seguido do aço inoxidável supermartensítico 

e por último o aço inoxidável triplex. Este último, em relação a força é considerado, assim, o 

de melhor usinabilidade.  
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Tabela 4.1 - Coeficientes da equação de Kienzle para as diferentes profundidades de corte avaliadas 

Material 

ap = 0,50 mm ap = 1,00 mm 

kfc1.1 

(N/mm2) 
1 - mc 

kfc1.1 

(N/mm2) 
1 - mc 

SM 2037 0,84 2145 0,82 

T 1964 0,85 2079 0,91 

SD 2349 0,89 2661 0,96 

Material 
kff1.1 

(N/mm2) 
1 - mc 

kff1.1 

(N/mm2) 
1 - mc 

SM 430 0,29 644 0,48 

T 401 0,26 622 0,49 

SD 702 0,51 1377 0,77 

Material 
kfp1.1 

(N/mm2) 
1 - mc 

kfp1.1 

(N/mm2) 
1 - mc 

SM 763 0,64 563 0,89 

T 737 0,65 439 0,75 

SD 1028 0,78 836 0,98 

 

4.2 RUGOSIDADE EM 2D 

 

A Figura 4.6 mostra o Ra, o Rq e o Rt com a variação do avanço e da profundidade de 

corte para o aço inoxidável supermartensítico em velocidade de corte constante de 150 m/min. 

Conforme o aumento do avanço, maior é a rugosidade avaliada. Isto se deve à cinemática do 

torneamento, segundo a qual quanto maior o avanço, maiores serão os picos e os vales 

resultantes na superfície usinada (BORDINASSI et al., 2006; WAGH et al., 2013; SELVARAJ 

et al., 2014). 

 

Figura 4.6 - Ra, Rq e Rt com a variação do avanço e da profundidade de corte para o aço inoxidável 

supermartensítico. vc = 150 m/min 
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Comparando-se as profundidades de corte, verifica-se que a profundidade de corte maior 

(1,00 mm) permitiu a obtenção de menores médias de rugosidade, quando comparado a cada 

avanço separadamente. Isto possivelmente se deve ao corte mais estável causado pela 

profundidade de corte de 1,00 mm em comparação com a profundidade de 0,50 mm. A maior 

largura do cavaco permitiu que as forças fossem distribuídas em uma área maior, diminuindo a 

carga sobre a ferramenta e consequentemente diminuindo a vibração ocasionada pela Fp. 

Isto porque na profundidade de corte de 0,50 mm a Fp se mostrou na mesma magnitude e 

por vezes até maior que a Ff, conforme mostra a Tabela 4.1. Nela, a força específica para a força 

passiva quando a profundidade de corte é de 1,00 mm é menor do que a de 0,50 mm. Além 

disto, há a tendência de que com o aumento da profundidade de corte os cavacos se tornem 

mais curtos (arco conectado), fator que favorece a obtenção de menor rugosidade, já que os 

cavacos longos podem danificar a superfície usinada (KOYEE et al., 2014a; KUMAR; 

SENTHILKUMAAR, 2014).  

A Figura B.3 no apêndice B mostra os valores médios de Ra, Rq e Rt conforme a variação 

do avanço e da profundidade de corte para o aço inoxidável triplex com velocidade de corte 

constante de 150 m/min. Os valores de rugosidade apresentaram o mesmo padrão do aço 

inoxidável supermartensítico, aumentando o valor com o aumento do avanço, e com médias 

menores em relação ao aumento da profundidade de corte. Porém, para os avanços maiores 

(0,30 e 0,40 mm) a diferença entre as médias de Rt em relação ao aumento da profundidade de 

corte não foram tão pronunciadas, se comparados os valores com os avanços menores (0,15 e 

0,20 mm). 

A Figura 4.7 mostra as médias e desvios padrões para os valores de Ra, Rq e Rt conforme 

a variação do avanço e da profundidade de corte para o aço inoxidável superduplex em 

velocidade de corte constante de 150 m/min. Similarmente aos demais materiais avaliados o 

aumento do avanço acarretou em maiores valores de rugosidade. Porém quando se analisam os 

valores somente em relação ao aumento da profundidade de corte, estes apresentaram 

comportamento diferente dos aços inoxidáveis supermartensítico e triplex. Na profundidade de 

corte de 1,00 mm, foram obtidos valores médios ligeiramente maiores de rugosidade quando se 

comparam somente os avanços de 0,15 e 0,20 mm. A deformação ocorrida nessas duas 

condições de avanço para o ap de 1,00 mm analisando o grau de recalque dos cavacos foram as 

maiores, comparando-se com os demais materiais. 
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Figura 4.7 - Ra, Rq e Rt com a variação do avanço e da profundidade de corte para o aço inoxidável superduplex. 

vc = 150 m/min 

 

 

Ainda de acordo com a Figura 4.7 para o avanço de 0,15 mm o grau de recalque foi de 

3,35 e para o avanço de 0,20 mm foi de 2,74. Isto significa que para essas duas condições o 

ângulo de cisalhamento foi o menor de todos os materiais, indicando que houve grande 

quantidade de deformação plástica na interface cavaco/ferramenta. Provavelmente a elevação 

de temperatura proveniente da maior área de contato (maior largura do cavaco para o ap = 1,00 

mm) concentrado em uma pequena espessura (0,15 e 0,20 mm) tornou o material ligeiramente 

mais dúctil e a ponto de dificultar a separação entre o cavaco e a superfície usinada. Segundo 

Wagh et al. (2013) quando o material é de natureza dúctil, um aumento na temperatura de 

interface cavaco/ferramenta faz com que a separação dos cavacos da peça seja dificultada e 

acabe por acarretar um aumento na rugosidade. A Figura B.39 do apêndice B evidencia uma 

porção de material em formato de vírgula na lateral do cavaco para a condição de corte de ap = 

1,00 mm e f = 0,15 mm, ou seja, isto indica que para esta condição houve dificuldade em 

cisalhar o material. 

Para o avanço de 0,30 mm o aumento da profundidade de corte resultou em valores 

médios de rugosidade menores para o ap = 1,00 mm. Isto pode ser devido ao cavaco na condição 

de ap = 0,50 mm se apresentar na forma helicoidal arruela longo e curto, ou seja, a instabilidade 

nessa condição de corte acarretou um aumento das vibrações durante o corte, aumentando assim 

a rugosidade. No avanço de 0,40 mm o aumento de profundidade de corte resultou em valores 

médios de Ra e Rq praticamente iguais para as duas profundidades; e para o Rt na profundidade 

de corte de 1,00 mm obteve-se média maior, de 21,9 µm.  
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A Figura 4.8 mostra os valores médios e desvio padrão do Ra, Rq e Rt em relação à 

variação da velocidade de corte e do avanço para o aço inoxidável supermartensítico em 

profundidade de corte de 0,50 mm.  

 

Figura 4.8 - Ra, Rq e Rt com a variação da velocidade de corte e do avanço para o aço inoxidável 

supermartensítico. ap = 0,50 mm 

 

 

Para o avanço de 0,15 mm, o aumento da velocidade de corte levou à redução dos valores 

médios de rugosidade. Para o avanço de 0,30 mm o mesmo não ocorreu, sendo os menores 

valores de rugosidade verificados para a velocidade de corte de 100 m/min. Obviamente, 

comparando-se somente os avanços, independentemente da velocidade de corte avaliada, 

quando se aumentou o avanço para 0,30 mm os valores de rugosidade praticamente dobraram, 

visto que o avanço é o parâmetro de corte mais influente devido a cinemática do processo de 

torneamento (KOYEE et al., 2014b; BOUZID et al., 2014; MORELO et al., 2017; BAGABER; 

YUSOFF, 2018; KADIRGAMA et al., 2018.). 

A Figura B.4 no apêndice B mostra os valores médios e desvios padrões do Ra, Rq e Rt 

em relação à variação da velocidade de corte e do avanço para o aço inoxidável triplex em 

profundidade de corte constante de 0,50 mm. Os valores de rugosidade apresentaram 

similaridade com os valores obtidos para o aço inoxidável supermartensítico. 

A Figura 4.9 mostra os valores médios e desvios padrões de Ra, Rq e Rt em relação à 

variação da velocidade de corte e do avanço para o aço inoxidável superduplex em uma 

profundidade de corte de 0,50 mm.  

Para o avanço de 0,15 mm os menores valores de rugosidade médios foram obtidos na 

velocidade de corte de 150 m/min. Para o avanço de 0,30 mm os menores valores médios de 
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considerando o Ra e Rq, e em relação ao Rt isto ocorreu na velocidade de corte de 200 m/min. 

De maneira geral, pode-se dizer que em ambos os avanços os valores de rugosidade tendem a 

diminuir com o aumento de velocidade de corte até um ponto ótimo, e posteriormente estes 

voltam a aumentar. 

 

Figura 4.9 - Ra, Rq e Rt com a variação da velocidade de corte e do avanço para o aço inoxidável superduplex. ap 

= 0,50 mm 

 

 

Isto também foi observado nos trabalhos de Bouzid et al. (2014) ao tornearem um aço 

inoxidável martensítico; de Selvaraj et al. (2014) ao tornearem dois aços inoxidáveis duplex e 

de Ciftci (2006) ao tornear dois aços inoxidáveis austeníticos, em cujo trabalho o mesmo 

concluiu que o aumento da rugosidade após o ponto ótimo ocorreu devido a lascamentos no 

gume de corte. Porém, considerando que a ferramenta foi monitorada para não ultrapassar o 

desgaste de 0,10 mm (conforme descrito no item 3.3.3), o desgaste da ferramenta não é o fator 

do aumento da rugosidade. Observou-se que o aumento da rugosidade está vinculado ao gume 

novo, ou seja, quando da troca da ferramenta por uma nova a rugosidade se elevou, e os menores 

valores de rugosidade foram atingidos devido a acomodamento do gume ao corte. O mesmo 

pode ser verificado nos trabalhos de Broniszewski et al. (2013) e Sobiyi et al. (2015), nos quais 

a rugosidade diminuiu após um determinado tempo de usinagem. A rugosidade do flanco da 

ferramenta nova é de Sa = 0,42 µm, e provavelmente após iniciar o corte alguns picos se 

quebraram, diminuindo a rugosidade da ferramenta e por consequência a da superfície usinada. 

Além disto, quanto menor a rugosidade da ferramenta, menos material se adere à mesma 

(GERTH et al., 2014), melhorando assim a rugosidade da superfície usinada.  
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4.3 MECANISMOS DE DESGASTE 

 

A Tabela 4.2 mostra a composição química de cada EDS marcado nas Figuras 4.10 a 4.12 

referentes à superfície de saída, gume primário e gume secundário respectivamente, da 

ferramenta de corte utilizada para tornear o aço inoxidável supermartensítico nas seguintes 

condições de corte: vc = 100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm.  

 

Tabela 4.2 - EDS da ferramenta de corte após ataque químico utilizada para tornear aço inoxidável 

supermartensítico nos seguintes parâmetros de corte: vc = 100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Co Si Mn 

1 3,19 42,49 0,37 - - 15,22 38,73 - - - - 

2 3,25 24,28 3,87 0,59 - 64,38 2,14 - - 0,25 1,24 

3 - -- - - - 87,47 0,57 11,96 - - - 

4 11,26 6,06 1,28 0,78 77,56 2,12 - - 0,94 - - 

5 3,79 43,80 - - - 38,05 14,36 - - - - 

6 5,80 - - 0,70 8,82 77,62 1,37 4,27 1,42 - - 

7 7,54 40,78 2,16 1,32  18,72 29,48 -  - - 

8 15,14 1,72   82,60 0,52 - - 0,02 - - 

9 - - - 0,58 3,54 94,93 - - 0,95 - - 

10 9,71 51,29 - - - 7,60 31,40 - - - - 

 

Através da Tabela 4.2 é possível identificar em que lugar está presente o substrato da 

ferramenta (predominância do elemento tungstênio), a camada de revestimento mais próxima 

do substrato (predominância dos elementos titânio, carbono e nitrogênio), a camada 

intermediária de revestimento (predominância dos elementos alumínio e oxigênio), e camada 

mais externa de revestimento (predominância dos elementos titânio e nitrogênio). 

O substrato da ferramenta na superfície de saída, Figura 4.10a, está na cor branca (EDS - 

4), que em detalhe na Figura 4.10b, c e d tanto no quebra-cavaco quando no gume evidencia 

que o mecanismo de desgaste predominante foi o de adesão. Este mecanismo fez com que essas 

áreas tivessem aspecto rugoso causado pela aderência do material usinado (cavaco) e o posterior 

arrancamento do substrato através do escorregamento do cavaco sob a superfície de saída da 

ferramenta.  

Na Figura 4.10b pode-se verificar que nos revestimentos várias trincas se propagam desde 

o revestimento em TiN (EDS - 3) até o mais próximo do substrato Ti (C, N) (EDS - 2). Isto faz 

com que o aspecto rugoso característico do mecanismo de desgaste por adesão esteja presente 

nos revestimentos de Ti (C, N) e Al2O3. Tal fato ocorre porque as trincas facilitam a remoção 

das camadas do revestimento por adesão do cavaco, causando um desplacamento do 

revestimento. Isto pode ser comum em revestimentos aplicados pelo método CVD, pois este 

método normalmente é realizado em maiores temperaturas se comparado com o método PVD. 
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Maiores temperaturas diminuem a tenacidade do revestimento devido à formação de tensões 

residuais trativas (KLOCKE, 2011). Além disto, no substrato Ti (C, N) conforme EDS - 2 

verificou-se a presença de Mn e Si, indicando que uma camada de óxido formada por estes 

constituintes se formou no revestimento de Ti (C, N). Esses são provenientes do material 

usinado, e o oxigênio do ambiente. Jiang et al. (1996) também identificaram esses elementos 

ao usinar um aço inoxidável duplex com ferramenta revestida de TiN.  

 

Figura 4.10 – a) Imagem de MEV da superfície de saída da ferramenta de corte após o torneamento do aço 

inoxidável supermartensítico. b) Detalhe do quebra-cavaco. c) Detalhe da lateral esquerda. d) Detalhe da lateral 

direita. Parâmetros de corte: tc = 22,6 min, vc = 100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm 

  

  
 

De acordo com a Figura 4.11a e a Tabela 4.2, no substrato representado pelo EDS - 6 

verifica-se a predominância do mecanismo de desgaste por adesão (Figura 4.11b e d) e um 

pouco da presença do mecanismo de desgaste abrasivo, representado por pequenos riscos 

paralelos entre si no centro do gume (Figura 4.11d). Na Figura 4.11b e c pode-se identificar a 

presença de trincas no revestimento mais externo de TiN, o que faz com que o revestimento de 

Al2O3 (EDS - 7) tenha aparência de desplacamento, como se a camada aderida do material 

usinado tivesse sido removida e levasse consigo grande parte de revestimento TiN juntamente 

com o Al2O3. Ou seja, o mecanismo de desgaste aparentemente é o de adesão, facilitado, 

entretanto pelas trincas presentes no revestimento e causando desplacamento do mesmo. O 

mesmo ocorreu na superfície de saída da ferramenta como visto na Figura 4.10. Na Figura 4.11b 

e c, na camada de revestimento de Ti (C, N) (conforme EDS - 5) observa-se a presença do 

mecanismo de desgaste difusivo. 
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Figura 4.11 – a) Imagem de MEV do gume primário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

supermartensítico. b) Detalhe da quina de corte. c) Detalhe da região do entalhe. d) Detalhe da região do gume. 

Parâmetros de corte: tc = 22,6 min, vc = 100 m/min, f = 0,15 e ap = 0,50 mm 

  

  
 

Assim como para o gume primário, o gume secundário também apresentou desgaste por 

adesão no substrato (EDS - 8) disposto detalhadamente nas Figura 4.12b, c e d.  

O revestimento também apresenta trincas conforme Figura 4.12d, o que causou o 

desplacamento do revestimento Al2O3 em detalhe na Figura 4.12c.  

 

Figura 4.12 – a) Imagem de MEV do gume secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

supermartensítico. b) Detalhe da quina. c) Detalhe do substrato. d) Detalhe da região do entalhe. Parâmetros de 

corte: tc = 22,6 min vc = 100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm 
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Com a análise da superfície de saída, dos gumes primário e secundário, pode-se concluir 

que o mecanismo de desgaste predominante foi o de adesão tanto para o substrato quanto para 

o revestimento. O mecanismo de adesão é comum em baixas velocidades de corte e no caso do 

revestimento possivelmente foi favorecido pelas trincas presentes. 

A Tabela 4.3 mostra a composição química de cada EDS marcado nas Figuras 4.13 a 4.14 

referentes à superfície de saída, gume primário e gume secundário, respectivamente, da 

ferramenta de corte utilizada para usinar o aço inoxidável supermartensítico nas seguintes 

condições de corte: vc = 100 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm. 

 

Tabela 4.3 - EDS da ferramenta de corte após ataque químico utilizada para tornear o aço inoxidável 

supermartensítico nos seguintes parâmetros de corte: vc = 100 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Co Ta Si Mn 

1 13,67 6,56 1,30 0,85 74,98 1,18 - - 0,97 0,49 - - 

2 10,99 25,11 3,72 0,98 - 50,38 0,53 7,36 - - 0,25 0,68 

3 - - 1,59 0,83 - 68,03 3,03 26,52 - - - - 

4 5,90 47,77 - - - 11,26 35,07 - - - - - 

5 12,04 29,59 0,95 0,92 1,66 37,28 17,22 - - - 0,34 - 

6 - - 0,37 - - 70,42 2,75 26,46 - - - - 

7 7,73 19,97 2,70 - 1,21 43,19 25,20 - - - - - 

8 13,66 4,93 - - 66,18 14,11 0,77 - 0,34 - - - 

 

De acordo com a Figura 4.13 o mecanismo de desgaste presente no substrato da 

ferramenta indicado pelo EDS - 1 foi o de adesão.  

 

Figura 4.13 - a) Imagens de MEV da superfície de saída da ferramenta de corte após o torneamento do aço 

inoxidável supermartensítico. b) Detalhe do quebra-cavaco. c) Detalhe da lateral esquerda. d) Detalhe da lateral 

direita. Parâmetros de corte: tc = /,1 min, vc = 100 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm 
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Aparentemente, o desgaste foi mais pronunciado nesta condição de corte do que na 

condição de avanço de 0,15 mm, pois vê-se uma cavidade no quebra-cavaco (vide Figura 

4.13b). Na Figura 4.13d pode verificar-se a presença de uma trinca térmica relativamente 

grande, o que pode ter favorecido a progressão do desgaste adesivo no substrato. No 

revestimento TiN (EDS – 3) ocorrem várias trincas que culminaram no desgaste adesivo e 

consequentemente no desplacamento dos revestimentos abaixo dessa camada (Figura 4.13c). 

O substrato da ferramenta (em branco) no gume primário, assim como a superfície de 

saída, apresentou o aspecto rugoso característico do mecanismo de adesão (Figura 4.14b e d). 

 

Figura 4.14 – a) Imagem de MEV do gume primário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

supermartensítico. b) Detalhe da quina de corte. c) Detalhe da região do entalhe. d) Detalhe do substrato na região 

do gume. Parâmetros de corte: tc = 8,1 min. vc = 100 m/min, f = 0,30 e ap = 0,50 mm 

  

  

 

Na região mais próxima à quina da ferramenta, o substrato apresenta-se mais irregular, 

no qual aparentemente existem partes faltantes. Isto se deve ao lascamento ocorrido, 

provavelmente proveniente das trincas observadas na superfície de saída da ferramenta de corte. 

O mesmo mecanismo de desgaste adesivo ocorre no revestimento de Al2O3 (EDS – 4), 

principalmente, no qual apresenta a característica áspera conforme mostra a Figura 4.14c e d. 
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– 5) como nas camadas mais internas (Figura 4.14c). As trincas favoreceram a remoção do 

revestimento ao ser arrancado pela movimentação das bordas do cavaco na região de entalhe 

da ferramenta. Isto fez com que uma maior área se apresentasse sem as duas camadas mais 

EDS - 4 

EDS - 5 

a) b) 

c) d) 

Adesão 

Adesão 

Adesão 

Adesão 

Trincas 

EDS - 6 Lascamento 

Desplacamento 
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externas de revestimento, conforme mostra a Figura 4.14c, que apresenta uma área 

relativamente grande exposta do revestimento Ti (C, N) (EDS – 5). O mesmo não é observado 

no restante do gume, no qual se verifica o desgaste progressivo das camadas de revestimento 

também pelo mecanismo de desgaste adesivo.  

