
ESTUDO DAS TENSÕES RESIDUAIS GERADAS NA USINAGEM DE AÇO       
AISI 4340  

 
 

 
W. P. dos Reis; M. P. Cindra Fonseca; L. F. Serrão; T. C. Chuvas; L. C. Oliveira  

UFF – Universidade Federal Fluminense - Departamento de Engenharia 

Mecânica/PGMEC, Rua Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói, RJ, Brasil.     

E-mail: mcindra@vm.uff.br 

 
 
 
 

RESUMO 
 

Dentre os aços de construção mecânica, o AISI 4340 apresenta boa 

temperabilidade, além de combinar elevada resistência mecânica e à fadiga com 

tenacidade, o que o torna excelente para aplicação na indústria metal-mecânica 

podendo trabalhar em diferentes níveis e tipos de solicitações. Tensões residuais 

são geradas em praticamente todos os processos de fabricação mecânica. No 

presente trabalho, as tensões residuais geradas em diferentes processos de 

usinagem e de tratamento térmico de têmpera do aço AISI 4340 foram analisadas 

por difração de raios-X, pelo método do sen2ψ com radiação Crκα e comparadas. 

Todas as amostras, com exceção das torneadas e cortadas por eletroerosão, 

apresentaram tensões residuais superficiais compressivas, com magnitudes 

diversas. 

 
Palavras-chave: aço AISI 4340, usinagem, tensões residuais, difração de raios-X. 

 
INTRODUÇÃO   
 

Considerado o aço de mais alta temperabilidade entre os de construção 

mecânica, o aço AISI 4340 é amplamente utilizado na indústria metal-mecânica, por 

combinar elevada resistência com tenacidade. É considerado um aço de alta 

resistência mecânica por apresentar elevados valores dos limites de escoamento 

(aproximadamente 800MPa) e resistência à tração (aproximadamente 1200MPa). 

Geralmente empregado na condição de temperado e revenido, o aço AISI 4340 
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apresenta boa forjabilidade, além de boa resistência à fadiga e à corrosão sendo, 

entretanto, de usinabilidade e soldabilidade ruins.  

As tensões residuais são tensões auto-equilibradas existentes nos materiais em 

condições de temperatura homogênea e sem carregamento externo (1).  

A resistência à fadiga dos componentes metálicos é fortemente dependente do 

estado de tensões residuais induzido nas camadas superficiais, estando bem 

estabelecido que as tensões residuais compressivas têm efeitos benéficos na vida 

em fadiga e na corrosão sob tensão, além de inibir a nucleação e a propagação de 

trincas, enquanto as tensões trativas podem se somar às tensões de trabalho e 

provocar a ruptura prematura do componente.  

Conseqüentemente, a avaliação das tensões residuais constitui um importante 

método de controle da qualidade na fabricação de componentes e estruturas. 

Existem diversos métodos para medição de tensões residuais. A tensometria por 

difração de raios-X, sendo um método não-destrutivo e confiável, é um dos mais 

extensamente usados em todo mundo (2).  

Na usinagem, as deformações plásticas provenientes do processo, bem como o 

intervalo de tempo em que a superfície da peça permanece em altas temperaturas, 

constituem as principais fontes de tensões residuais (3).  Os parâmetros de corte, 

principalmente velocidade de corte e avanço, influenciam de forma relevante as 

propriedades superficiais das peças usinadas, tais como, dureza, tensões residuais 

e rugosidade (4,5). 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo das tensões residuais 

provenientes de diferentes processos de usinagem e de tratamento térmico de 

têmpera, por difração de raios-X. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

No presente trabalho foi utilizado um aço AISI 4340, forjado e normalizado, 

produzido em forma de barra de ∅ 228,6mm, da qual foi cortada uma chapa de 

15mm de espessura, cuja composição química está apresentada na Tab. 1. 
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Tabela 1 - Composição química do aço AISI 4340 (% em peso). 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu 

0,40 0,69 0,29 0,018 0,022 0,89 1,73 0,22 0,038 0,31 

 

 Foram preparadas 20 amostras retangulares destinadas à usinagem e ao 

tratamento térmico, sendo: 

• 2 amostras temperadas, denominadas “TT1” e “TT2”; 

• 1 amostra retificada com fluido de corte, denominada “RCF”; 

• 1 amostra retificada sem fluido de corte, denominada “RSF”; 

• 4 amostras fresadas, com fluido de corte; 

• 4 amostras faceadas por torneamento; 

• 4 amostras cortadas por eletroerosão a fio; 

• 4 amostras fabricadas manualmente (limadas). 

 

O tratamento térmico de têmpera foi realizado em forno de resistência elétrica, 

a uma temperatura de encharque de 850ºC por 3 horas, seguido de resfriamento em 

óleo. 

No processo de retificação, para caracterizar as diferenças devido à aplicação 

ou não de fluido de corte (visando verificar a influência do aquecimento localizado), 

foram mantidos os mesmos parâmetros de velocidade e profundidade de corte. Foi 

empregado um rebolo AA60 (óxido de alumínio branco), de 254mm de diâmetro 

externo, 25,4mm de espessura e 76,2mm de diâmetro interno. 

No corte por eletroerosão a fio, o avanço do fio de latão utilizado foi de 

12mm/min, usando água deionizada como fluido dielétrico. 

O torneamento de faceamento foi feito em um torno mecânico universal com 

rotação do eixo-árvore de 500rpm, inserto de metal duro em três passes de 1,5mm 

de profundidade de corte.  

As amostras submetidas ao fresamento frontal foram usinadas em dois passes, 

em uma fresadora vertical, com rotação de 510rpm, avanço de 12mm/min e 

profundidade de corte de 0,25mm no passe de desbaste e 0,1mm no passe de 

acabamento. A ferramenta de corte utilizada foi um suporte de 16mm de diâmetro 

com dois insertos de metal duro revestidos com TiN, com utilização de emulsão, na 

proporção de 10:1, como fluido de corte. 
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A limagem das amostras foi realizada com uma lima bastarda paralela 

(desbaste) e lima mursa paralela (acabamento). 

 As tensões residuais foram medidas por difração de raios-X, usando um 

equipamento Stressrad, com radiação Crκα, mostrado na Fig. 1, pelo método do 

sen²ψ.  

 

 
Figura 1 – Equipamento Stressrad, composto de: 1) Goniômetro 2) Unidade de 

controle, 3) Sistema de aquisição de dados, 4) Amostra analisada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

As tensões residuais foram medidas em duas direções, longitudinal 

(coincidente com a direção de maior comprimento da amostra) e transversal. Os 

resultados obtidos para cada condição estão apresentados nas Fig. 2 a 5. 
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Figura 2 – Tensões residuais das amostras temperadas e retificadas. 
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As amostras temperadas e as retificadas apresentaram tensões residuais 

compressivas em ambas as direções, sendo que as amostras temperadas (TT1 e 

TT2) mostraram valores mais elevados na direção longitudinal (-165MPa), enquanto 

que as retificadas (RCF e RSF), na direção transversal (-168MPa).  

A natureza das tensões residuais geradas nas amostras temperadas estão em 

discordância com o encontrado na literatura para têmpera