O substrato da ferramenta (EDS – 8) no gume secundário apresentou predominantemente 

o desgaste adesivo juntamente com lascamentos ao longo do gume de corte, conforme mostra 

a Figura 4.15b, c e d. Trincas no revestimento causaram o desplacamento do revestimento Al2O3 

(EDS – 7) mostrado em detalhe na Figura 4.15c. Abaixo desse revestimento o Ti (C, N) 

apresentou-se rugoso, característico do mecanismo de desgaste adesivo, conforme ilustra a 

Figura 4.15d. 

 

Figura 4.15 – a) Imagem de MEV do gume secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

supermartensítico. b) Detalhe da quina de corte. c) Detalhe do substrato na região do gume. D) Detalhe da região 

de entalhe. Parâmetros de corte: tc = 8,1 min, vc = 100 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm 

  

  
 

Com o aumento do avanço para 0,30 mm a ferramenta utilizada para usinar o aço 

inoxidável supermartensítico apresentou predominantemente o mecanismo de desgaste adesivo, 

juntamente com lascamentos provenientes de trincas tanto no revestimento quanto no substrato. 

No menor avanço (f = 0,15 mm) não se verificou a presença de trincas no substrato, somente 

no revestimento, assim como não ocorreram lascamentos no gume de corte. As trincas no 

revestimento em ambas ferramentas causaram um desplacamento deste, principalmente o TiN 

e Al2O3. Já no revestimento de Ti (C, N), que é o mais próximo do substrato, ocorreu desgaste 

adesivo e não foram observadas trincas neste. 

EDS - 7 

EDS - 8 

Adesão 

Adesão 
Lascamento 

Trincas 

Adesão 

Lascamento 

a) 

b) 

c) d) 

Desplacamento 
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O Quadro 4.1 mostra o resumo dos mecanismos de desgaste presentes no substrato e no 

revestimento das ferramentas de corte utilizadas para usinar o aço inoxidável supermartensítico 

nas diversas condições de corte avaliadas. Em relação ao mecanismo de desgaste atuante no 

revestimento, o tipo de mecanismo é seguido de uma numeração que representa em qual camada 

este atuou: 1 – TiN, 2 – Al2O3, 3 – Ti (C, N). As imagens de MEV das ferramentas com a 

caraterização estão dispostas no Apêndice C.  

 

Quadro 4.1 - Resumo dos mecanismos de desgaste presentes nas ferramentas de corte utilizadas para usinar o aço 

inoxidável supermartensítico. No revestimento o mecanismo é seguido de uma numeração que representa em qual 

camada este atuou: 1 – TiN, 2 – Al2O3, 3 – Ti (C, N) 

vc (m/min) 100 200 300 

f (mm) 0,15 0,15 0,15 

Região Substrato Revestimento Substrato Revestimento Substrato Revestimento 

Sup. saída 
Adesão 

Lascamento 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Abrasão2 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Adesão 
Abrasão2,3 

Desplacamento1,2 

Gume 1° 

Abrasão 

Adesão 

Lascamento 

Abrasão3 

Desplacamento1,2 

Difusão2,3 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Desplacamento1,2 

Difusão3 
Adesão 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Gume 2° Adesão 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Adesão 

Abrasão3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Não houve 
Adesão3 

Desplacamento1,2 

vc (m/min) 100 200 300 

f (mm) 0,30 0,30 0,30 

Região Substrato Revestimento Substrato Revestimento Substrato Revestimento 

Sup. saída 
Adesão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Desplacamento1,2 

Difusão2,3 

Gume 1° 
Adesão 

Lascamento 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Abrasão3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Adesão Desplacamento1,2 

Gume 2° 
Adesão 

Lascamento 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 
Adesão 

Abrasão3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

 

O Quadro 4.2 mostra o resumo dos mecanismos de desgaste presentes no substrato e no 

revestimento das ferramentas de corte utilizadas para usinar o aço inoxidável triplex nas 

diversas condições de corte avaliadas. As imagens de MEV das ferramentas com a caraterização 

estão dispostas no Apêndice C. 
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Quadro 4.2 - Resumo dos mecanismos de desgaste presentes nas ferramentas de corte utilizadas para usinar o aço 

inoxidável triplex. No revestimento o mecanismo é seguido de uma numeração que representa em qual camada 

este atuou: 1 – TiN, 2 – Al2O3, 3 – Ti (C, N) 

vc (m/min) 100 200 300 

f (mm) 0,15 0,15 0,15 

Região Substrato Revestimento Substrato Revestimento Substrato Revestimento 

Sup. saída Adesão 
Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Difusão2,3 

Adesão 

Difusão 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Gume 1° 
Adesão 

Lascamento 

Abrasão1,2 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Abrasão1,2 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Abrasão1 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Gume 2° 
Adesão 

Lascamento 

Abrasão1,2 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Abrasão1,2 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

vc (m/min) 100 200 300 

f (mm) 0,30 0,30 0,30 

Região Substrato Revestimento Substrato Revestimento Substrato Revestimento 

Sup. saída Adesão 
Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Adesão 

Difusão 

Abrasão1,2 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Gume 1° Adesão 

Abrasão1,2 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Abrasão1,2 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão  

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Difusão2,3 

Gume 2° Adesão 
Abrasão1,2 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 
Adesão 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Difusão2,3 

 

O Quadro 4.3 mostra o resumo dos mecanismos de desgaste presentes no substrato e no 

revestimento das ferramentas de corte utilizadas para usinar o aço inoxidável superduplex nas 

diversas condições de corte avaliadas. As imagens de MEV das ferramentas com a caraterização 

estão dispostas no Apêndice C. 

Para os três aços inoxidáveis avaliados, o mecanismo de desgaste adesivo para o substrato 

ocorreu em todas as condições de corte, ou seja, foi o mais influente na usinagem de todos os 

aços inoxidáveis aqui avaliados. O mecanismo de adesão é muitas vezes considerado a causa 

de falha dominante das ferramentas de corte na usinagem de aços inoxidáveis (PARO et al., 

2001; NOMANI et al., 2013). Porém este mecanismo não foi o único atuante no desgaste da 

ferramenta. Na maioria das regiões verificaram-se também pequenos lascamentos. Isto sugere 

que a ferramenta apresentou fadiga térmica e mecânica durante o corte, visto que algumas 

trincas tinham direcionamento mais próximo de perpendicular ao gume, outras diagonais a este, 

e até mesmo paralelas. Trincas perpendiculares ao gume ou em forma de pente são comuns no 

fresamento de aços inoxidáveis (NORDIN et al., 2000), porém Ahmed et al. (2017), ao 
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tornearem um aço inoxidável superduplex a vc = 120 m/min, f = 0,30 mm e ap = 1 mm também 

encontraram este tipo de trinca presente no flanco da ferramenta.  

 

Quadro 4.3 - Resumo dos mecanismos de desgaste presentes nas ferramentas de corte utilizadas para usinar o aço 

inoxidável superduplex. No revestimento o mecanismo é seguido de uma numeração que representa em qual 

camada este atuou: 1 – TiN, 2 – Al2O3, 3 – Ti (C, N) 

vc (m/min) 100 150 200 

f (mm) 0,20 0,20 0,20 

Região Substrato Revestimento Substrato Revestimento Substrato Revestimento 

Sup. saída 
Adesão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2,3 

Gume 1° 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2,3 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Gume 2° 
Adesão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

vc (m/min) 100 150 200 

f (mm) 0,30 0,30 0,30 

Região Substrato Revestimento Substrato Revestimento Substrato Revestimento 

Sup. saída 
Adesão 

Difusão 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2,3 

Gume 1° 
Difusão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Difusão3 

Adesão 

Difusão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Gume 2° 

Abrasão 

Adesão 

Lascamento 

Adesão3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

Adesão 

Lascamento 

Abrasão2 

Adesão2,3 

Desplacamento1,2 

 

Koyee et al. (2014a), no torneamento de dois aços inoxidáveis duplex com ferramenta de 

metal-duro de mesmo revestimento e com ângulo de direção do gume primário também de 95°, 

observaram que independentemente das condições de processo adotadas, lascamentos foram 

frequentemente observados e contribuíram significativamente para a aceleração da falha da 

ferramenta. De acordo com Grzesik e Niesloni (2000), quando a condutividade térmica do 

material usinado é baixa, a maior parte do calor flui da interface cavaco/ferramenta para a 

ferramenta. Como este é o caso dos aços inoxidáveis, provavelmente o calor excessivo migrado 

para a ferramenta de corte, juntamente com o resfriamento provocado pela lubrirrefrigeração a 

jorro fez com que surgissem as trincas de origem térmica. 

A Figura 4.16 mostra a superfície de saída da ferramenta de corte utilizada para usinar o 

aço inoxidável triplex nas condições de corte: vc = 200 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm. As 

áreas (em cinza escuro) indicadas pelas setas são correspondentes ao EDS que revelou os 



101 

seguintes componentes químicos: 41,70% C, 34,31% O, 4,55% Na, 0,34% Mg, 0,51% Al, 

0,36% Si, 6,13% P, 0,91% S, 0,31% K, 1,32% Ca, 0,42% Ti, 0,14% Cr, 1,38% Fe, 1,09% Cu e 

6,51% Zn. A presença de elementos não pertencentes ou em quantidades muito maiores (em 

negrito) do que nos materiais usinados ou na ferramenta de corte (mesmo considerando o fato 

do EDS não apresentar elevada precisão) indica que os mesmos possam ser provenientes do 

meio lubrirrefrigerante. Provavelmente a alta pressão e temperatura característicos do processo 

de torneamento fizeram com que estes elementos se depositassem proximamente à zona de 

corte da ferramenta (Figura 4.16b). Desta maneira, pode-se concluir que a lubrirrefrigeração 

alcançava parcialmente a quina da ferramenta, exceto nas regiões de aderência intensa. Tal fato 

foi verificado em todas as condições de corte e para todos os materiais avaliados. 

 

Figura 4.16 - Superfície de saída da ferramenta de corte utilizada para usinar o aço inoxidável triplex antes do 

ataque químico para remoção do material aderido. Em a) indicação do EDS. Em b) mapa do EDS para o elemento 

fósforo 
a) b) 

  

 

As trincas podem ser também induzidas por fadiga mecânica e são ocasionadas pelas 

vibrações cíclicas das forças de corte relacionadas ao cavaco em forma de serra (TRENT; 

WRIGHT, 2000). Cavacos em forma de serra são também chamados de segmentados, nos quais 

a deformação é concentrada em bandas de cisalhamento adiabático que surgem devido ao alto 

encruamento e a baixa condutividade térmica dos aços inoxidáveis (JIANG et al., 1996). 

Trincas mecânicas no substrato foram encontradas em maior quantidade no aço inoxidável 

superduplex, nas seguintes condições de corte: vc = 100 m/min e f = 0,30 mm; em vc = 150 

m/min e f = 0,20 mm; em vc = 200 m/min e f = 0,20 e 0,30 mm.  

A Figura 4.17 mostra a microestrutura dos cavacos nessas condições, sendo que as flechas 

indicam as bandas de cisalhamento. Ao lado das bandas de cisalhamento vê-se a microestrutura 

do material inclinada, porém sem deformação.  
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Figura 4.17 - Microestrutura da seção transversal de cavacos do aço inoxidável superduplex 

a) vc = 100 m/min e f = 0,30 mm b) vc = 150 m/min e f = 0,20 mm 

  
c) vc = 200 m/min e f = 0,20 mm d) vc = 200 m/min e f = 0,30 mm 

  
 

O aspecto das bandas de cisalhamento é o que poderia ser considerado como normal para 

a formação do cavaco, ou seja, parte da porção de material que passar pela zona de cisalhamento 

primária deve deformar-se plasticamente ao ponto de cisalhar parcialmente. Entretanto, tal fato 

não ocorreu em nenhuma das condições de corte apresentadas na Figura 4.17. O que mais 

apresentou deformação plástica de maneira uniforme (microestrutura deformada e inclinada) 

foi na velocidade de corte de 150 m/min e avanço de 0,20 mm, porém sem o aspecto de bandas 

de cisalhamento. Na velocidade de 200 m/min aparentemente o corte foi extremamente difícil, 

visto que a microestrutura do cavaco praticamente só mudou de direção sem deformar. Isto 

evidencia a dificuldade do corte, mas não necessariamente a formação do cavaco segmentado 

contribuiria tão efetivamente para a falha da ferramenta.  

Considerando que a ferramenta tem um ângulo de direção do gume primário de 95°, um 

raio de quina de 0,40 mm, foi usada em profundidade de corte de 0,50 mm e possui tenacidade 

classificada como 15, todos esses fatores reunidos fizeram com que a quina da ferramenta de 

corte fosse fragilizada. A soma desses fatores com a formação do cavaco provavelmente 

acarretou a formação das trincas mecânicas. Tal fato foi mais pronunciado para o aço inoxidável 

superduplex, pois neste ocorreram as maiores forças de corte, ou seja, sua resistência ao 

cisalhamento foi maior quando comparado aos demais materiais. Adicionalmente o aço 

inoxidável superduplex apresenta duas fases distintas (grãos muito maiores se comparados a 

estrutura do aço inoxidável triplex) com microdurezas distintas: ferrita = 324 HV e austenita = 

340 HV. Ou seja, ocorre alternância no contato da ferramenta com a ferrita (mais macia) e em 

outro determinado momento com a austenita (mais dura), e, portanto, há variação na carga 
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mecânica que a ferramenta sofre, o que pode acarretar vibrações durante o corte. Krolczyk et 

al. (2015), ao tornearem um aço inoxidável duplex utilizando os parâmetros de corte vc = 100 

m/min, f = 0,3 mm e ap = 2,00 mm sem meio lubrirrefrigerante, também observaram o 

lascamento do gume de corte no flanco principal. Oliveira Jr. (2013), ao tornear um aço 

inoxidável superduplex com ferramenta de metal-duro de mesmo revestimento (TiN – Al2O3 – 

TiCN) em vc = 110 m/min, f = 0,15 mm e ap = 1,00 mm, também identificou vários lascamentos 

no gume de corte.  

Os lascamentos presentes na ferramenta de corte, dependendo da sua extensão, podem ser 

considerados como microlascamentos. Para Polishetty et al. (2017) o desgaste por 

microlascamento é definido como a perda de pequenas partes do gume da ferramenta. Essas 

pequenas perdas não necessariamente são em decorrência de trincas, mas por vezes somente da 

atuação do mecanismo de adesão por si próprio. Segundo Zhu et al. (2013) o movimento 

relativo dos pontos de adesão nas duas superfícies de atrito causa o desgaste adesivo quando o 

grão ou um grupo de grãos é retirado por cisalhamento ou tensão. Além disto, o mecanismo de 

adesão atuou muitas vezes juntamente com o mecanismo de difusão. O desgaste difusivo não 

ocorreu na velocidade de 100 m/min para os aços inoxidáveis martensítico e triplex, sendo 

verificado somente a partir da velocidade de 200 m/min. Para o aço inoxidável superduplex, a 

partir de 100 m/min o mecanismo já foi atuante, indicando que temperaturas de interface foram 

maiores para este material. Para Noordin et al. (2007), quando o mecanismo de adesão e difusão 

atuam na superfície de saída da ferramenta de corte, a interdifusão de Fe e Co ocorre resultando 

no enfraquecimento do ligante. Assim, quando o cavaco sai da zona de aderência este é capaz 

de fraturar segmentos da ferramenta resultando em um perfil irregular ou áspero na cratera. 

Além disto, o Ni e o Mo presentes nos aços inoxidáveis avaliados promovem o desgaste por 

difusão devido à substituição da difusão de Ni e Co (do substrato da ferramenta) e a difusão do 

Mo para o substrato, substituindo parcialmente o tungstênio (JIANG et al., 1996). 

O mecanismo de abrasão no substrato teve baixa ocorrência, sendo identificado somente 

para o aço inoxidável supermartensítico no gume primário (vc = 100 m/min e f = 0,15 mm) e 

para o aço inoxidável superduplex no gume secundário (vc = 100 m/min, f = 0,30 mm). O 

mesmo ocorreu no trabalho de Nomani et al. (2013) ao usinarem dois aços inoxidáveis duplex, 

sendo considerado pelos autores o mecanismo de desgaste que causou menos danos à 

ferramenta. O desgaste abrasivo no caso do aço inoxidável supermartensítico é proveniente dos 

carbonetos duros presentes no material (THAMIZHMNAII et al., 2008). Para o aço inoxidável 

superduplex acredita-se que por ser no gume secundário em uma região próxima à borda do 

cavaco, as marcas possam ser provenientes das laterais encruadas do mesmo.  
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Em termos de revestimento, o mecanismo atuante foi a falha por desplacamento. Os 

revestimentos mais externos de TiN e Al2O3 tiveram seu desempenho prejudicado pela 

formação de trincas, e devido à aderência do material usinado sobre o revestimento, ao se 

movimentar arrastava consigo parte do revestimento facilitado pela trinca, desplacando assim 

uma área maior. De acordo com Rajaguru e Arunchalam (2017) o revestimento de TiN é 

delaminado durante a usinagem devido à sua baixa dureza relativa.  

O revestimento de Al2O3 mostrou-se eficaz, visto que por ser em multicamadas o 

revestimento TiN ao desplacar levava parcialmente o revestimento Al2O3. O revestimento 

restante sofria então os efeitos dos mecanismos de desgaste de adesão, abrasão e, mais 

raramente, difusão. Provavelmente a ocorrência da difusão foi mais rara devido à camada de 

alumina atuar como barreira térmica, diminuindo desta forma o fluxo de calor da zona de corte 

em direção à superfície da ferramenta (FOX-RABINOVICH et al., 2004). Quando o efeito da 

barreira térmica ocorre, o revestimento reduz substancialmente a faixa de temperaturas de 

contato em velocidades de corte mais altas (GRZESIK, 2000). Ou seja, este revestimento 

contribuiu para o menor atrito no par tribológico peça/ferramenta e consequentemente um maior 

tempo de vida para a ferramenta (CORDES, 2012b). 

O revestimento de Ti (C, N), que é o mais próximo do substrato, apresentou 

predominantemente o mecanismo de adesão, seguido do de difusão. Segundo Klocke et al. 

(1998) a adesão é reduzida com a utilização de revestimentos em ferramentas de corte, e como 

o mecanismo mais atuante foi o de adesão, os revestimentos Al2O3 e Ti (C, N) foram 

extremamente importantes no sentido de proteger o substrato. O revestimento de TiN, por 

apresentar trincas, não se mostrou muito eficaz, pois juntamente com o mecanismo de adesão, 

as trincas provocaram o desplacamento do revestimento. Isto diminuiu sua eficiência e 

prejudicou a quantidade de revestimento de Al2O3 disponível.  

Para determinar qual material apresenta a melhor usinabilidade quanto aos mecanismos 

de desgaste foi elaborada uma matriz de decisão com as pontuações estipuladas na metodologia. 

Da mesma forma procedeu-se para determinar qual parâmetro de corte apresentou o melhor 

resultado para cada material em análise. A matriz de decisão também está localizada no 

Apêndice B. De acordo com essa, o material de melhor usinabilidade foi o aço inoxidável 

triplex, seguido do supermartensítico e por último o superduplex. 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS CAVACOS 

 

O Quadro 4.4 mostra a forma do cavaco para o aço inoxidável supermartensítico de 

acordo com a variação do avanço e da profundidade de corte em velocidade de corte constante 

de 150 m/min. Considerando apenas o aumento do avanço, na profundidade de corte de 0,50 

mm a forma do cavaco foi modificada apenas no avanço de 0,40 mm, de helicoidal arruela 

longo (nos avanços 0,15; 0,20 e 0,30 mm) para helicoidal arruela curto. Na profundidade de 

corte de 1,00 mm o aumento do avanço modificou a forma do cavaco sendo este arco conectado 

longo para o avanço de 0,15 mm e arco conectado curto para os demais avanços. Quando se 

considera somente o aumento da profundidade de corte de 0,50 para 1,00 mm, em todos os 

avanços a forma se alterou de helicoidal para arco.  

 

Quadro 4.4 - Forma do cavaco de um aço inoxidável supermartensítico com a variação do avanço e profundidade 

de corte. vc = 150 m/min 

f (mm) 
ap (mm) 

0,50 1,00 

0,15 Helicoidal arruela longo Arco conectado longo 

0,20 Helicoidal arruela longo Arco conectado curto 

0,30 Helicoidal arruela longo Arco conectado curto 

0,40 Helicoidal arruela curto Arco conectado curto 

 

Como os cavacos longos podem danificar a superfície usinada no processo de 

acabamento, além do risco de enrolar na peça ou ferramenta, ou até mesmo por oferecer risco 

maior ao operador, este não é considerado como um cavaco favorável de se obter (KOYEE et 

al. 2014a; KUMAR; SENTHILKUMAAR, 2014). Logo, prefere-se um cavaco curto que no 

caso do ap = 0,50 mm só foi obtido com um avanço de 0,40 mm, e como mostra a Figura B.36 

no Apêndice B, o tamanho do cavaco não é padrão (rompendo-se com duas helicoidais 

completas ou mais), ou seja, sua fratura não é periódica. Assim, provavelmente sua maior 

espessura o deixou menos flexível a movimentações provocadas pela dinâmica do processo, 

facilitando a sua quebra (SMITH, 2008).  

Além disto, a alta taxa de deformação presente em avanços elevados, sendo causada 

principalmente pela energia mecânica necessária ao cisalhamento (XAVIOR; ADITHAN, 

2009), fez com que no local das deformações estas fossem próximas à deformação crítica 

necessária à ruptura. Diz-se “no local”, pois aços inoxidáveis tendem a ter um cavaco 

segmentado, em que bandas de cisalhamento se intercalam com a estrutura do material sem 

deformação conforme ilustra a Figura 4.18. Na figura, independentemente do ap e da mudança 
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do ângulo de cisalhamento, ambos os cavacos apresentaram bandas de cisalhamento 

intercaladas com o material não deformado. 

 

Figura 4.18 - Microestrutura transversal de um cavaco de aço inoxidável supermartensítico em vc = 150 m/min e 

f = 0,30 mm 

a) ap = 0,50 mm b) ap = 1,00 mm 

  
 

Para o ap de 1,00 mm, todos os avanços acarretaram na forma de arco conectado curto, 

exceto para o avanço de 0,15 mm (arco conectado longo). Provavelmente, o aumento da largura 

do cavaco fez com o quebra-cavaco presente na ferramenta se tornasse efetivo em sua função, 

pois quanto maior o ap, maior é a largura do cavaco e mais extensa é a área de contato deste na 

superfície de saída, conforme ilustra a Figura 4.19.  

De acordo com a figura, a linha inteiriça representa 0,50 mm, enquanto a continuação da 

linha em tracejado seria o ap = 1,00 mm. Isto significa que com o aumento do ap a direção do 

cavaco se alterou significativamente (a ponto de mudar a sua forma do cavaco). A mudança de 

direção pode ocasionar em colisão em um obstáculo e, por conseguinte, a quebra do cavaco 

(SMITH, 2008).  

 

Figura 4.19 - Superfície de saída da ferramenta de corte utilizada para tornear o aço inoxidável supermartensítico. 

vc = 100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm 
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O aço inoxidável triplex apresentou um comportamento próximo ao do aço inoxidável 

supermartensítico analisando-se a forma dos cavacos com a variação do avanço e da 

profundidade de corte em velocidade de corte constante de 150 m/min (Figura B.37 no apêndice 

B). O aumento da profundidade de corte de 0,50 mm para 1,00 mm também modificou a forma 

do cavaco de helicoidal para arco. Na profundidade de corte de 0,50 mm o aumento do avanço 

não modificou a forma, sendo esta helicoidal arruela longo para todos os avanços avaliados. 

Diferentemente do que ocorreu para o aço inoxidável supermartensítico, no qual para o avanço 

de 0,40 mm o cavaco foi helicoidal curto. Possivelmente a maior ductilidade do aço inoxidável 

triplex (devido à presença da ferrita, em relação ao supermartensítico que é predominantemente 

martensita) permitiu que o cavaco fosse mais flexível, não se rompendo mesmo com o aumento 

do avanço. 

O Quadro 4.5 descreve as formas de cavaco obtidos no torneamento de um aço inoxidável 

superduplex de acordo com a variação do avanço e da profundidade de corte em velocidade de 

corte constante de 150 m/min. O aumento do avanço não modificou a forma do cavaco para 

nenhuma profundidade de corte avaliada. Somente o aumento da profundidade de corte alterou 

a forma do cavaco de helicoidal arruela (ap = 0,50 mm) para arco conectado (ap = 1,00 mm). 

Porém, para o ap de 0,50 mm, quanto maior o avanço mais estável foi o corte, visto que no 

avanço de 0,15 mm a forma do cavaco foi helicoidal arruela longo com algumas terminações 

em emaranhado.  

 

Quadro 4.5 - Forma do cavaco de um aço inoxidável superduplex com a variação do avanço e profundidade de 

corte. vc = 150 m/min 

 

Quando o avanço foi aumentado para 0,20 mm o cavaco apresentou a forma de helicoidal 

arruela longo com algumas hélices mais abertas de maneira que poderiam alterar a sua forma, 

mas posteriormente voltavam a ser helicoidal arruela (ver Figura B.38 no apêndice B). Para o 

avanço de 0,30 mm as formas foram predominantemente helicoidal arruela longo, com alguns 

cavacos curtos. E finalmente, no maior avanço (0,40 mm) o cavaco se estabilizou em helicoidal 

arruela longo sem quaisquer anomalias. Isto indica que em pequenas larguras de cavaco o 

aumento de espessura deste tornou o corte mais estável para o aço inoxidável superduplex. Isto 

reduz a quantidade de vibração que a ferramenta de corte pode sofrer e segundo Smith (2008) 

f (mm) 
ap (mm) 

0,50 1,00 

0,15 Helicoidal arruela longo/emaranhado Arco conectado longo 

0,20 Helicoidal arruela longo Arco conectado longo/curto 

0,30 Helicoidal arruela longo/curto Arco conectado curto 

0,40 Helicoidal arruela longo Arco conectado curto 
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um cavaco mais espesso geralmente é vantajoso à ferramenta de corte devido ao melhor contato 

entre o cavaco e o gume de corte. 

Para o ap de 1,00 mm o aumento do avanço apenas modificou o tamanho do cavaco, sendo 

que em 0,20 mm o cavaco intercalou-se em longo e curto, e nos avanços acima deste (0,30 e 

0,40 mm) o cavaco se tornou curto. 

Conforme ocorreu com os demais aços inoxidáveis avaliados, o aumento da profundidade 

de corte foi mais impactante no sentido de produzir cavacos mais favoráveis à usinagem quando 

comparado ao aumento do avanço. No trabalho de Koyee et al. (2014b) os autores avaliaram a 

forma de cavaco no torneamento de um aço inoxidável austenítico, um duplex e um superduplex 

com ferramenta de metal-duro revestida também com ângulo de direção do gume primário de 

95° e na presença de um meio lubrirrefrigerante. Os autores somente conseguiram obter uma 

forma de cavaco mais favorável como arco conectado na condição de avanço de 0,55 mm nas 

profundidades de corte de 1,50; 2,50 e 3,50 mm para os aços inoxidáveis duplex e superduplex. 

Nas demais condições avaliadas (f = 0,10; 0,25 e 0,40 mm para as profundidades de corte de 

0,50; 1,50; 2,50 e 3,50 mm) a forma do cavaco variou entre forma de fita, fita emaranhado, 

helicoidal longo e tubular longo. Oliveira Jr. (2013) só logrou obter um cavaco arco conectado 

curto no torneamento de um aço inoxidável duplex utilizando baixa pressão de refrigeração na 

seguinte condição: vc = 110 m/min, f = 0,30 mm e ap = 2,00 mm. Isto mostrou que conseguir 

um cavaco considerado como favorável para o aço inoxidável superduplex na condição de 

avanço de 0,30 mm, mesmo que para a profundidade de corte de 1,00 mm foi extremamente 

positivo. Para Koyee et al. (2014a) cavacos em forma de fita e emaranhados são comuns quando 

se usinam aços inoxidáveis duplex em condições de corte com baixos avanços como 0,15 mm 

e em profundidades de corte abaixo de 1,00 mm, porém o uso de meios lubrirrefrigerantes pode 

produzir formas de cavaco mais favoráveis na usinagem desses materiais. Segundo Maruda et 

al. (2016) a utilização de um meio lubrirrefrigerante aumenta a faixa de parâmetros de corte na 

qual a forma do cavaco é considerada aceitável quando se usina um aço inoxidável. 

A Figura 4.20 mostra a variação do grau de recalque para os aços inoxidáveis 

supermartensítico, triplex e superduplex variando-se o avanço e a profundidade de corte com 

velocidade de corte constante.  

Os maiores graus de recalque ocorreram no menor avanço e maior profundidade de corte 

(0,15 e 1,00 mm respectivamente), sendo o maior de 3,35 para o aço inoxidável superduplex e 

3,15 para o aço inoxidável supermartensítico. Para o aço inoxidável triplex, o maior grau de 

recalque foi no avanço de 0,20 mm, porém em valores muito próximos dos verificados para 

avanços de 0,15 mm e 0,30 mm (todos para a maior profundidade de corte avaliada). Quanto 
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maior o grau de recalque, menor é o ângulo de cisalhamento, e maiores são as forças devido ao 

trabalho de dobramento do cavaco. Porém, o que foi observado é que os menores avanços 

produziram os maiores graus de recalque, sendo o contrário do ocorrido nas forças de corte, por 

exemplo. Isto já era esperado, visto que quanto maior a espessura do cavaco menor é a força 

específica de usinagem. Os menores valores de grau de recal que foram obtidos para o maior 

avanço e na menor profundidade de corte (0,40 e 0,50 mm, respectivamente), considerando-se 

cada material individualmente, exceto para o aço inoxidável superduplex. Neste, o menor valor 

de grau de recalque foi verificado para avanço de 0,30 mm e profundidade de corte de 0,50 mm. 

 

Figura 4.20 - Grau de recalque dos cavacos obtidos na usinagem dos aços inoxidáveis supermartensítico (SM), 

triplex (T) e superduplex (SD) variando o avanço e a profundidade de corte para vc = 150 m/min. O número após 

a sigla do material corresponde a profundidade de corte em mm  

 

 

O Quadro 4.6 mostra a forma do cavaco para um aço inoxidável supermartensítico com 

a variação da velocidade de corte e do avanço. Para o avanço de 0,15 mm o cavaco foi helicoidal 

arruela predominantemente longo, porém, conforme a velocidade de corte foi aumentando, este 

teve algumas hélices em angulações diferentes e com o aspecto de emaranhado. Nas 

velocidades de corte de 250 e 300 m/min, o cavaco ocorreu tanto na forma longa como na curta. 

De maneira geral para o avanço de 0,15 mm a formação do cavaco foi instável. Para o avanço 

de 0,30 mm a velocidade de corte de 200 m/min acarretou alterações na forma do cavaco de 

helicoidal arruela longo para helicoidal arruela curto, sendo que nas menores velocidades de 

corte (80 e 100 min) o cavaco apresentou variação no diâmetro da hélice. Ou seja, para o maior 

avanço o aumento da velocidade de corte foi benéfico na formação do cavaco, mas o mesmo 

não ocorreu para o menor avanço avaliado.  
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Quadro 4.6 - Forma do cavaco para um aço inoxidável supermartensítico com a variação da velocidade de corte 

e do avanço. ap = 0,50 mm 

vc (m/min) 
Avanço (mm)  

0,15 0,30 

80 Helicoidal arruela longo Helicoidal arruela longo 

100 Helicoidal arruela longo Helicoidal arruela longo 

150 Helicoidal arruela longo Helicoidal arruela longo 

200 Helicoidal arruela longo/ emaranhado Helicoidal arruela curto 

250 Helicoidal arruela longo/curto/ emaranhado Helicoidal arruela curto 

300 Helicoidal arruela longo/curto/ emaranhado Helicoidal arruela curto 

 

A forma do cavaco para o aço inoxidável triplex com a variação da velocidade de corte e 

do avanço (Figura B.41 do apêndice B), assim como verificado no supermartensítico, o aumento 

da velocidade de corte foi benéfico somente para o maior avanço de corte de 0,30 mm. O 

aumento da temperatura de corte devido ao aumento da velocidade de corte para a mesma 

espessura de cavaco provavelmente aumentou a ductilidade da porção de material, mas como a 

velocidade de saída do cavaco também aumentou, essa maior quantidade de calor teve menos 

tempo de se propagar pelo cavaco, causando instabilidade durante a sua formação 

(emaranhado). 

A Figura B.42 no apêndice B mostra a forma do cavaco para um aço inoxidável 

superduplex com a variação da velocidade de corte e do avanço. Para ambos os avanços a forma 

do cavaco foi helicoidal arruela. Para o avanço de 0,20 mm na velocidade de corte de 150 m/min 

o cavaco se alternou entre helicoidal arruela longo, por vezes curto e por vezes emaranhado. 

Para o avanço de 0,30 mm a forma do cavaco somente se alterou na velocidade de corte de 250 

m/min de helicoidal arruela longo para curto. Assim como os demais aços inoxidáveis 

avaliados, o maior avanço acarretou num corte mais estável, da mesma maneira que o aumento 

da velocidade de corte foi benéfica à formação do cavaco nesta condição, tornando-o curto. 

A Figura 4.21 mostra a variação do grau de recalque para os aços inoxidáveis 

supermartensítico, triplex e superduplex variando-se a velocidade de corte e o avanço com 

profundidade de corte fixa.  

O menor valor de grau de recalque para todos os materiais foi na maior velocidade de 

corte avaliada, exceto para o aço inoxidável superduplex, sendo que para ambos os avanços o 

menor valor de grau de recalque foi na vc = 200 m/min, e voltou a aumentar na velocidade 

posterior. De maneira geral conforme a velocidade de corte foi aumentando, o grau de recalque 

foi diminuindo, exceto para o aço inoxidável supermartensítico no avanço de 0,15 mm em que 

a cada velocidade o grau de recalque alternadamente aumentou e diminuiu. A tendência do grau 
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de recalque diminuir vai de encontro com a tendência de menores forças de corte para maiores 

velocidades de corte (MAHDAVINEJAD; SAEEDY, 2011). 

 

Figura 4.21 - Grau de recalque dos cavacos obtidos na usinagem dos aços inoxidáveis supermartensítico (SM), 

triplex (T) e superduplex (SD) variando o avanço e a velocidade de corte para ap = 0,50 mm. O número após a 

sigla do material corresponde ao avanço em mm  

 
 

A Figura 4.22 mostra a superfície superior dos cavacos na velocidade de corte de 80 

m/min.  

 

Figura 4.22 - Imagem de MEV da superfície superior dos cavacos para a velocidade de corte de 80 m/min em 

ambos os avanços.*Exceto para o superduplex nos quais o menor avanço empregado é de 0,20 mm 
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Pode-se verificar que para o avanço de 0,15 mm a lateral esquerda do cavaco (a que está 

mais distante da quina de corte) apresenta deformação em forma de ondas por toda a lateral. 

Este aspecto desaparece quando o avanço aumenta para 0,30 mm, da mesma forma que as 

lamelas de cavaco já se apresentam mais definidas. Por um lado, aparentemente a tensão na 

parte mais distante da quina da ferramenta somente deformou o material e não o cisalhou 
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uniformemente. Um aspecto importante é a pressão exercida para que o material cisalhe. A 

maior pressão é aplicada na quina da ferramenta, diminuindo para longe desta (região de 

entalhe, por exemplo) (ZOREV, 1963). 

Um maior avanço resultou em maior pressão da quina da ferramenta no material, o que 

fez com que a porção lateral do cavaco cisalhasse normalmente no plano de cisalhamento. O 

contrário ocorreu para o avanço de 0,15 mm, em que a ondulação na lateral do cavaco indicou 

que o processo de formação de cavaco não foi o ideal (deformação e ruptura), visto que 

aumentou em demasia a deformação plástica na lateral deste.  

 

4.5 RESUMO DOS INDICADORES DE USINABILIDADE 

 

O Quadro 4.7 mostra o resumo dos indicadores de usinabilidade classificados de acordo 

com os parâmetros adotados na metodologia, sendo T = triplex, SM = supermartensítico e SD 

= superduplex. 

 

Quadro 4.7 - Resumo dos indicadores de usinabilidade avaliados 

Cavaco 

(curto melhor) 

Força 

(↓ melhor) 

Rugosidade 

(↓ melhor) 

Mecanismos de 

desgaste 

(↓ somatório 

melhor) 

T T T T 

SM SM SM SM 

SD SD SD SD 

 

As componentes da força de usinagem como item classificatório de usinabilidade foram 

avaliadas através do coeficiente da equação de Kienzle que representa a força específica de 

corte para uma seção de cavaco b x h = 1 mm2. Como a componente mais importante é a Fc, os 

coeficientes kfc1.1 para todos os materiais nas duas profundidades de corte avaliadas foram 

escolhidos para determinar a usinabilidade. Como pode ser visto na Tabela 4.4, o aço inoxidável 

triplex foi o que apresentou os menores valores de kfc1.1 para ambas as profundidades de corte, 

seguido do aço inoxidável supermartensítico e por último e de pior usinabilidade neste quesito, 

o aço inoxidável superduplex. 

 

Tabela 4.4 - Coeficiente kfc1.1 conforme variação da profundidade de corte para os aços inoxidáveis avaliados 

ap  Supermartensítico Triplex Superduplex 

(mm) kfc1.1 (N/mm2) 

0,50 2037 1964 2349 

1,00 2145 2079 2661 
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Para a rugosidade em 2D foram utilizados os dados provenientes da variação do avanço 

e da profundidade de corte (Figura 4.6 a Figura 4.7). Conforme definido na metodologia foi 

realizado um somatório das médias dos parâmetros Ra, Rq e Rt, sendo o menor valor da soma 

adotado como o de melhor usinabilidade, e o de maior valor, como o de pior usinabilidade. A 

Tabela 4.5 mostra os somatórios para os três aços inoxidáveis avaliados. O somatório do Ra, Rq 

e Rt foi menor para o aço inoxidável triplex, seguido do supermartensítico e por fim do 

superduplex. Isto resultou em um somatório geral na mesma ordem de classificação, ou seja, o 

de melhor usinabilidade foi o aço inoxidável triplex, e o de pior usinabilidade o aço inoxidável 

superduplex. 

 

Tabela 4.5 - Somatório das rugosidades para os três aços inoxidáveis avaliados 

Material  
Somatório Ra Somatório Rq Somatório Rt Soma Final dos 

Fatores (µm) (µm) (µm) 

Supermartensítico 21,44 24,93 98,89 145,27 

Triplex 21,42 24,84 95,90 142,16 

Superduplex 22,81 26,45 102,23 151,49 

 

Em relação aos mecanismos de desgaste para avaliar a usinabilidade foi necessário 

construir uma matriz de decisão, no qual o material com a maior somatória foi classificado 

como de pior usinabilidade, e o de menor somatória como melhor usinabilidade. A matriz de 

decisão está disposta no Apêndice B, e a numeração dos multiplicadores da matriz está 

apresentada na metodologia. A Tabela 4.6 mostra os somatórios para cada aço inoxidável 

avaliado. O de pior usinabilidade foi o aço inoxidável superduplex, e o de melhor usinabilidade 

o aço inoxidável triplex. 

 

Tabela 4.6 - Somatório proveniente da matriz de decisão aplicada aos mecanismos de desgaste 

Material Somatório 

Supermartensítico 358,3 

Triplex 354,0 

Superduplex 415,9 

 

Para o cavaco considerou-se a matriz de decisão apresentada no Apêndice B juntamente 

com a pontuação definida na metodologia para cada forma de cavaco. A pontuação dos aços 

inoxidáveis triplex e supermartensítico foram quase iguais indicando que os dois materiais em 

termos de forma de cavaco são mais próximos do que em comparação ao aço inoxidável 

superduplex. Para todos os aços inoxidáveis avaliados, somente o aumento da profundidade de 

corte para 1,00 mm mostrou mudança significativa na forma do cavaco. Este mudou de 

helicoidal para arco. Somado ao aumento do avanço, a forma alterou-se para curto, que é 
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considerado o mais favorável de se obter durante a usinagem. Ou seja, quando a dinâmica do 

processo acarreta que o cavaco cisalhe totalmente, significa que o quebra-cavaco da ferramenta 

foi efetivo durante a usinagem. Para o aço inoxidável superduplex, além da maior profundidade 

de corte avaliada (1,00 mm), assim como nos demais, somente nos dois maiores avanços foi 

produzido um cavaco curto (0,30 e 0,40 mm). Para os aços inoxidáveis supermartensítico e 

triplex no avanço de 0,20 mm já foi possível obter um cavaco curto. Por esse motivo, os valores 

finais da matriz de decisão entre o triplex e os supermartensítico foram praticamente os mesmos 

(3,00 e 2,99, respectivamente) e uma maior diferença em relação ao superduplex (2,85) 

conforme Tabela B.23 do apêndice B. 

Além disto, considerando cada fator avaliado de usinabilidade a Tabela 4.7 mostra qual 

condição de corte é a melhor em cada quesito para cada material.  

 

Tabela 4.7 - Condições de corte ideais para cada critério de usinabilidade avaliado 

Tipo Cavaco Força 
Mecanismo de 

desgaste 
Rugosidade 

Triplex 

vc =150 m/min 

f = 0,20 a 0,40 mm 

ap = 1,00 mm 

vc =300 m/min 

f = 0,15 mm 

ap = 0,50 mm 

vc =300 m/min 

f = 0,30 mm 

ap = 0,50 mm 

vc =150 m/min 

f = 0,15 mm 

ap = 1,00 mm 

Supermartensítico 

vc =150 m/min 

f = 0,15 a 0,40 mm 

ap = 1,00 mm 

vc =300 m/min 

f = 0,15 mm 

ap = 0,50 mm 

vc =300 m/min 

f = 0,15 mm 

ap = 0,50 mm 

vc =150 m/min 

f = 0,15 mm 

ap = 1,00 mm 

Superduplex 

vc =150 m/min 

f = 0,40 mm 

ap = 1,00 mm 

vc =150 m/min 

f = 0,15 mm 

ap = 0,50 mm 

vc =100 m/min 

f = 0,30 mm 

ap = 0,50 mm 

vc =150 m/min 

f = 0,15 mm 

ap = 0,50 mm 

 

Em todos os indicadores de usinabilidade empregados o aço inoxidável triplex foi 

considerado o de melhor usinabilidade. Já o aço inoxidável superduplex foi considerado o de 

pior usinabilidade com relação aos mesmos indicadores. Isto é devido às suas características, 

como dureza cerca de 50 HV superior aos demais materiais avaliados, sua maior resistência à 

tração, além dos elementos de liga como Ni, W e Mo que elevam a resistência mecânica do 

material somado ao V e Nb que elevam a resistência a altas temperaturas. Além disto, esta liga 

tem duas fases distintas, ferrita e austenita com durezas diferentes, causando maior impacto na 

quina de corte. Apesar do aço inoxidável triplex possuir três fases, sendo ferrita, martensita e 

austenita retida, a sua microestrutura é mais refinada se comparada com os grãos da ferrita e 

austenita presentes no aço inoxidável superduplex, como pode ser visto em materiais e métodos. 

Isto faz com que a dureza do aço inoxidável triplex seja mais uniforme e não afete tanto a 

ferramenta quanto o aço inoxidável superduplex. Além disto, a ferrita é uma fase menos dura e 



115 

dúctil e com teor de carbono muito baixo, e se a proporção de ferrita presente no aço não é 

muito alta, pode-se concluir que sua presença é benéfica a usinabilidade (DROZDA; WICK, 

1983). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE INTEGRIDADE DA SUPERFÍCIE 

USINADA 

 

5.1 TEXTURA DA SUPERFÍCIE USINADA 

 

A Figura 5.1 mostra as superfícies usinadas do aço inoxidável supermartensítico para a 

profundidade de corte constante de 0,50 mm.  

 

Figura 5.1 - Imagens de MEV da superfície usinada de um aço inoxidável supermartensítico para diferentes 

condições de corte. Setas = acúmulo de material no avanço e círculos = material esmagado 
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Pode-se ver que todas as condições de corte apresentaram acúmulo de material na marca 

do avanço da ferramenta (indicado pelas setas), mais pronunciado na velocidade de 100 m/min 

do que na de 300 m/min. Além disto, na velocidade de 100 m/min e avanço de 0,30 mm foi 

possível observar material esmagado na superfície (indicada pelo círculo), sendo menos 

pronunciado nas demais condições de corte.  

A Figura 5.2 mostra as superfícies usinadas do aço inoxidável triplex para a profundidade 

de corte constante de 0,50 mm. Da mesma maneira que ocorreu na superfície usinada do aço 
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inoxidável supermartensítico, as marcas de avanço na superfície usinada do aço inoxidável 

triplex também apresentaram acúmulo de material. Foi observado um volume de material 

sobreposto na velocidade de 200 m/min e avanço de 0,30 mm. 

Com o aumento da velocidade de corte para 300 m/min também foi possível observar a 

superfície com aspecto mais liso, se comparada com as imagens de menor velocidade (100 

m/min).  

 

Figura 5.2 - Imagens de MEV da superfície usinada de um aço inoxidável triplex para diferentes condições de 

corte. Setas = acúmulo de material no avanço e círculos = material esmagado 
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Resultados semelhantes foram encontrados para o aço inoxidável superduplex e suas 

imagens estão dispostas na Figura C.1 no apêndice C. 

O acúmulo de material na marca do avanço foi verificado em todos os três aços 

inoxidáveis e mais pronunciadamente quando se usinou a um avanço de 0,30 mm. Liew et al. 

(2003), ao usinarem um aço inoxidável martensítico com ferramenta de corte de PCBN, 

também reportaram a presença de um fluxo lateral de material presente nas superfícies usinadas 

à velocidade de corte de 130 m/min. Segundo os mesmos autores este fluxo lateral de material 

ocorre quando a borda do cavaco é submetido a alta pressão e temperatura. Para Kishawy e 

Elbestawi (2001), se a espessura do cavaco não-deformado (h) em qualquer ponto ao longo do 
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raio da quina da ferramenta for menor que o valor mínimo da espessura do cavaco não-

deformado, o material sofrerá pressão e temperatura suficientes para causar o fluxo lateral do 

material. Zou et al. (2015), ao tornearem um aço inoxidável austenítico AISI 321, também 

identificaram a formação de um fluxo lateral nas amostras e segundo os autores isto ocorre na 

borda lateral do final do contato do cavaco com a ferramenta de corte no sentido do avanço. Na 

região da quina, ocorre a redução da espessura de usinagem e consequentemente o aumento da 

pressão de corte, aumentando a deformação plástica até a região em que a espessura de 

usinagem se torna inferior a espessura mínima de usinagem, favorecendo a plastificação lateral. 

Para os autores deste trabalho, este fenômeno é influenciado pelo desgaste no gume primário 

de corte, que ocorre no final da largura do cavaco e é mais conhecido como desgaste de entalhe. 

Conforme esse desgaste aumenta, a pressão exercida pela ferramenta no material diminui na 

região do desgaste causando aumento da mesma (pressão) na parte central da quina. A pressão 

exercida pela parte central da quina somada a falta de parte do gume (desgaste de entalhe) na 

região final do cavaco faz com este flua pela lateral. Quando o gume secundário passa para 

finalizar o acabamento, este apenas deforma plasticamente a parcela de material que fluiu 

lateralmente e ficou aderida na superfície usinada.  

Além do acúmulo de material nas marcas de avanço, também foi possível identificar 

restos de material esmagado na superfície. Observando as imagens de MEV da parte inferior 

dos cavacos provenientes da fabricação dessas amostras vê-se uma camada de material aderida 

na superfície de saída da ferramenta que passa para a parte interna do cavaco, conforme mostra 

a Figura 5.3.  

 

Figura 5.3 - Camada aderida abaixo do cavaco. Parâmetros de corte: f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm 

vc = 300 m/min – SM vc = 200 m/min - T vc = 150 m/min - SD 

   

 

Esta camada intermediária provavelmente está se depositando parcialmente sobre a 

superfície e prejudicando a sua textura. Pode-se supor que fenômenos ocorridos na interface 

cavaco/ferramenta tenham influência direta na formação dessa camada que está presente na 

parte inferior do cavaco (nota-se que essa camada está mais próxima do gume secundário da 

ferramenta de corte, que é a que confere o acabamento à superfície usinada). Assim pode-se 

afirmar que há formação de camada postiça de material na interface cavaco/ferramenta quando 
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se usinou estes aços inoxidáveis. Não se trata de gume postiço que ocorre em baixas velocidades 

de corte, mas sim o fenômeno designado de Built up Layer ou BUL, como citado no trabalho 

de Gerth et al. (2014), em que os autores encontraram partículas remanescentes da camada 

postiça na superfície dos cavacos ao tornearem um aço inoxidável AISI 316L. Trent e Wright 

(2000) difundiram a teoria da existência da zona de aderência e de escorregamento, em que a 

zona de aderência se estende do gume de corte para dentro da superfície de saída da ferramenta, 

sendo característica a forte ligação atômica entre os materiais devido às altas taxas de 

deformação, às altas tensões de compressão e à elevada temperatura no local. A zona de 

escorregamento acontece após a zona de aderência, na qual devido às ligações mais fracas entre 

o material da peça e o da ferramenta, o cavaco escorrega sobre a superfície de saída. Assim, 

partículas dessa camada aderida podem ocasionalmente se soltar do gume (início da zona de 

aderência) e serem amassadas contra a superfície usinada. 

Para melhor caracterizar a textura da superfície, foram mensuradas as características Ssk 

e Svk para as amostras. A Figura 5.4 mostra o Ssk para o aço inoxidável supermartensítico e 

triplex. Uma boa superfície de apoio se caracteriza por um Ssk negativo, enquanto uma boa 

superfície de travamento apresenta um Ssk positivo. Pode-se ver que todas as condições de corte 

apresentaram um Ssk positivo, o que é característico do processo de torneamento, exceto para o 

aço inoxidável triplex na velocidade de corte de 200 m/min e avanço de 0,30 mm.  

 

Figura 5.4 - Ssk para as diferentes condições de corte. Aço inoxidável supermartensítico e triplex. ap = 0,50 mm 

 

 

A Figura 5.5 mostra a comparação da superfície em 3D entre os aços inoxidáveis 

supermartensítico e triplex para os avanços de 0,15 mm e 0,30 mm e mesma velocidade de corte 

de 200 m/min. 
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Figura 5.5 - Detalhe da imagem da superfície em 3D para o aço inoxidável supermartensítico e triplex. 

Parâmetros: vc = 200 m/min e ap = 0,50 mm 

Tipo f = 0,15 mm f = 0,30 mm 

SM 

  

T 

  

 

De acordo com a Figura 5.5, pode-se ver que na condição de corte em que o Ssk foi 

negativo o detalhe em 3D da superfície apresenta pico não natural do processo, ou seja, houve 

um volume de material no qual o gume não conseguiu efetuar o corte, permanecendo uma 

rebarba. Como esta rebarba situa-se abaixo do pico principal este passa a ter a característica de 

“entre sulcos”, sendo que por esse motivo nesta condição o Ssk é negativo. 

A porção de material entre sulcos presente no aço inoxidável triplex na velocidade de 

corte de 200 m/min, provavelmente se deve à dinâmica ocorrida durante o corte que ocasionou 

um desgaste no gume da ferramenta, como pode ser visto na Figura 5.6.  

 

Figura 5.6 - Gume secundário das ferramentas de corte utilizadas na usinagem do aço inoxidável triplex. 

Condições: vc = 200 m/min e ap = 0,50 mm 

 

 

De acordo com a Figura 5.6a próximo à quina da ferramenta de corte há um lascamento 

(avanço de 0,15 mm) e na Figura 5.6b em que o avanço é de 0,30 mm o desgaste está em estágio 

mais avançado no qual parece um entalhe com a presença do mecanismo de desgaste difusivo. 

Provavelmente este defeito mais acentuado para o avanço de 0,30 mm fez com que a porção de 

a) Avanço de 0,15 mm b) Avanço de 0,30 mm 
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material se sobressaísse e formasse um pico mais alto (em relação ao avanço de 0,15 mm) 

próximo ao centro do vale.  

A Figura 5.7 mostra os valores de Svk para os aços inoxidáveis supermartensítico e triplex. 

Este parâmetro representa a profundidade média dos vales abaixo da superfície do núcleo. Os 

valores mais altos foram na condição de velocidade de corte de 100 m/min e avanço de 0,30 

mm para ambos os materiais. Como será abordado no item 5.2, para o aço inoxidável 

supermartensítico nesta mesma condição ocorreu a maior perda de massa no ensaio de corrosão. 

 

Figura 5.7 - Svk para diferentes condições de corte. Aço inoxidável supermartensítico e triplex. ap = 0,50 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.8 mostra o detalhe das superfícies em 3D para a velocidade de corte de 100 

m/min e avanço de 0,30 mm em comparação com o avanço de 0,15 mm.  

 

Figura 5.8 - Detalhe da imagem da superfície em 3D para o aço inoxidável supermartensítico e triplex. Parâmetros: 

vc = 100 m/min e ap = 0,50 mm 

Tipo f = 0,15 mm f = 0,30 mm 
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Pode-se ver que para o avanço de 0,30 mm os vales são mais profundos e largos 

(proveniente da dinâmica do processo), como no aço inoxidável supermartensítico, no qual a 

superfície apresenta dois vales consecutivos indicados pela seta (proveniente do processo e do 

desgaste do gume de corte). Já no aço inoxidável triplex, quando se compara o avanço de 0,30 

mm com o de 0,15 mm, pode-se ver que para o de 0,15 mm, a superfície apresenta pequenos 

vales (em razão do pequeno avanço e do perfil de desgaste da ferramenta), enquanto que no 

avanço de 0,30 mm o vale é mais largo (devido ao avanço maior), o que faz com que o Svk seja 

maior nesta condição.  

A Figura 5.9 mostra o Ssk e Svk para o aço inoxidável superduplex. Os Ssk foram todos 

maiores que zero, característicos da superfície torneada. Para o Svk todos os valores obtidos 

podem ser considerados baixos, exceto para a mesma condição de corte de velocidade em 200 

m/min e avanço de 0,20 mm. 

 

Figura 5.9 - Ssk e Svk (µm) para o aço inoxidável superduplex. ap = 0,50 mm 

 

 

A Figura 5.10 mostra um detalhe da superfície em 3D para as condições de corte de 

velocidade de 200 m/min e avanço de 0,20 mm, em comparação com o avanço de 0,30 mm. 

Pode-se verificar que na condição de 0,20 mm ocorreu um sulco recluso abaixo de um vale. Já 

no avanço de 0,30 mm esses sulcos se tornaram um vale mais aberto, o que diminui o valor do 

Svk. No caso do avanço de 0,30 mm, além do avanço maior o aspecto do gume da ferramenta 

também auxilia a obter este perfil. A Figura B.35 no Apêndice B mostra que o gume foi bastante 

danificado por vários lascamentos. Já o gume de corte para o avanço de 0,20 mm (Figura B.33) 

parece menos danificado se comparado ao avanço de 0,30 mm, apesar de ter sofrido desgaste 

adesivo severo. Além disto, no avanço de 0,20 mm e velocidade de corte de 200 m/min, a 
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textura está também mais inclinada em comparação com as superfícies geradas nas demais 

velocidades de corte para este mesmo avanço (conforme mostra Figura C.6 no Apêndice C). 

 

Figura 5.10 - Detalhe da imagem da superfície em 3D para o aço inoxidável superduplex. Parâmetros: vc = 200 

m/min e ap = 0,50 mm. Seta = sulco recluso 

a) Avanço de 0,20 mm  b) Avanço de 0,30 mm 

 

 

 
 

A Figura 5.11 mostra os cavacos provenientes da usinagem do aço inoxidável 

superduplex na velocidade de corte de 200 m/min para ambos os avanços. Para o avanço de 

0,20 mm ocorrem grandes acúmulos de material em meio às lamelas de cavaco. Além disto, 

essas lamelas não são tão bem definidas quanto no avanço de 0,30 mm. Pelo aspecto do cavaco 

se vê que no avanço de 0,20 mm o material se mostrou mais difícil de cisalhar, considerando-

se o acúmulo de material e a menor definição das lamelas. Possivelmente parte do material foi 

apenas deslocado acarretando essa inclinação na textura da superfície usinada (Figura 5.10).  

 

Figura 5.11 – Imagens de MEV do cavaco de um aço inoxidável superduplex usinado com os parâmetros: vc = 200 

m/min e ap = 0,50 mm. Seta = acúmulo de material e círculos = lamelas 

a) Avanço de 0,20 mm b) Avanço de 0,30 mm 

  
 

De maneira geral, pode-se dizer que no torneamento não somente o avanço e velocidade 

de corte são importantes quando se analisa a textura da superfície usinada. Outros fatores 

provenientes da dinâmica do processo como a formação do cavaco e o desgaste da ferramenta 

impactaram a textura da superfície usinada. Além disto, quando se trata da usinagem de aços 

inoxidáveis outros aspectos se tornam presentes, como o fluxo lateral de cavaco e a camada 

aderida à ferramenta (BUL). Principalmente quando a ferramenta de corte já se apresenta com 
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desgaste, essas características se tornam mais presentes, ou seja, maior interação entre a camada 

aderida e a ferramenta; e maior quantidade de fluxo lateral de cavaco. 

 

5.2 CORROSÃO POR PITES  

 

A Tabela 5.1 apresenta os resultados de perda de massa, percentual da área em pites e 

quantidade de pites por área analisada.  

 
Tabela 5.1 - Resumo do ensaio de corrosão após 1 hora 

Material 

vc f 
Perda de 

massa 

Área da 

amostra 

em pites 

Pites/área 

(m/min) (mm) (g) (%) 
(Qtd./ 

mm2) 

SM 100 0,15 0,0211 6,02% 14 

SM 100 0,30 0,0346 13,93% 11 

SM 300 0,15 0,0300 8,91% 10 

SM 300 0,30 0,0220 5,69% 26 

T 100 0,15 0,0184 5,46% 26 

T 100 0,30 0,0133 6,48% 36 

T 300 0,15 0,0240 8,65% 20 

T 300 0,30 0,0214 4,04% 42 

 

Os dados referentes ao aço inoxidável superduplex não são fornecidos pois não 

apresentaram nenhuma alteração dentro de 1 hora de ensaio, conforme descrito na metodologia. 

De acordo com a Tabela 5.1, para o aço inoxidável supermartensítico a maior perda de massa 

ocorreu para a condição de corte de velocidade de 100 m/min e avanço de 0,30 mm, seguido da 

velocidade de 300 m/min e avanço de 0,15 mm. 

O mesmo foi observado para o percentual da amostra em pites (também na Tabela 5.1) e 

o percentual de tamanho dos pites sendo que de acordo com a Figura 5.12 para essa amostra 

ocorreram pites de até 0,16 mm2. Este tamanho não é verificado nas demais amostras. Para essa 

condição verificou-se ainda o menor percentual de pites em tamanhos menores (~até 0,02 mm2). 

Ou seja, essa amostra apresentou a maior perda de massa devido à grande quantidade de pites 

na área amostrada e por apresentar pites maiores que as demais amostras, indicando que a 

corrosão está mais adiantada nesta condição. A quantidade de pites por área (Tabela 5.1) 

confirma tal fato, pois para essas duas amostras verificou-se a menor quantidade de pites por 

mm2, mas estes foram maiores que nas demais condições, ocasionando maior perda de massa. 

O mesmo ocorreu para a amostra com a segunda maior perda de massa para o aço inoxidável 

supermartensítico (vc = 300 m/min e f = 0,15 mm), no qual verificaram-se pites de tamanho até 

0,14 mm2 com ocorrência de até 10 pites por mm2. 
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Figura 5.12 - Percentual do tamanho dos pites de acordo com os parâmetros de corte avaliados para o aço 

inoxidável supermartensítico, após 1 hora de ensaio 

 

 

Para o aço inoxidável triplex, de acordo com a Tabela 5.1 a maior perda de massa ocorreu 

para a amostra usinada a velocidade de corte de 300 m/min e avanço de 0,15 mm, seguido da 

mesma velocidade de corte, mas com avanço de 0,30 mm. O percentual da área em pites foi 

maior para a maior perda de massa (8,65%), porém o menor para a segunda maior perda de 

massa, cerca de 4,04%. Isto se deve ao formato dos pites para o aço inoxidável triplex, que teve 

o formato de renda, ou seja, o pite continuou a se desenvolver abaixo da superfície em uma 

piscina ácida, mas as bordas apresentaram fina camada de material com várias minúsculas 

crateras, conforme mostra a Figura 2.23. A quantidade de pites por área para esta condição de 

corte (vc = 300 m/min e f = 0,30 mm) também foi a maior observada, evidenciando que nesta 

condição a corrosão cresceu mais fortemente abaixo da camada usinada. 

De acordo com a Figura 5.13 a amostra que apresentou a maior perda de massa foi a que 

apresentou o menor percentual de pites pequenos (até ~ 0,02 mm2) em comparação com as 

demais amostras do mesmo aço.  

Na segunda amostra com maior perda de massa de acordo com a Figura 5.13, verificou-

se o maior percentual de pites no menor tamanho, cerca de 0,02 mm2. Juntamente com o fato 

de a amostra ter o menor percentual de área em pites, verifica-se que ocorre grande quantidade 

de material removido abaixo da superfície e consequentemente o pite tipo renda predominou 

nesta amostra. 
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Figura 5.13 - Percentual do tamanho dos pites de acordo com os parâmetros de corte avaliados para o aço 

inoxidável triplex, após 1 hora de ensaio 

 
 

As Figuras 5.14 a 5.16 mostram os pites das amostras de aço inoxidável 

supermartensíticos após 1 hora de ensaio. 

 

Figura 5.14 - Superfície do aço inoxidável supermartensítico após 1 hora de ensaio. Parâmetros de corte: vc = 

100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm. Seta = pites iniciais na marca do avanço 

 
 

A Figura 5.14 mostra a tendência de formação de pites nas cristas deixadas pelo avanço 

da ferramenta. O mesmo acontece na Figura 5.15a, na qual pode-se verificar que os pites estão 

se formando inicialmente na crista do avanço e na marca deixada pelo raio da ferramenta. Tal 

tendência foi observada independentemente da velocidade de corte e do avanço utilizado. Os 

pites são também inicialmente arredondados, e vão se juntando uns aos outros formando um 

pite maior, mas perdendo ligeiramente o aspecto circular, conforme mostra a Figura 5.15b.  
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Figura 5.15 - Superfície do aço inoxidável supermartensítico após 1 hora de ensaio. Parâmetros de corte: vc = 

300 m/min, f = 0,15 mm ap = 0,50 mm 

a) b)  

  
 

Outro aspecto observado foi a formação de pites na estrutura ao redor dos carbonitreto de 

titânio, conforme mostra a Figura 5.16. Isto também ocorreu em todas as amostras de aço 

inoxidável supermartensítico. Conforme mostra a Figura 5.16a os pites próximos ao 

carbonitreto não são regularmente circulares, e isto provavelmente se deve à camada próxima 

ao carbonitreto ter sido empobrecida de nitrogênio de maneira não uniforme. Tal fato pode ter 

contribuído para que a área corroída não fosse uniformemente circular. Sabe-se que o nitrogênio 

é um elemento utilizado para aumentar a resistência a corrosão (PAULRAJ; GARG, 2015; 

GUNN, 2003), sendo de grande importância para prevenir a corrosão por pites, estando 

inclusive presente na fórmula do PREN. Na Figura 5.16b vê-se um pite circular, porém este já 

está em uma etapa de corrosão mais adiantada e o carbonitreto permaneceu na amostra, não 

sofrendo corrosão do meio visto que, tanto o nitrogênio quanto o titânio, são extremamente 

resistentes a corrosão.  

 

Figura 5.16 - Detalhe dos carbonitretos de titânio na superfície do aço inoxidável supermartensítico após 1 hora 

de ensaio. Parâmetros de corte: a) vc = 100 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm. b) vc = 100 m/min, f = 0,15 mm 

e ap = 0,50 mm. Setas = carbonitretos de titânio 

a) b) 

  
 

As Figuras 5.17 a 5.19 mostram os pites formados nas amostras de aço inoxidável triplex 

após 1 hora de ensaio.  

O aço inoxidável triplex também apresentou a tendência de formar pites nas cristas 

deixadas pelo avanço da ferramenta, porém menos pronunciados do que no aço inoxidável 
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supermartensítico, conforme mostra a Figura 5.17. Pode-se ver que alguns pites são divididos 

ao meio pela marca de avanço da ferramenta, mas quando se observam os menores, estes se 

iniciam ao lado da crista do avanço. 

 

Figura 5.17 - Superfície do aço inoxidável triplex após 1 hora de ensaio. Parâmetros de corte: vc = 300 m/min e f 

= 0,15 mm. Setas = pites na marca de avanço 

 

 

A forma de crescimento dos pites também foi diferente. Inicialmente eles são pequenos, 

conforme mostra a Figura 5.18a e conforme vão aumentando de dimensão eles parecem eclodir 

de dentro para fora, sendo que as laterais do pite apresentam-se bastante irregulares. 

Posteriormente o pite se une aos pites próximos e as bordas furadas deixam de existir, 

permanecendo um grande pite em forma de oito, conforme mostra a Figura 5.18b 

 

Figura 5.18 - Superfície de um aço inoxidável triplex após 1 hora de ensaio. Parâmetros de corte: a) vc = 100 

m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm. b) vc = 100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm 

a) b) 

  

 

A Figura 5.19 mostra em detalhe um pite com aspecto rendado. O EDS - 1 da área 

marcada na Figura está disposto na Tabela 5.2. De acordo com o EDS - 1 a área amostrada que 

permaneceu no pite apresenta quantidade de cromo mais elevada que o da liga. Isto indica que 

a formação do carboneto de cromo neste aço prejudicou a sua resistência à corrosão por pites, 

Estágio  

inicial 

Crescimento 

do pite 
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pois a área ao redor do carboneto de cromo é pobre em cromo e mais susceptível à corrosão 

(BONAGANI et al., 2018). Isto fez com que áreas com quantidades menores de cromo fossem 

atingidas antes que as áreas ricas em carbonetos de cromo.  

 

Tabela 5.2 - Composição química do EDS - 1 

EDS C O Cr Fe Si Ni Mo 

1 15,06 4,32 16,64 56,34 0,31 1,82 5,51 

 

Figura 5.19 - Detalhe do pite na superfície de um aço inoxidável triplex após 1 hora de ensaio. Parâmetros de corte: 

vc = 300 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm 

 

 

Como o aço inoxidável triplex apresenta mais cromo na sua liga se comparado com o aço 

inoxidável supermartensítico, se tornou mais susceptível à formação do pite tipo renda. 

Comparando esses dois aços, pode-se verificar pela perda de massa (Tabela 5.1) que o aço 

inoxidável supermartensítico perdeu mais massa em quaisquer condições quando comparado 

ao aço inoxidável triplex. Isto se deve à maior quantidade de cromo e molibdênio do aço triplex, 

o que equivale a um número de PREN maior. Segundo Szklarska-Smialowska (2005) já foi 

determinado que a resistência à corrosão é melhorada pela adição de Mo, e segundo Horvarth 

e Uhlig (1968) a adição de 14% de Cr aumenta o potencial de pite para mais de 400 mV. Isto 

influenciou também no tipo de formação de pite, no qual no aço supermartensítico foi circular 

e no aço triplex iniciou circular, porém resultou em rendado. O mesmo aspecto rendado também 

foi encontrado nos trabalhos de Ernst e Newman (2002) ao avaliarem a formação de pites em 

um aço inoxidável AISI 304 (em solução de NaCl for 4 min a 15°C e 600 mV).  

Como estes aços apresentam composição química diferente, buscou-se analisar 

separadamente cada aço correlacionando com a característica da superfície usinada - neste caso 

o parâmetro de superfície em 3D Svk. Sabe-se que quanto maior o valor desse parâmetro, maior 

é o potencial de retenção de óleos ou líquidos, logo espera-se que a perda de massa pela corrosão 

por pites seja mais pronunciada. A Figura 5.20 mostra o diagrama de dispersão que correlaciona 

EDS - 1 
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o Svk com a perda de massa para ambos os aços inoxidáveis. Pode-se ver que para o aço 

inoxidável supermartensítico ocorre boa correlação entre o Svk e a perda de massa, confirmada 

pelo cálculo de Correlação de Pearson que resultou no valor de 0,948 (quanto mais próximo de 

1 melhor é a correlação) com Valor-P de 0,052. Lee et al. (2012), ao compararem a rugosidade 

com a resistência a corrosão de um aço inoxidável ferrítico, concluíram que em superfícies com 

Ra maior do que 0,50 µm o parâmetro Rvk apresentam boa correlação com o Rp (resistência à 

polarização). Porém, para o aço inoxidável triplex não foi possível estabelecer esta correlação, 

visto pelo diagrama na Figura 5.20 e pelo cálculo de Correlação de Pearson que resultou em 

0,147 com Valor-P de 0,853.  

 

Figura 5.20 - Diagrama de dispersão correlacionando a perda de massa com os valores de Svk 

 

 

A partir desse resultado pode-se afirmar que para o aço inoxidável triplex as 

características da superfície usinada não são as mais importantes quando se analisa a perda de 

massa por corrosão por pites. Talvez pelo fato deste aço ter mais do que uma microestrutura 

presente, o que modifica a forma de propagação do pite (MAI et al., 2016) e até mesmo 

apresentar uma microestrutura mais refinada em relação ao aço inoxidável supermartensítico, a 

característica da superfície não foi tão relevante em relação à propagação e ao crescimento do 

pite.  

 

5.3 DEFORMAÇÃO PLÁSTICA 

 

A Figura 5.21 mostra as imagens de MEV da seção transversal das amostras usinadas de 

um aço inoxidável supermartensítico de acordo com o parâmetro de corte utilizado. Conforme 

detalhado na metodologia, a medição da camada alterada se deu até o ponto em que o 

2,01,51,00,50,0

0,035

0,030

0,025

0,020

0,015

2,01,51,00,50,0

Supermartensítico

Svk

P
er

d
a 

d
e 

M
as

sa
 (

g)

Tríplex

(µm)



131 

direcionamento da microestrutura não foi mais influenciado pelo encruamento. Isto é indicado 

na Figura 5.21 pelas setas. Além disto, é possível notar uma camada reta mais deformada 

próxima da borda da superfície, indicada na Figura 5.21 pela reta pontilhada. Mondelin et al. 

(2011), ao tornearem um aço inoxidável martensítico endurecido por precipitação, obtiveram 

através de imagens de MEV uma camada clara parecida com a da Figura 5.21, e segundo os 

autores isto se deve em grande parte ao refinamento do grão induzido por deformação plástica 

severa. Ainda de acordo com a Figura 5.21 pode-se ver que o aumento do avanço não 

influenciou significativamente para a menor velocidade de corte avaliada, sendo o material 

somente visivelmente mais encruado na condição de corte de maior velocidade e avanço (300 

m/min e 0,30 mm, respectivamente). 

 

Figura 5.21 - Microestrutura da seção transversal das superfícies usinadas de um aço inoxidável supermartensítico 

para um ap = 0,50 mm 

 

 

Isto pode ser confirmado pela Figura 5.22, que apresenta um gráfico das medidas de 

camada deformada de acordo com o parâmetro de corte avaliado. De acordo com a Figura 5.22 

um aumento do avanço leva a diminuição das médias da camada deformada, exceto para a 

velocidade de 300 m/min, na qual a média é a maior.  
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Figura 5.22 - Espessura da camada visivelmente deformada para um aço inoxidável supermartensítico. ap = 0,50 

mm 

 
 

A Figura 5.23 mostra o perfil de microdureza em relação à distância da superfície usinada 

para o aço inoxidável supermartensítico.  

 

Figura 5.23 - Perfil de microdureza em relação à distância da superfície para um aço inoxidável 

supermartensítico. ap = 0,50 mm 

a) vc = 100 m/min, f = 0,15 mm b) vc = 100 m/min, f = 0,30 mm 

  
c) vc = 300 m/min, f = 0,15 mm d) vc = 300 m/min, f = 0,30 mm 

  

 

Como a espessura de camada visivelmente deformada é muito pequena, com a medição 

de microdureza não é possível verificar o valor da mesma dentro dessa camada. Porém, pode-

se observar que para a velocidade de 300 m/min e avanço de 0,30 mm ocorreu a maior distância 

em que a microdureza levou para retornar aos valores da média do valor base do material. Isto 

indica que neste caso a camada afetada pela usinagem foi a maior de todas, corroborando com 
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as medições de espessura de camada na Figura 5.22. Para os demais parâmetros de corte a 

microdureza variou entre a média da base do material, indicando que a subsuperfície usinada 

não foi tão afetada nessas condições.  

A Figura 5.24 apresenta as imagens de MEV da subsuperfície usinada de um aço 

inoxidável triplex para diferentes condições de corte, sendo que as flechas indicam a mudança 

na direção da microestrutura do aço inoxidável triplex abaixo da superfície.  

 

Figura 5.24 - Microestrutura da seção transversal das superfícies usinadas de um aço inoxidável triplex para um 

ap = 0,50 mm 
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Pode-se ver que a ferrita apresentou maior mudança em termos visuais de deformação, 

chegando a apresentar camadas finas de ferrita próximas à superfície. Além disto, visualmente 

o aumento do avanço proporcionou uma camada alterada maior. Isto é confirmado pela Figura 

5.25, que mostra o gráfico da espessura de camada alterada para um aço inoxidável triplex.  

De acordo com a Figura 5.25, para todas as velocidades de corte o aumento do avanço 

acarretou em camada alterada visivelmente maior, sendo um comportamento contrário ao do 

aço inoxidável supermartensítico. Na velocidade de corte de 100 m/min e na velocidade de 

corte de 300 m/min o avanço de 0,30 mm acarretou os maiores valores de camada deformada. 

O aumento do avanço aumenta a área de contato da ferramenta com a superfície usinada e a 

quantidade de material a ser removido.  

Isto fez com que as forças para remoção fossem maiores, aumentando a força de 

cisalhamento e a quantidade de discordâncias. Para o aço inoxidável triplex a profundidade do 

encruamento em geral foi maior se comparada com o aço inoxidável supermartensítico, ou seja, 

as forças aplicadas no maior avanço foram suficientes para deslocar e criar discordâncias. Já o 

aumento da velocidade de corte (considerando o avanço de 0,15 mm) teve como consequência 
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maior temperatura na região de corte, o que diminuiu a resistência do material e fez com que as 

discordâncias se movimentassem com maior facilidade produzindo uma camada encruada 

menor. 

 

Figura 5.25 - Espessura da camada visivelmente deformada para um aço inoxidável triplex. ap = 0,50 mm 

 

 

A Figura 5.26 mostra o perfil de microdureza em relação à distância da superfície usinada 

para o aço inoxidável triplex.  

 

Figura 5.26 - Perfil de microdureza em relação à distância da superfície para um aço inoxidável triplex. ap = 0,50 

mm 

a) vc = 100 m/min, f = 0,15 mm b) vc = 100 m/min, f = 0,30 mm 

  
c) vc = 300 m/min, f = 0,15 mm d) vc = 300 m/min, f = 0,30 mm 

  

 

O comportamento do perfil de microdureza do aço inoxidável triplex foi próximo ao 

verificado no aço inoxidável supermartensítico. Ou seja, somente na maior velocidade de corte 
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e maior avanço (vc = 300 m/min e f = 0,30 mm) foi possível visualizar diferença significativa 

no perfil. Nesta condição de corte, os valores de microdureza somente tenderam ao valor base 

do material, sendo muito próximo dos valores de 400 µm de profundidade avaliada. Os valores 

de microdureza corroboraram com o valor da camada medida em termos de representatividade 

da maior camada.  

Nas amostras usinadas com vc = 100 m/min, em ambos os avanços os primeiros pontos 

mensurados foram acima da média de dureza do material. Mas, próximo a 80 µm de 

profundidade para o avanço de 0,15 mm e próximo a 100 µm de profundidade para o avanço 

de 0,30 mm, os valores de dureza se mostraram abaixo da média de dureza do material. Na 

condição de corte restante (vc = 300 m/min e f = 0,15 mm) aparentemente não se observou 

alteração por todo o comprimento avaliado, apenas dados dispersos sem tendência definida.  

A Figura 5.27 apresenta as imagens de MEV da subsuperfície usinada de um aço inoxidável 

superduplex para diferentes condições de corte.  

 

Figura 5.27 - Microestrutura da seção transversal das superfícies usinadas de um aço inoxidável superduplex para 

um ap = 0,50 mm 

f 
=

 0
,2

0
 m

m
 

a) vc = 100 m/min b) vc = 150 m/min c) vc = 200 m/min 

   

f 
=

 0
,3

0
 m

m
 

d) vc = 100 m/min e) vc = 150 m/min f) vc = 200 m/min 

   
 

Da mesma maneira que os demais materiais a seta nas imagens mostra a alteração na 

direção da microestrutura na subsuperfície, inclusive nas imagens que mostram somente a 

austenita. Nelas pode-se ver a mudança no direcionamento até mesmo dentro do próprio grão 

(Figura 5.27b). 

Ainda de acordo com a Figura 5.27 verifica-se que a austenita visivelmente forma camadas 

deformadas mais próximas da interface com a superfície. Em algumas regiões, como na Figura 

5.27c e f, observa-se uma camada de ferrita e uma camada de austenita. Evidentemente que a 
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austenita fica mais definida devido ao ataque realizado, mas próximo à interface com a 

superfície é possível observar essa intercalação de camadas deformadas. Além disto, fica 

evidente que na maior velocidade de corte avaliada, os grãos de austenita se deformam mais e 

vão afunilando ou afinando em direção à interface para ambos os avanços avaliados.  

A Figura 5.28 mostra a espessura de camada visivelmente deformada para um aço 

inoxidável superduplex, de acordo com o parâmetro de corte utilizado. Para as menores 

velocidades de corte avaliadas (vc = 100 e 150 m/min), a camada visivelmente deformada 

diminui com o aumento do avanço.  

 

Figura 5.28 - Espessura da camada visivelmente deformada para um aço inoxidável superduplex. ap = 0,50 mm 

 

 

O contrário é observado na velocidade de 200 m/min, na qual para o aumento do avanço 

para 0,30 mm observou-se o maior valor de camada deformada. Isto pode ser correlacionado 

com a Figura 5.29 onde para a velocidade de 200 m/min observaram-se os maiores valores de 

microdureza para a austenita (em preto) e ferrita (em azul), além das curvas de tendência 

estarem mais bem definidas. 

Na velocidade de corte de 100 m/min e avanço de 0,20 mm a austenita aparentemente 

sofreu amolecimento na área mais próxima da superfície até atingir seu valor base próximo aos 

200 µm de profundidade. O calor na zona terciária de cisalhamento entre o gume secundário e 

a peça provavelmente ocasionou essa menor dureza. A dureza da ferrita inicialmente está abaixo 

da média, e de 100 a 200 µm de profundidade se mostra bem acima da média, sendo que após 

os 200 µm a dureza adquire valores aleatoriamente em torno da média da ferrita. 
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Figura 5.29 - Perfil de microdureza em relação à distância da superfície para um aço inoxidável superduplex. ap 

= 0,50 mm. A = austenita e F = ferrita 

a) vc = 100 m/min, f = 0,20 mm b) vc = 100 m/min, f = 0,30 mm 

  

c) vc = 200 m/ min, f = 0,20 mm d) vc = 200 m/min, f = 0,30 mm 

  
 

Essa diferença entre o comportamento da ferrita e da austenita se deve à deformação não 

homogênea do material (KROLCZYK et al., 2014). Além disto, nesta condição de corte 

ocorreram os menores valores de microdureza. Observando o gume secundário das ferramentas 

de corte (Apêndice B Figura B.25 e B.27) que usinaram respectivamente na velocidade de corte 

de 100 m/min no avanço de 0,20 mm e de 0,30 mm, pode-se perceber diferença na área 

desgastada. No menor avanço o desgaste do gume secundário foi menor no substrato se 

comparado com o gume secundário de corte para o maior avanço. Sabe-se que entre o substrato 

da ferramenta e o material usinado o atrito é maior se comparado com o par 

revestimento/material. Isto porque os revestimentos da ferramenta são não reativos e muito 

duros, promovendo uma barreira para a difusão (YOUSSEF, 2016). Isto significa que houve 

menor atrito entre a ferramenta e a superfície usinada para o avanço de 0,20 mm, e segundo 

Paiva Jr et al. (2017), o atrito reduzido influencia na redução da deformação da camada usinada, 

sendo um fator determinante na microdureza da subsuperfície usinada. 

Na velocidade de corte de 100 m/min e avanço de 0,30 mm a austenita já se apresenta 

encruada até a profundidade de cerca de 240 µm, em que oscila entre abaixo e acima da média 

até 300 µm de profundidade quando apresenta valores em torno de 400 HV novamente. Após 

400 µm de profundidade o valor volta à próximo da média da austenita. Maiores flutuações nas 

medições vão de encontro com as variações na formação do cavaco em que conforme visto na 

Figura 4.17 no capítulo 4, em que grandes áreas do cavaco aparentemente não sofriam 

deformação alguma (cavaco segmentado). Isto pode ter ocorrido na subsuperfície usinada, com 
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várias partes com maior ou menor encruamento, visto que as medições para este aço não foram 

em linha reta (em direção da maior profundidade) pois o objetivo era medir dentro da 

microestrutura ou ferrítica ou austenítica. Já a ferrita oscila entre a média de dureza, mas 

chegando em alguns pontos em 350 HV. 

Para a velocidade de corte de 200 m/min em ambos os avanços tanto a ferrita quanto a 

austenita sofreram grande deformação, estabilizando-se em torno da média de dureza de cada 

fase somente após os 400 µm de profundidade. A fase austenítica foi a que sofreu maior 

deformação, como verificado também no trabalho de Bordinassi et al. (2006) ao tornear um aço 

inoxidável superduplex. Segundo Krolczyk et al. (2014) a austenita, em comparação com a 

ferrita, é uma fase de mais susceptível ao encruamento, logo espera-se que a austenita tenha 

maior dureza. 

Resumidamente, para o aço inoxidável supermartensítico a camada visualmente 

deformada teve aumento significativo somente na maior condição de corte avaliada (vc = 300 

m/min e f = 0,30 mm). Assim como na medição de microdureza da subsuperfície nesta condição 

de corte, na qual a microdureza só retornou próximo a dureza do material base após 400 µm de 

profundidade. Para o aço inoxidável triplex o aumento do avanço para todas as velocidades de 

corte avaliadas foi mais significativo para a camada visualmente deformada, se comparado com 

o aumento da velocidade de corte. Porém para a microdureza não foi possível estabelecer esta 

correlação, visto que apenas na maior condição de corte (vc= 300 m/min e f = 0,30 mm) foi 

possível visualizar uma alteração significativa da microdureza. Somente próximo dos 400 µm 

de profundidade a microdureza atingiu valores próximos à dureza do material base. Para o aço 

inoxidável superduplex, o aumento da velocidade de corte da menor para a maior avaliada 

acarretou um maior valor de camada visualmente deformada. Assim como na microdureza, em 

que somente na maior velocidade de corte, ambas as fases ferrita e austenita sofreram 

deformação.  

Considerando somente a microdureza medida, para os aços inoxidáveis supermartensítico 

e triplex, um aumento da velocidade de corte e do avanço é necessário para modificar 

significativamente a profundidade de camada alterada. O mesmo ocorreu para Bouzid Saï et al. 

(2001), em cujo trabalho a microdureza aumentou com a velocidade de corte e o avanço. Já 

para o aço inoxidável superduplex o aumento da velocidade de corte foi mais significativo que 

o do avanço, sendo o contrário do encontrado por Bordinassi et al. (2006). Além disto, para o 

aço inoxidável superduplex em baixa velocidade de corte (vc = 100 m/min) o aumento do 

avanço de 0,20 mm para 0,30 mm provocou alteração na fase austenítica. Enquanto no menor 

avanço a fase parece ter sofrido amolecimento, no maior avanço, esta sofreu encruamento. Isto 
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não foi observado para a fase ferrítica. Somente na maior velocidade de corte ambas as fases 

encruaram significativamente.  

De maneira geral o aço inoxidável superduplex se mostrou mais susceptível ao 

encruamento se comparado com os demais materiais. Isto porque segundo Schramm e Reed 

(1975), o manganês, o cromo, o cobalto e o silício são capazes de diminuir (em ordem crescente) 

a Energia de Falha de Empilhamento (EFE). De acordo com Rocha (2006) quanto menor a EFE, 

maior será a tendência do material de encruar. O níquel e o cobre aumentam a EFE, porém o 

cobre possui um efeito mais intenso (NOHARA et al., 1977). O aço inoxidável triplex possui 

grande quantidade de Cu se comparado com os demais aços avaliados. Já o aço inoxidável 

superduplex possui um alto valor de Ni, no entanto, possui maior quantidade em relação ao 

supermartensítico e triplex: Mn, Cr, Co e Si, que diminuem a EFE. Segundo Oliveira Jr. (2013) 

materiais com alta taxa de encruamento exigem maior energia para a formação do cavaco, ou 

seja, apresentam alta pressão específica de corte (que é o caso do aço inoxidável superduplex), 

o que ocasiona um substancial aumento da microdureza na subsuperfície usinada. 

Comparando as microestruturas, a austenita possui uma estrutura cristalina CFC, e a 

martensita CCC, ou seja, a martensita tem menos direções de deslizamento e maior resistência 

de rede, o que significa que a-martensita é mais difícil de escorregar no processo de deformação 

plástica (CUI; LIU, 2004). O que faz com que o aço com maior quantidade de austenita 

(superduplex) apresente um maior encruamento em relação aos aços com martensita 

(supermartensítico e triplex). 

 

5.4 TENSÃO RESIDUAL 

 

A Figura 5.30 mostra as tensões residuais cartesianas circunferenciais e longitudinais para 

o aço inoxidável superduplex de acordo com os parâmetros de corte. A máxima distância de 

alteração de tensão compressiva para nula foi em 0,40 mm quando se usinou a velocidade de 

corte de 200 m/min e avanço de 0,30 mm. Este mesmo parâmetro de corte foi responsável por 

apresentar a máxima compressiva também em ambas as tensões circunferenciais e 

longitudinais. Pode-se ver que o aumento do avanço gerou tensões mais compressivas tanto 

circunferenciais como longitudinais nas duas maiores velocidades de corte. Enquanto na 

velocidade de corte de 100 m/min o comportamento foi oposto, o menor avanço produziu 

tensões menos compressivas. Além disto, o aumento do avanço levou a um aumento na 

distância em que as tensões compressivas chegavam próximas ao zero.  

 



140 

Figura 5.30 - Tensões residuais circunferenciais e longitudinais para um aço inoxidável superduplex. ap = 0,50 

mm 
 

a) vc = 100 m/min, f = 0,20 mm b) vc = 100 m/min, f = 0,30 mm 

  
c) vc = 150 m/min, f = 0,20 mm d) vc = 150 m/min, f = 0,30 mm 

  
e) vc = 200 m/min, f = 0,20 mm f) vc = 200 m/min, f = 0,30 mm 

  

 

Nas tensões compressivas no caso das longitudinais, o aumento do avanço levou a tensões 

mais compressivas, enquanto para as circunferenciais isto ocorreu apenas na velocidade de 

corte de 300 m/min. Para as demais velocidades de corte o comportamento apresentou-se o 

oposto, sendo que com o aumento do avanço as tensões apresentaram-se menos compressivas.  

Os aços inoxidáveis supermartensítico e triplex apresentaram comportamento semelhante 

com o superduplex e seus gráficos estão dispostos no Apêndice C. Analisando o comportamento 

dos três aços inoxidáveis em estudo (supermartensítico, triplex e superduplex) em quaisquer 

condições de corte avaliadas nesta tese, a camada mais próxima da superfície apresentou 

tensões residuais compressivas. Tais resultados diferiram do esperado já que o aumento do 

avanço e principalmente a velocidade de corte aumentam a temperatura na região de corte, 

sendo esta um fator importante na resultante da tensão residual induzida pela usinagem para 

materiais com baixa condutividade térmica, caso dos aços inoxidáveis (HUANG; YANG, 

2016). Deste modo esperava-se que as tensões residuais fossem na maioria trativas.  
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Porém, as tensões residuais resultantes na superfície serão mais trativas ou mais 

compressivas dependendo do equilíbrio entre as cargas mecânicas e térmicas (MADARIAGA 

et al., 2016; RAJAGURU E ARUNCHALAM, 2017). Deste modo, as cargas mecânicas em 

todas as condições de corte avaliadas para três aços inoxidáveis foram predominantes. Além 

disto, mostra que o meio lubrirrefrigerante atuou predominantemente resfriando a peça. No 

trabalho de Longhui et al. (2015), ao tornearem uma liga de Ti6Al4V os autores também 

encontraram valores de tensão residual compressivas e que se tornaram mais compressivas com 

o aumento do avanço. Para DAHLMAN et al. (2004), o aumento do avanço produz aumentos 

significativos em tensões compressivas. Porém, isto só ocorreu para o aço inoxidável 

supermartensítico na menor velocidade de corte avaliada.  

Para o aço inoxidável triplex o aumento do avanço tornou as tensões residuais 

longitudinais mais compressivas, enquanto nas circunferenciais isto somente ocorreu na maior 

velocidade de corte avaliada. Para o aço inoxidável superduplex o aumento do avanço tornou 

as tensões residuais longitudinais e circunferenciais mais compressivas, exceto para a menor 

velocidade de corte (vc = 100 m/min). Ou seja, para a maioria os menores avanços produziram 

maiores tensões compressivas. Mas quando se verifica a profundidade em que as tensões 

mudam de compressivas para próximas de zero tanto nas tensões circunferenciais quanto 

longitudinais o incremento do avanço aumentou a profundidade de alteração. E este é um fator 

muito importante, pois segundo Morelo et al. (2017), ao usinarem um aço inoxidável duplex 

concluíram que o aumento do avanço é mais significativo que o aumento da velocidade de corte.  

Para Abboud et al. (2016), a presença de altas forças de corte juntamente com parâmetros 

de corte elevados indica que houve dominância da deformação plástica induzida 

mecanicamente sobre a induzida termicamente. Além disto, a tensão residual compressiva 

máxima e sua profundidade aumentam quando ferramentas de corte com desgaste são usadas 

no corte devido ao aumento nas forças de usinagem (MADARIAGA et al., 2016). De acordo 

com Kishawy e Elbestawi (2001), ao usinar com maior velocidade de corte, a quantidade de 

calor que flui para dentro da peça de trabalho é reduzida, pois o cavaco em movimento rápido 

retira a maior parte do calor gerado. Isto leva a uma zona de abrandamento térmico mais rasa 

abaixo da superfície usinada. Segundo Habak e Lebrun (2011), a influência da velocidade de 

corte também pode ser explicada pela velocidade do fluxo do cavaco na zona de corte, que 

aumenta com a maior velocidade de corte e leva a maior evacuação de calor.  
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Contribuir para a indústria de transformação dos aços inoxidáveis através da classificação 

de usinabilidade é importante visto que os aços inoxidáveis são de baixa usinabilidade quando 

comparados a outros aços de baixa liga. Além disto, determinar quais faixas de condições de 

corte são praticáveis de acordo com os fatores: tipo de cavaco, força específica de corte, 

desgaste e rugosidade; auxilia as indústrias transformadoras a fabricar seus componentes com 

segurança, menor custo e alta qualidade.  

Em termos de usinabilidade, de forma geral verificou-se que dentre os materiais 

analisados neste trabalho a melhor foi a do aço inoxidável triplex, seguido do aço inoxidável 

supermartensítico e por último do aço inoxidável superduplex. O aço inoxidável triplex 

apresentou não somente dureza média menor que os demais aços, mas também a presença da 

fase ferrítica e não somente a martensítica se mostrou um benefício ao corte. Porém, o aço 

inoxidável triplex, nos critérios de usinabilidade avaliados, situou-se bem próximo ao aço 

inoxidável supermartensítico. Isto porque a quantidade de elementos de liga dos dois aços é 

similar, assim como sua dureza. O aço inoxidável supermartensítico apresenta, além de maior 

quantidade de martensita, carbonitretos de titânio (TiCN) que diminuem a usinabilidade. Já o 

aço inoxidável superduplex mostrou-se o pior nos fatores avaliados, e isto se deve às suas 

características mecânicas, como maior resistência à tração e maior dureza comparada com os 

demais aços avaliados. 

Considerando cada fator avaliado de usinabilidade pode-se concluir que em termos de 

forma do cavaco para todos os aços inoxidáveis avaliados, somente o aumento da profundidade 

de corte para 1,00 mm mostrou mudança significativa na forma do cavaco. A maior 

profundidade de corte faz com que o quebra-cavaco seja mais efetivo, fazendo com que a 

dinâmica do processo cisalhe o cavaco totalmente. Para o aço inoxidável superduplex, além da 

maior profundidade de corte avaliada (1,00 mm) foi necessário trabalhar em avanços elevados 

(0,30 e 0,40 mm) para produzir um cavaco curto. Isto é considerado muito bom comparado com 

outros trabalhos. No aspecto em que foram avaliadas as componentes da força de usinagem o 

aço inoxidável triplex foi o que apresentou os menores valores de kfc1.1 (força específica de 

corte) para ambas as profundidades de corte avaliadas, seguido do aço inoxidável 

supermartensítico e superduplex. Nesse fator verifica-se que as características mecânicas 
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apresentadas no parágrafo anterior foram decisivas para esta classificação. Na rugosidade em 

2D o aumento do avanço acarretou aumentos no Ra, Rq e Rt devido à própria dinâmica do 

processo de torneamento. Porém, quando se elevou a profundidade de corte para 1,00 mm a 

rugosidade na maioria das vezes apresentou menores médias do que na profundidade de corte 

0,50 mm. Adicionalmente, o fato de que com o aumento da profundidade de corte os cavacos 

se tornam mais curtos (arco conectado) também auxiliou na obtenção de menor rugosidade, 

pois cavacos longos podem danificar a superfície usinada.  

Com relação ao fator mecanismo de desgaste para os três aços inoxidáveis avaliados, o 

mecanismo de desgaste predominante para o substrato da ferramenta foi o adesivo e este 

ocorreu em todas as condições de corte. Este atuou juntamente com pequenos lascamentos 

devido à fadiga térmica e mecânica durante o corte.  

Em termos de revestimento o mecanismo mais atuante foi a falha por desplacamento, 

principalmente nos mais externos de TiN e Al2O3 em que houve a formação de trincas e, devido 

à aderência do material usinado sobre o revestimento que, ao se movimentar, arrastava consigo 

parte daquele facilitado pela trinca, desplacando uma área maior. O revestimento de Al2O3 foi 

mais eficiente por ser multicamadas e o revestimento TiN ao desplacar levava parcialmente o 

revestimento Al2O3. O que restava sofria com os mecanismos de desgaste de adesão, abrasão e 

mais raramente difusão. O revestimento de Ti (C, N) que é o mais próximo do substrato 

apresentou predominantemente o mecanismo de adesão, seguido de difusão. 

Após a análise de todos esses fatores foi possível ainda determinar quais parâmetros de 

corte eram os melhores para se obter a melhor usinabilidade em cada quesito avaliado. Esses 

parâmetros estão apresentados na Tabela 4.7 no subitem 4.5.  

Além da usinabilidade, neste trabalho foi realizado um estudo da integridade da superfície 

usinada no torneamento dos aços inoxidáveis supermartensítico, triplex e superduplex através 

da análise da textura da superfície, ensaio de corrosão por pites, quantificação da camada 

deformada e medição da tensão residual.  

Em termos de textura da superfície em todas as amostras de superfície usinada de todos 

os aços inoxidáveis avaliados verificou-se a presença de material esmagado. O material 

esmagado foi proveniente da camada postiça aderida presente no gume e na superfície de saída 

da ferramenta, sendo evidenciada na superfície inferior do cavaco. Além disto, verificou-se a 

presença de material aderido nas marcas de avanço, sendo este resultado do fluxo lateral de 

cavaco agravado pelo desgaste no gume primário de corte. Para os três aços inoxidáveis, em 

todas as condições de corte o valor do Sks foi na maioria positivo, o que é característico do 

processo de torneamento, exceto para a condição de corte de 200 m/min e avanço de 0,30 mm 
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para o aço inoxidável triplex. Nesta condição parte do material não foi removido devido ao 

desgaste no gume de corte. Considerando os valores de Svk, os maiores valores obtidos foram 

na condição de corte de vc = 100 m/min e f = 0,30 mm para os aços inoxidáveis 

supermartensítico e triplex. Para o aço inoxidável superduplex a condição foi de vc = 200 m/min 

e f = 0,30 mm. Os valores de Svk não foram somente influenciados pelo maior avanço, mas 

principalmente pelo perfil de desgaste ocorrido no gume de corte. 

No ensaio de corrosão por pites foi possível concluir que para o aço inoxidável 

supermartensítico existe boa correlação entre os valores de Svk e a perda de massa no ensaio de 

corrosão por pites. Porém, para o aço inoxidável triplex não foi possível obter boa correlação 

entre os valores de Svk e a perda de massa, e isto se deve à formação de pites do tipo renda. Para 

o aço inoxidável superduplex não foi possível realizar o ensaio de corrosão por pites, visto que 

após 40 horas não houve a formação de pites e o esmalte protetor da lateral da amostra estava 

começando a se deteriorar, o que impossibilitou a continuação do ensaio. Outros métodos como 

o uso da célula Avesta para superfícies planas são mais indicados. Para superfícies curvas, como 

é caso de amostras resultantes de torneamento cilíndrico, devem ser estudados outros tipos de 

selante.  

Em termos de espessura da camada deformada plasticamente, para o aço inoxidável 

supermartensítico o aumento do avanço diminuiu os valores médios, exceto na maior 

velocidade de corte avaliada na qual o avanço de 0,30 mm produziu o maior valor de camada 

deformada plasticamente. Na microdureza, para este aço, a velocidade de 300 m/min e avanço 

de 0,30 mm foram os parâmetros nos quais se verificou a maior distância na qual a microdureza 

retornou à média do valor base do material. Nas demais condições de corte não houve mudança 

significativa na microdureza. Para o aço inoxidável triplex o aumento do avanço elevou os 

valores de camada deformada para todas as velocidades de corte. Os maiores valores foram 

medidos nas velocidades de corte de 100 e 300 m/min e avanço de 0,30 mm. Com relação à 

microdureza deste aço os maiores valores foram atingidos na maior condição de corte avaliada, 

assim como verificado no supermartensítico. Porém, os valores de microdureza na velocidade 

de corte de 100 m/min para ambos os avanços tiveram tendência de serem elevados na parte 

mais próxima da superfície. Para o aço inoxidável superduplex, o aumento do avanço diminuiu 

a camada deformada nas velocidades mais baixas avaliadas, enquanto na maior velocidade de 

corte (200 m/min) o aumento do avanço fez com que a camada encruada fosse a maior 

mensurada. Assim como na microdureza, os maiores valores foram observados na maior 

velocidade de corte avaliada. Na velocidade de corte de 100 m/min, no menor avanço houve 

um amolecimento de camada, enquanto no avanço de 0,30 mm a austenita se deformou, porém, 
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com resultados bastante dispersos, indicando que em algumas áreas houve deformação e em 

outras não. De maneira geral, o aço inoxidável superduplex foi que mais sofreu deformação 

plástica, seguido do aço inoxidável triplex, e por último o supermartensítico. Tal fato se deu 

pela sua microestrutura e composição química. 

Já as tensões residuais são geradas na superfície devido à deformação plástica causada 

pelas cargas mecânicas e efeitos de alta temperatura. Para os três aços inoxidáveis avaliados, 

prevaleceu a ação das cargas mecânicas, sendo verificadas tensões compressivas em todas as 

condições de corte avaliadas. As tensões residuais circunferenciais e longitudinais ocorreram 

em todas as condições de corte bem próximas, considerando-se os três aços avaliados. O 

parâmetro de maior influência foi o avanço, ou seja, quanto maior o avanço maior a 

profundidade em que as tensões compressivas se alteravam para próximas de zero.  

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Em relação aos trabalhos futuros sugerem-se as seguintes pesquisas: 

▪ Realizar os ensaios de usinabilidade para uma ferramenta de mesmas características, 

porém com ângulo de direção do gume primário de 75°e correlacionar com os obtidos 

nesta tese; 

▪ Repetir os ensaios de corrosão de maneira a ter mais dados estatísticos para 

correlacionar com a rugosidade e a tensão residual medidas. 
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APÊNDICE A - INVESTIGAÇÃO DA REBARBA FORMADA DURANTE O 

TORNEAMENTO DO AÇO INOXIDÁVEL SUPERDUPLEX 

 

A Figura A.1 mostra o ocorrido na usinagem do aço inoxidável superduplex quando 

independentemente da velocidade de corte empregada, no avanço de 0,15 mm houve a 

formação de rebarba, que impossibilitou a utilização desse avanço nos testes. 

 

Figura A.1 - Fenômeno ocorrido durante a usinagem do aço inoxidável superduplex com avanço de 0,15 mm 

 

 

A formação de rebarba não ocorreu logo no início do corte, mas sim após decorrida 

alguma parcela de tempo de corte. Até um determinado ponto a tensão imposta pela ferramenta 

e pelo trabalho de dobramento do cavaco era por vezes suficiente para cisalhar o material, 

conforme observado na velocidade de corte de 200 m/min e avanço 0,20 mm. Foi possível 

usinar nesta condição mesmo formando rebarba, mas por vezes a rebarba era cisalhada pela 

ferramenta de corte. O mesmo não ocorreu quando se usinou com um avanço de 0,15 mm ou 

menor como 0,10 mm. 

A Figura A.2 mostra a análise das imagens produzidas pelo MEV da parte superior e 

inferior do cavaco, assim como a seção transversal do mesmo, na condição inicial de corte e na 

condição final (quando começou a gerar a rebarba) para os parâmetros de corte: vc = 100 m/min, 

f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm. Analisando a seção transversal do cavaco é possível verificar que 

na condição inicial de corte há a presença de bandas de cisalhamento (indicada pela seta), 

enquanto na condição com rebarba a microestrutura é visível e apenas muda de ângulo de 

direção. Na seção transversal da rebarba é possível ver uma pequena camada deformada 

(indicada pela seta), porém a maior parte é de material não deformado. Observando as imagens 

produzidas pelo MEV da superfície superior e inferior do cavaco vê-se que a curvatura do 
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cavaco foi alterada, sendo esta inexistente quando houve a formação da rebarba. Além disto, 

pode-se observar que na condição inicial há partes de material que fluem lateralmente para fora 

do cavaco, na região que está em contato com o gume primário de corte. 

 

Figura A.2 - Parte superior, inferior e seção transversal dos cavacos na condição inicial e final. vc = 100 m/min, f 

= 0,15 mm e ap = 0,50 mm 
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Estes mesmos aspectos referentes aos cavacos foram identificados nas velocidades de 

corte de 150 e 200 m/min para o mesmo avanço de 0,15 mm e profundidade de corte de 0,50 

mm. 

A Figura A.3 mostra as imagens de MEV e EDS - Mapa da superfície de saída da 

ferramenta de corte utilizada para usinar na condição: vc = 100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 

mm. No EDS – Mapa a coloração avermelhada indica a presença de cromo (material aderido), 

a coloração azul indica a presença de titânio (revestimento TiN) e a coloração verde a presença 

de alumínio (revestimento Al2O3). 

 

Figura A.3 – Imagens do MEV e EDS - Mapa da superfície de saída da ferramenta de corte após usinagem. vc = 

100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm 
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De acordo com a Figura A.3 há um acúmulo de material aderido no entalhe do gume 

primário (indicado pela seta). Além disto, é possível identificar que houve um grande desgaste 

no quebra-cavaco. Isto é mais pronunciado na Figura A.4 em que se comparam duas 

ferramentas, sendo uma antes da formação da rebarba e outra depois da formação da rebarba 

utilizando os parâmetros de corte: vc = 200 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm. O quebra-

cavaco após milímetros de usinagem foi se deteriorando devido ao intenso desgaste na zona de 

aderência entre o cavaco e o quebra-cavaco.  

 

Figura A.4 - Imagens do MEV e EDS – Mapa da superfície de saída da ferramenta de corte após usinagem. vc = 

200 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm 
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O quebra-cavaco auxiliava no acréscimo de tensão necessário para a porção de material 

que fluía lateralmente no cavaco se cisalhar, porém quando o quebra-cavaco deixa de ser 

efetivo, não há mais dobramento do cavaco (visto que o cavaco não apresenta mais curvatura, 

conforme Figura A.2) e a imposição de uma tensão que antes auxiliava na ruptura do material. 

Assim, a porção de material que fluía lateralmente na extremidade do gume primário não se 

rompe mais, apenas se deforma. Essa deformação encruada faz com que se forme um entalhe 

no gume primário da ferramenta. Esse entalhe faz com que pressão exercida pelo gume primário 

seja menor, aumentado a quantidade de material deslocado lateralmente, ou seja, aumentando 

a quantidade de rebarba formada. 

Biermann e Heilmann (2009) estabeleceram a conexão direta entre a formação de 

rebarbas e o desgaste de entalhe conforme mostra a Figura A.5 em que três etapas do processo 
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de formação de rebarba durante o torneamento do aço inoxidável duplex são apresentadas. Na 

primeira etapa a zona de contato linear do material da peça e o inserto causam uma carga de 

sulcamento no final da área de contato. Na segunda etapa essa carga faz com que apareça uma 

área plasticamente deformada no gume de corte primário, no final da zona de contato entre o 

material e a ferramenta. Em materiais com tendência ao encruamento, essas cargas podem 

desenvolver o desgaste de entalhe. Sendo assim, uma pequena rebarba aparece no lado da peça, 

mas seu crescimento é menor. Na terceira etapa, a rebarba faz com que a formação de desgaste 

de entalhe aumente e como consequência a rebarba apresenta um aumento progressivo. Os altos 

valores de desgaste do entalhe e as cargas induzidas pelas rebarbas levam a um dano 

significativo da ferramenta.  

 

Figura A.5 – Formação de rebarbas no aço inoxidável superduplex em 3 etapas 

 

 
Fonte: Biermann e Heilmann (2009) 

 

Koyee et al. (2014a) também indicaram a ocorrência de rebarba durante o torneamento 

de um aço inoxidável superduplex com ferramenta de metal - duro (CNMG 120408-MM 2025) 

com revestimento em CVD (TiCN-Al2O3-TiN). O porta-ferramenta também possuía ângulo de 

95°. Para os autores o principal dano do gume de corte foi causado pela morfologia desfavorável 

do cavaco em forma de fita.   



166 

 

APÊNDICE B – SUPORTE AO CAPÍTULO DE USINABILIDADE 

 

B.1 - COMPONENTES DA FORÇA DE USINAGEM E EQUAÇÃO DE KIENZLE 

 

As Figura B.1 e B.2 mostram as médias e desvios padrões das componentes da força de 

usinagem Fc, Ff e Fp em relação à variação do avanço e da profundidade de corte (com constante 

de 150 m/min ) em relação a variação da velocidade de corte e do avanço (com profundidade 

de corte constante de 0,50 mm) ambas para um aço inoxidável supermartensítico, 

respectivamente.  

 

Figura B.1 - Componentes da força de usinagem conforme a variação do avanço e da profundidade de corte para 

um aço inoxidável supermartensítico  

 
 

Figura B.2 - Componentes da força de usinagem conforme a variação da velocidade de corte e do avanço para 

um aço inoxidável supermartensítico  
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B.2 - RUGOSIDADE 2D 

 

A Figura B.3 no apêndice B mostra os valores médios de Ra, Rq e Rt conforme a variação 

do avanço e da profundidade de corte para o aço inoxidável triplex com velocidade de corte 

constante de 150 m/min. 

 

Figura B.3 - Ra, Rq e Rt com a variação do avanço e da profundidade de corte para o aço inoxidável triplex. vc = 

150 m/min 

 

 

A Figura B.4 mostra os valores médios e desvios padrões do Ra, Rq e Rt em relação à 

variação da velocidade de corte e do avanço para o aço inoxidável triplex em profundidade de 

corte constante de 0,50 mm. 

 

Figura B.4 - Ra, Rq e Rt com a variação da velocidade de corte e do avanço para o aço inoxidável triplex. ap = 

0,50 mm 
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B.3 - MECANISMOS DE DESGASTE 

 
A Figura B.5 e B.6 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

supermartensítico. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 200 m/min, f = 0,15 mm e ap 

= 0,50 mm. Os EDS identificados na Figura B.5 e B.6 estão listados na Tabela B.1. 

 

Tabela B.1 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS  

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al Co Ta Mo Mg Ca 

1 17,39 - 1,86 1,36 - 75,87 0,63 - - 2,89 - - 

2 9,02 48,05 0,41 - - 9,92 32,18 - - - 0,22 0,20 

3 - 5,78 1,15 - 88,86 1,43 - 0,40 2,38 - - - 

4 24,17 - 0,83 0,69 - 74,31 - - - - - - 

5 6,90 50,12 0,56 0,23 - 10,98 31,21 - - - - - 

6 57,95 - - - - 18,51 23,54 - - - - - 

 

Figura B.5 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável supermartensítico 
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Figura B.6 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável supermartensítico 
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A Figura B.7 e B.8 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

supermartensítico. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 200 m/min, f = 0,30 mm e ap 

= 0,50 mm. Os EDS identificados na Figura B.7 e B.8 estão listados na Tabela B.2. 

 

Tabela B.2 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Si Co Mn 

1 7,06 44,92 0,52 - - 16,07 31,43 - - - - 

2 9,85 24,35 1,91 - - 55,56 1,04 5,68 0,24 0,34 1,03 

3 10,16 4,62 0,88 1,42 79,52 1,50 - - - 1,91 - 

4 24,76 - 1,02 - - 74,22 - - - - - 

5 9,33 38,73 0,25 - - 14,05 37,64 - - - - 
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Figura B.7 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável supermartensítico 

 

 

Figura B.8 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável supermartensítico.  
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A Figura B.9 e B.10 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

supermartensítico. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 300 m/min, f = 0,15 mm e ap 

= 0,50 mm. Os EDS identificados na Figura B.9 e B.10 estão listados na Tabela B.3. 

 

Tabela B.3 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS  

% em Peso 

EDS C O Cr Fe Ti Al N S 

1 7,81 43,74 - 0,24 11,05 36,95 - 0,21 

2 16,24 - - - 83,76 - - - 

3 - - - - 68,35 4,31 27,34 - 

4 8,42 23,74 0,73 0,45 58,26 4,94 3,46 - 

5 22,65 - 0,76 - 76,59 - - - 

6 - 53,25 0,20 0,24 11,85 34,46 - - 

 

Figura B.9 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável supermartensítico 
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Figura B.10 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável supermartensítico 
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A Figura B.11 mostra as imagens de MEV da superfície de saída e do gume primário e 

secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável supermartensítico. Os 

parâmetros de corte utilizados foram: vc = 300 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm. O 

lascamento presente na Figura B.11 que tornou a quina inutilizável ocorreu após o ensaio para 

fabricação das amostras de integridade da superfície usinada. A Tabela B.4 mostra o EDS 

identificado na Figura B.27. 

 

Tabela B.4 - Percentual em peso dos elementos químicos presente no EDS 

% em Peso 

EDS C O W Ti Co Ta 

1 15,18 2,98 74,56 2,84 0,01 4,43 
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Figura B.11 – Ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável supermartensítico 
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As Figuras B.12 e B.13 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável triplex. Os 

parâmetros de corte utilizados foram: vc = 100 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm. Os EDS 

identificados na Figura B.12 e B.13 estão listados na Tabela B.5. 

 

Tabela B.5 - Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 
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EDS C O Cr Fe W Ti Al N Co Ta 

1 4,50 40,85 0,56 - - 18,72 35,37 - - - 

2 15,45 39,41 - - 0,62 24,70 19,82 - - - 

3 6,50 16,64 2,58 - 68,07- 5,49 0,52 - 0,20 - 

4 7,34 37,75 0,38 - - 19,19 35,34 - - - 

5 13,41 1,43 - - 83,23 1,93 - - - - 

6 9,35 29,02 - - - 53,20 8,43 - - - 

7 17,06 6,74 0,71 0,80 62,44 5,17 - - 0,70 6,38 

8 - 55,24 0,43 - - 10,53 33,80 - - - 

9 - - - 0,45 - 63,96 3,24 32,35 - - 
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Figura B.12 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 

  

  
 

Figura B.13 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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A Figura B.14 e B.15 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável triplex. Os 

parâmetros de corte utilizados foram: vc = 100 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,5 mm. Os EDS 

identificados na Figura B.14 e B.15 estão listados na Tabela B.6. 

 

Tabela B.6 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N S Co 

1 10,07 35,14 0,41 - - 23,40 30,98 - - - 

2 6,34 8,72 0,88 - - 75,23 0,66 8,17 - - 

3 24,95 17,39 1,63 1,47 51,99 2,22 - - 0,35  

4 15,41 18,95 1,46 1,18 0,93 61,60 - - - 0,47 

5 9,16 46,48 0,76 0,73 - 11,69 31,18 - - - 

6 18,45 36,18 - - - 13,60 31,77 - - - 

 

Figura B.14 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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Figura B.15 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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A Figura B.16 e B.17 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável triplex. Os 

parâmetros de corte utilizados foram: vc = 200 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm. Os EDS 

identificados na Figura B.16 e B.17 estão listados na Tabela B.7. 

 

Tabela B.7 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Ta Si Mn 

1 6,48 17,76 2,27 - - 64,03 0,52 8,10 - 0,20 0,64 

2 4,59 43,85 0,36 - - 16,72 34,48 - - - - 

3 12,52 4,36 1,26 - 70,99 3,72 - - 7,15 - - 

4 6,36 32,03 1,29 - - 31,59 28,73 - - - - 

5 - - - - - 90,62 0,26 9,12 - - - 

6 - 49,10 2,39 0,39 - 10,68 36,75 - - 0,31 0,38 
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Figura B.16 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 

  

  
 

Figura B.17 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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A Figura B.18 e B.19 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável triplex. Os 

parâmetros de corte utilizados foram: vc = 200 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm. Os EDS 

identificados na Figura B.18 e B.19 estão listados na Tabela B.8. 

 

Tabela B.8 - Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Co Si 

1 - 3,97 - - 91,89 1,68 - - 2,46 - 

2 14,13 39,85 0,34 - - 24,86 20,43 - - 0,39 

3 15,84 9,31 0,72 - 72,95 - - - 1,18- - 

4 4,25 39,29 3,11 4,72 - 24,17 24,28 - - 0,18 

5 15,62 - 0,76 0,37 - 60,89 0,31 21,84 - 0,21 

 

Figura B.18 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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Figura B.19 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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A Figura B.20 e B.21 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável triplex. Os 

parâmetros de corte utilizados foram: vc = 300 m/min, f = 0,15 mm e ap = 0,50 mm. Os EDS 

identificados na Figura B.20 e B.21 estão listados na Tabela B.9. 

 

Tabela B.9 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Co V Si 

1 7,57 33,32 - - - 16,15 37,26 5,7 - - - 

2 12,84 - - - 0,96 85,94 0,26 - - - - 

3 14,05 5,50 1,76 - 77,82 0,87 - - - - - 

4 - 49,90 0,28 - - 11,85 37,97 - - - - 

5 25,23 - - - - 74,37 - - 0,40 - - 

6 1,39 0,94 - - - 95,00 0,57 0,86 - 1,15 0,09 
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Figura B.20 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 

  

  

Figura B.21 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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A Figura B.22 e B.23 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável triplex. Os 

parâmetros de corte utilizados foram: vc = 300 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 mm. Os EDS 

identificados na Figura B.22 e B.23 estão listados na Tabela B.10. 

 

Tabela B.10 - Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Si Mg 

1 12,91 38,78 0,29 - - 15,35 32,28 - - 0,39 

2 12,15 11,86 4,39 3,22 67,47 0,91 - - - - 

3 14,52 6,03 1,08 0,88 76,91 0,58 - - - - 

4 7,63 49,67 - - - 9,51 33,19 - - - 

5 13,19 - 0,42 0,32 - 55,62 0,18 30,27 - - 

6 - - - - - 78,99 21,01 - - - 

7 9,00 29,90 - - - 40,38 20,63 - 0,09 - 

 

Figura B.22 - Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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Figura B.23 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável triplex 
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A Figura B.24 e B.25 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

superduplex. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 100 m/min, f = 0,20 mm e ap = 0,50 

mm. Os EDS identificados na Figura B.24 e B.25 estão listados na Tabela B.11. 

 

Tabela B.11 - Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Co Ta 

1 8,35 30,09 5,25 2,33 0,71 49,87 - 3,40 - - 

2 7,64 43,85 0,24 - - 24,50 16,26 7,51 - - 

3 - 12,34 0,71 - - 66,50 2,29 18,16 - - 

4 13,02 2,04 - - 78,39 2,05 - - 0,27 4,23 

5 9,11 16,59 2,42 1,32 0,74 67,14 - 2,68 - - 

6 - 56,48 0,14 - - 7,49 35,89 - - - 
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Figura B.24 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 

  

  
 

Figura B.25 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 
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A Figura B.26 e B.27 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

superduplex. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 100 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 

mm. Os EDS identificados na Figura B.26 e B.27 estão listados na Tabela B.12. 

 

Tabela B.12 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N V Co Si 

1 11,97 40,48 0,21 - 0,57 16,24 30,53 - - - - 

2 3,55 17,24 - - 0,94 69,45 1,72 5,33 1,77 - - 

3 3,65 - 0,32 - - 66,67 2,25 26,46 - 0,65 - 

4 15,53 9,52 0,49 - 70,65 1,16 - - - 2,65 - 

5 7,41 18,55 2,25 1,59 - 67,18 - 2,02 - 0,86 0,14 

6 31,57 - 0,61 0,42 1,45 65,03 - 0,23 - 0,69 - 

7 10,46 56,52 - - - 4,61 28,41 - - - - 

 

Figura B.26 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 
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Figura B.27 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 

 

 

A Figura B.28 e B.29 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

superduplex. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 150 m/min, f = 0,20 mm e ap = 0,50 

mm. Os EDS identificados na Figura B.28 e B.29 estão listados na Tabela B.13. 

 

Tabela B.13 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N V Co Ta Si 

1 15,46 6,46 - - 70,08 1,53 - - - - 6,47 - 

2 14,04 16,14 - - 10,38 56,95 - - - - 2,49 - 

3 6,72 45,63 0,36 - - 22,06 25,02 - - - - 0,22 

4 8,71 3,64 0,72 - 78,99 2,58 - - - 1,14 4,23 - 

5 5,98 25,99 2,14 0,89  57,52 2,41 4,94 - - - 0,13 

6 - 37,00 - 3,22 2,06 36,32 19,38 - 2,02 - - - 

7 23,22 7,03 0,42 - 30,13 25,71 - 11,29 - 2,20 - - 

8 8,12 54,95 0,16 - - 6,74 30,03 - - - - - 
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Figura B.28 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 

  

  
 

Figura B.29 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 
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A Figura B.30 e B.31 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

superduplex. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 150 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 

mm. Os EDS identificados na Figura B.30 e B.31 estão listados na Tabela B.14. 

 

Tabela B.14 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Co Ta 

1 11,63 3,32 1,03 - 81,02 1,13 - - 1,87 - 

2 6,02 43,47 - - - 16,06 34,45 - - - 

3 6,93 - 0,56 - 0,62 86,46 0,20 5,23 - - 

4 9,75 22,56 3,62 1,87 0,60 59,42 - 2,18 - - 

5 28,19 6,48 - - 60,27 1,28 - - 0,43 3,35 

6 11,83 22,60 - - - 49,26 3,37 12,94 - - 

7 9,61 47,99 - - - 15,89 26,50 - - - 

 

Figura B.30 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 
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Figura B.31 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 
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A Figura B.32 e B.33 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

superduplex. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 200 m/min, f = 0,20 mm e ap = 0,50 

mm. Os EDS identificados na Figura B.32 e B.33 estão listados na Tabela B.15. 

 

Tabela B.15 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS 

% em Peso 

EDS C O Cr W Ti Al N Co Ta 

1 15,20 28,68 - - 40,96 7,34 7,82 - - 

2 11,49 45,51 - 0,60 18,90 23,50 - - - 

3 25,32 21,22 1,64 41,56 5,40 - - 1,04 3,82 

4 5,32 35,85 - - 26,92 31,91 - - - 

5 13,59 32,44 0,19 - 36,63 6,98 10,17 - - 

6 6,11 52,32 - - 8,48 33,09 - - - 
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Figura B.32 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 

  

  
 

Figura B.33 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 
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A Figura B.34 e B.35 mostram as imagens de MEV da superfície de saída e do gume 

primário e secundário da ferramenta de corte após o torneamento do aço inoxidável 

superduplex. Os parâmetros de corte utilizados foram: vc = 200 m/min, f = 0,30 mm e ap = 0,50 

mm. Os EDS identificados na Figura B.34 e B.35 estão listados na Tabela B.16. 

 

Tabela B.16 – Percentual em peso dos elementos químicos presentes nos EDS  

% em Peso 

EDS C O Cr Fe W Ti Al N Co Ta Si Mn 

1 8,08 48,28 3,26 0,83 - 9,81 29,75 - - - - - 

2 10,83 20,81 2,72 - - 54,42 0,90 9,13 - - 0,25 0,94 

3 6,60 1,95 0,57 0,99 85,31 0,95 - - 3,50 0,13 - - 

4 10,06 19,59 2,61 1,02 0,68 66,04 - - - - - - 

5 14,15 3,20 - - 78,73 1,12 - - 0,60 2,20 - - 

6 20,67 - 0,33 - 1,09 77,91 - - - - - - 

7 8,55 44,96 - - - 26,82 11,76 7,91 - - - - 

 

Figura B.34 – Superfície de saída da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 
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Figura B.35 - Gume 1° e 2° da ferramenta de corte após torneamento do aço inoxidável superduplex 
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As Tabelas B.17 e B.18 representam respectivamente a parte 1 e a parte 2 da matriz de 

decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável supermartensítico. 

As Tabelas B.19 e B.20 representam respectivamente a parte 1 e a parte 2 da matriz de 

decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável triplex. 

As Tabelas B.21 e B.22 representam respectivamente a parte 1 e a parte 2 da matriz de 

decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável superduplex. 
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Tabela B.17 - Parte 1 da matriz de decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável supermartensítico 

 

Parâmetro 

de corte
Região Peso Tipo Multiplicador Nota Nota final

Adesão 3 15 15,0

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Difusão 2 10

Adesão 3 9

Lascamento 5 15

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3

Abrasão 2,5 2,5

Lascamento 5 5

Abrasão 2,5 2,5

Difusão 2 2

Desplacamento 5 5

Adesão 3 15

Lascamento 5 25

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Adesão 3 9

Lascamento 5 15

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Adesão 3 3

Desplacamento 5 5

Adesão 3 15 15,0

Desplacamento 5 25

Difusão 2 10

Abrasão 2,5 12,5

Adesão 3 9

Difusão 2 6

Desplacamento 5 15

Abrasão 2,5 7,5

Difusão 2 6

Adesão 3 3

Difusão 2 2

Lascamento 5 5

Desplacamento 5 5

Difusão 2 2

15,8

7,5

9,5

3,3

3,5

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

5Gume secundário

3
Superfície de 

saída

1Gume primário

Superfície de 

saída
3

Substrato

4,0

4,0

Revestimento
1Gume primário

v
c 

=
 1

0
0

 m
/m

in

f 
=

 0
,1

5
 m

m

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

20,0

20,0

12,0

12,0

Gume secundário 5

v
c 

=
 1

0
0

 m
/m

in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

Revestimento

12,0

Substrato

Revestimento

3,5

3,2

Superfície de 

saída
3

1Gume primário

12,0

16,7

5Gume secundário

Substrato

Revestimento

Substrato

v
c 

=
 2

0
0

 m
/m

in

f 
=

 0
,1

5
 m

m
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Tabela B.18 - Parte 2 da matriz de decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável supermartensítico 

 

Parâmetro 

de corte
Região Peso Tipo Multiplicador Nota Nota final

Adesão 3 15 15,0

Desplacamento 5 25

Abrasão 2,5 12,5

Difusão 2 10

Adesão 3 9

Difusão 2 6

Lascamento 5 15

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Desplacamento 5 5

Abrasão 2,5 2,5

Difusão 2 2

-- 0 0 0,0

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Adesão 3 9 9,0

Abrasão 2,5 7,5

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3 3,0

Adesão 3 3

Desplacamento 5 5

Difusão 2 2

Lascamento 5 25

Adesão 3 15

Difusão 2 10

Desplacamento 5 25

Adesão 3 15

Adesão 3 9

Difusão 2 6

Desplacamento 5 15

Difusão 2 6

Adesão 3 3 3,0

Desplacamento 5 5 5,0

358,3

Gume secundário

Superfície de 

saída

Gume primário

v
c 

=
 3

0
0

 m
/m

in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

16,7

20,0

7,5

10,5

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

5

3

1

v
c 

=
 2

0
0

 m
/m

in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

5Gume secundário

1Gume primário

v
c 

=
 3

0
0

 m
/m

in

f 
=

 0
,1

5
 m

m

15,8

12,0

4,0

3,2

20,0

3,3

Substrato

Revestimento

5Gume secundário

3
Superfície de 

saída

1Gume primário

Substrato

Revestimento

3
Superfície de 

saída

11,3

10,0

Substrato

Revestimento

Somatório
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Tabela B.19 - Parte 1 da matriz de decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável triplex 

 

Parâmetro 

de corte
Região Peso Tipo Multiplicador Nota Nota final

Adesão 3 15

Lascamento 5 25

Abrasão 2,5 12,5

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Adesão 3 9 9,0

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Abrasão 2,5 2,5

Desplacamento 5 5

Adesão 3 15 15,0

Abrasão 2,5 12,5

Desplacamento 5 25

Adesão 3 9 9,0

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3 3,0

Abrasão 2,5 2,5

Adesão 3 3

Desplacamento 5 5

Adesão 3 15 15,0

Desplacamento 5 25

Adesão 3 15

Abrasão 2,5 12,5

Adesão 3 9

Difusão 2 6

Desplacamento 5 15

Adesão 3 9

Difusão 2 6

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Desplacamento 5 5

Adesão 3 3

Abrasão 2,5 2,5

3,5

1
Gume 

primário

v
c
 =

 2
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,1

5
 m

m

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

17,5

12,0

17,5

7,5

10,0

4,0

Substrato

20,0

4,0

3,8

5
Gume 

secundário

3
Superfície 

de saída

1
Gume 

primário

v
c
 =

 1
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,1

5
 m

m

v
c
 =

 1
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

3,5

18,8

12,0

Gume 

secundário
5

Superfície 

de saída
3

Gume 

secundário
5

Superfície 

de saída
3

Gume 

primário
1

Revestimento
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Tabela B.20 - Parte 2 da matriz de decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável triplex 

 

Parâmetro 

de corte
Região Peso Tipo Multiplicador Nota Nota final

Adesão 3 15

Difusão 2 10

Lascamento 5 25

Desplacamento 5 25

Adesão 3 15

Adesão 3 9

Difusão 2 6

Desplacamento 5 15

Difusão 2 6

Adesão 3 3

Difusão 2 2

Desplacamento 5 5

Adesão 3 3

Abrasão 2,5 2,5

Adesão 3 15 15,0

Difusão 2 10

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Adesão 3 9

Difusão 2 6

Difusão 2 6

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3 3,0

Adesão 3 3

Desplacamento 5 5

Abrasão 2,5 2,5

Adesão 3 15 15,0

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Difusão 2 10

Adesão 3 9

Difusão 2 6

Abrasão 2,5 7,5

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Difusão 2 6

Adesão 3 3

Difusão 2 2

Desplacamento 5 5

Difusão 2 2

Adesão 3 3

354,0

Substrato

Revestimento

5
Gume 

secundário

3
Superfície 

de saída

1
Gume 

primário

v c
 =

 3
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

15,0

7,5

9,4

2,5

3,3

v c
 =

 3
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,1

5
 m

m

16,7

7,5

10,0

3,5

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

5

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Gume 

secundário

Superfície 

de saída
3

1
Gume 

primário

v c
 =

 2
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

Gume 

secundário
5

Substrato

Revestimento

16,7

20,0

3
Superfície 

de saída

Gume 

primário
1

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

7,5

3,5

10,5

2,5

Somatório
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Tabela B.21 - Parte 1 da matriz de decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável superduplex 

 

Parâmetro 

de corte
Região Peso Tipo Multiplicador Nota Nota final

Adesão 3 15

Lascamento 5 25

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Adesão 3 9

Lascamento 5 15

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Difusão 2 2

Adesão 3 3

Desplacamento 5 5

Adesão 3 15

Lascamento 5 25

Abrasão 2,5 12,5

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Adesão 2,5 7,5

Difusão 2 6

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Lascamento 5 5

Difusão 2 2

Adesão 3 3

Desplacamento 5 5

Adesão 3 15

Lascamento 5 25

Desplacamento 5 25

Adesão 3 15

Adesão 3 9

Lascamento 5 15

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Difusão 2 2

Adesão 3 3

Desplacamento 5 5

Substrato

6,8

Revestimento

12,0

Substrato

Revestimento

3,5

4,0

Substrato

Superfície 

de saída
3

Gume 

primário
1

v c
 =

 1
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

5
Gume 

secundário

v c
 =

 1
5
0
 m

/m
in

 f 
=

 0
,2

0
 m

m
v c

 =
 1

0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,2

0
 m

m

20,0

20,0

12,0

12,0

3,3

4,0

5
Gume 

secundário

Substrato

Revestimento

17,5

20,0

Gume 

secundário
5

3
Superfície 

de saída

Gume 

primário
1

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

3
Superfície 

de saída

1
Gume 

primário

20,0

20,0

12,0

12,0

3,3

4,0
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Tabela B.22 - Parte 2 da matriz de decisão do mecanismo de desgaste para o aço inoxidável superduplex 

 

Parâmetro 

de corte
Região Peso Tipo Multiplicador Nota Nota final

Adesão 3 15

Lascamento 5 25

Desplacamento 5 25

Adesão 3 15

Adesão 3 9

Lascamento 5 15

Desplacamento 5 15

Adesão 3 9

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Desplacamento 5 5

Adesão 3 3

Difusão 2 2

Adesão 3 15

Lascamento 5 25

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Adesão 3 9

Lascamento 5 15

Adesão 3 9

Desplacamento 5 15

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Difusão 2 2

Desplacamento 5 5

Adesão 3 3

Lascamento 5 25

Adesão 3 15

Abrasão 2,5 12,5

Adesão 3 15

Desplacamento 5 25

Adesão 3 9

Lascamento 5 15

Difusão 2 6

Desplacamento 5 15

Adesão 3 9

Adesão 3 3

Lascamento 5 5

Difusão 2 2

Adesão 3 3

Desplacamento 5 5

415,9

v c
 =

 2
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

20,0

v c
 =

 2
0
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,2

0
 m

m

Gume 

secundário
5

3
Superfície 

de saída

Gume 

primário
1

3,3

4,0

17,5

10,0

12,0

3,3

4,0

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

5
Gume 

secundário

3
Superfície 

de saída

1
Gume 

primário

v c
 =

 1
5
0
 m

/m
in

f 
=

 0
,3

0
 m

m

20,0

3,3

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Substrato

Revestimento

Gume 

secundário
5

3
Superfície 

de saída

Gume 

primário
1

12,0

20,0

12,0

12,0

4,0

Somatório

20,0

20,0

12,0
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B.4 - CLASSIFICAÇÃO DOS CAVACOS 

 

A Figura B.36 mostra as imagens da forma do cavaco em relação a variação do avanço e 

da profundidade de corte para o aço inoxidável supermartensítico. 

 

Figura B.36 - Classificação de cavacos quanto a forma para o aço inoxidável supermartensítico. vc = 150 m/min 
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A Figura B.37 mostra as imagens da forma do cavaco em relação a variação do avanço e 

da profundidade de corte para o aço inoxidável triplex. 
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Figura B.37 - Classificação de cavacos quanto a forma para o aço inoxidável triplex. vc = 150 m/min 
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A Figura B.38 mostra as imagens da forma do cavaco em relação a variação do avanço e 

da profundidade de corte para o aço inoxidável superduplex. 

 

Figura B.38 - Classificação de cavacos quanto a forma para aço inoxidável superduplex. vc = 150 m/min 
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A Figura B.39 mostra as imagens de MEV da superfície superior e inferior dos cavacos 

do aço inoxidável superduplex torneados em relação a variação do avanço e da profundidade 

de corte. 

 

Figura B.39 – Seção transversal e superfície superior e inferior dos cavacos provenientes da variação do avanço 

e da profundidade de corte para o aço inoxidável superduplex. vc = 150 m/min 
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As Figuras B.40, B.41 e B.42 mostram as imagens da forma do cavaco em relação a 

variação da velocidade de corte e do avanço para o aço inoxidável supermartensítico, triplex e 

superduplex respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

Figura B.40 - Classificação de cavacos quanto a forma para aço inoxidável supermartensítico. ap = 0,50 mm 
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Figura B.41 - Classificação de cavacos quanto a forma para aço inoxidável triplex. ap = 0,50 mm 
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Figura B.42 - Classificação de cavacos quanto a forma para aço inoxidável superduplex. ap = 0,50 mm 
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A Tabela B.23 mostra o índice adotado para cada tipo de cavaco e a média da somatória 

referente as Tabelas B.24 e B.25. 

 

Tabela B.23 – Índice por tipo de cavaco e média da pontuação para cada aço inoxidável 

Tipos de cavaco Índice  Material Média da Pontuação 

Arco conectado curto 5,00  SM 2,99 

Arco conectado longo 3,00  T 3,00 

Helicoidal arruela curto 3,50  SD 2,85 

Helicoidal arruela longo 2,50   
Emaranhado 1,00   

 

A Tabela B.24 mostra a pontuação para cada forma de cavaco obtida no ensaio em que 

se variou a profundidade de corte e o avanço. 
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Tabela B.24 – Pontuação referente a forma do cavaco para os ensaios de variação do avanço e profundidade de 

corte 

Material  
ap f vc 

Forma  Pontos 
(mm) (mm) (m/min) 

SM 150 0,50 0,15 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 150 0,50 0,20 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 150 0,50 0,30 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 150 0,50 0,40 helicoidal arruela curto 3,50 

SM 150 1,00 0,15 arco conectado longo 3,00 

SM 150 1,00 0,20 arco conectado curto 5,00 

SM 150 1,00 0,30 arco conectado curto 5,00 

SM 150 1,00 0,40 arco conectado curto 5,00 

T 150 0,50 0,15 helicoidal arruela longo 2,50 

T 150 0,50 0,20 helicoidal arruela longo 2,50 

T 150 0,50 0,30 helicoidal arruela longo 3,50 

T 150 0,50 0,40 helicoidal arruela longo 2,50 

T 150 1,00 0,15 arco conectado longo/ helicoidal arruela longo 2,75 

T 150 1,00 0,20 arco conectado curto 5,00 

T 150 1,00 0,30 arco conectado curto 5,00 

T 150 1,00 0,40 arco conectado curto 5,00 

SD 150 0,50 0,15 helicoidal arruela longo/ emaranhado 1,75 

SD 150 0,50 0,20 helicoidal arruela longo 2,50 

SD 150 0,50 0,30 helicoidal arruela longo/ curto 3,00 

SD 150 0,50 0,40 helicoidal arruela longo 2,50 

SD 150 1,00 0,15 arco conectado longo 3,00 

SD 150 1,00 0,20 arco conectado longo 3,00 

SD 150 1,00 0,30 arco conectado curto 5,00 

SD 150 1,00 0,40 arco conectado curto 5,00 

 

A Tabela B.25 mostra a pontuação para cada forma de cavaco obtida no ensaio em que 

se variou a idade velocidade de corte e o avanço. 
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Tabela B.25 – Pontuação referente a forma do cavaco para os ensaios de variação do avanço e velocidade de 

corte 

Material  
ap f vc 

Forma  Pontos 
(mm) (mm) (m/min) 

SM 0,50 0,15 80 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 0,50 0,15 100 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 0,50 0,15 150 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 0,50 0,15 200 helicoidal arruela longo/emaranhado 1,75 

SM 0,50 0,15 250 helicoidal arruela longo/emaranhado 1,75 

SM 0,50 0,15 300 helicoidal arruela longo/emaranhado 1,75 

SM 0,50 0,30 80 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 0,50 0,30 100 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 0,50 0,30 150 helicoidal arruela longo 2,50 

SM 0,50 0,30 200 helicoidal arruela curto 3,50 

SM 0,50 0,30 250 helicoidal arruela curto 3,50 

SM 0,50 0,30 300 helicoidal arruela curto 3,50 

T 0,50 0,15 80 helicoidal arruela longo/emaranhado 1,75 

T 0,50 0,15 100 helicoidal arruela longo 2,50 

T 0,50 0,15 150 helicoidal arruela longo 2,50 

T 0,50 0,15 200 helicoidal arruela longo 2,50 

T 0,50 0,15 250 helicoidal arruela longo/emaranhado 1,75 

T 0,50 0,15 300 helicoidal arruela longo/emaranhado 1,75 

T 0,50 0,30 80 helicoidal arruela longo 2,50 

T 0,50 0,30 100 helicoidal arruela longo/curto 3,00 

T 0,50 0,30 150 helicoidal arruela longo 2,50 

T 0,50 0,30 200 helicoidal arruela curto 3,50 

T 0,50 0,30 250 helicoidal arruela curto 3,50 

T 0,50 0,30 300 helicoidal arruela curto 3,50 

SD 0,50 0,20 80 helicoidal arruela longo 2,50 

SD 0,50 0,20 100 helicoidal arruela longo 2,50 

SD 0,50 0,20 150 helicoidal arruela longo/curto/emaranhado 2,33 

SD 0,50 0,20 200 helicoidal arruela longo/curto/emaranhado 2,33 

SD 0,50 0,20 250 helicoidal arruela longo/curto/emaranhado 2,33 

SD 0,50 0,30 80 helicoidal arruela longo 2,50 

SD 0,50 0,30 100 helicoidal arruela longo 2,50 

SD 0,50 0,30 150 helicoidal arruela longo 2,50 

SD 0,50 0,30 200 helicoidal arruela longo 2,50 

SD 0,50 0,30 250 helicoidal arruela curto 3,50 
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APÊNDICE C – SUPORTE AO CAPÍTULO DE INTEGRIDADE DA SUPERFÍCIE 

USINADA 

 

C.1 - TEXTURA DA SUPERFÍCIE USINADA 

 

A Figura C.1 mostra as imagens de MEV da superfície usinada para o aço inoxidável 

superduplex. 

 

Figura C.1 - Imagens de MEV da superfície usinada de um aço inoxidável superduplex para diferentes condições 

de corte. Ampliação de 1000x 
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A Figura C.2 mostra as superfícies em 3D para o aço inoxidável supermartensítico. 
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Figura C.2 – Superfície em 3D das amostras usinadas do aço inoxidável supermartensítico. ap = 0,50 mm 

a) vc = 100 m/min, f = 0,15 mm b)vc = 100 m/min, f = 0,30 mm 

 
 

c) vc = 200 m/min, f = 0,15 mm d)vc = 200 m/min, f = 0,30 mm 

  

e) vc = 300 m/min, f = 0,15 mm f)vc = 300 m/min, f = 0,30 mm 

  

 

A Figura C.3 mostra as superfícies em 3D das amostras usinadas do aço inoxidável 

triplex.  

 

Figura C.3 – Superfície em 3D das amostras usinadas do aço inoxidável triplex. ap = 0,50 mm 

a) vc = 100 m/min, f = 0,15 mm b)vc = 100 m/min, f = 0,30 mm 

  
c) vc = 200 m/min, f = 0,15 mm d)vc = 200 m/min, f = 0,30 mm 

  
e) vc = 300 m/min, f = 0,15 mm f)vc = 300 m/min, f = 0,30 mm 
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A Figura C.4 mostra as superfícies em 3D para as amostras do aço inoxidável 

superduplex.  

 

Figura C.4 – Superfície em 3D das amostras usinadas do aço inoxidável superduplex.  ap = 0,50 mm 

a) vc = 100 m/min, f= 0,20 mm b)vc = 100 m/min, f= 0,30 mm 

  
c) vc = 150 m/min, f= 0,20 mm d)vc = 200 m/min, f= 0,30 mm 

  
e) vc = 200 m/min, f= 0,20 mm f)vc = 300 m/min, f= 0,30 mm 

  
 

C.2 – CORROSÃO POR PITES 

 

A Figura C.5 mostra as imagens de MEV após o ensaio de corrosão para o aço inoxidável 

supermartensítico e a imagem tratada pelo software Image J. 
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Figura C.5 – Imagens de MEV mostrando a densidade de pites para o aço inoxidável supermartensítico 
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A Figura C.6 mostra as imagens de MEV após o ensaio de corrosão para o aço inoxidável 

triplex e a imagem tratada pelo software Image J. 

 

Figura C.6 – Imagens de MEV mostrando a densidade de pites para o aço inoxidável triplex 
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C.3 - TENSÃO RESIDUAL 

 

A Figura C.7 mostra as tensões circunferenciais e longitudinais para o aço inoxidável 

supermartensítico. 
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Figura C.7 - Tensões residuais circunferenciais e longitudinais para um aço inoxidável supermartensítico. ap = 

0,50 mm 

a) vc = 100 m/min, f = 0,15 mm b) vc = 100 m/min, f = 0,30 mm 

  
c) vc = 200 m/min, f = 0,15 mm d) vc = 200 m/min, f = 0,30 mm 

  
e) vc = 300 m/min, f = 0,15 mm f) vc = 300 m/min, f = 0,30 mm 

  
 

A Figura C.8 mostra as tensões circunferenciais e longitudinais para o aço inoxidável 

triplex. 
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Figura C.8 - Tensões residuais circunferenciais e longitudinais para um aço inoxidável triplex. ap = 0,50 mm 

a) vc = 100 m/min, f = 0,15 mm b) vc = 100 m/min, f = 0,30 mm 

  
c) vc = 200 m/min, f = 0,15 mm d) vc = 200 m/min, f = 0,30 mm 

  
e) vc = 300 m/min, f = 0,15 mm f) vc = 300 m/min, f = 0,30 mm 
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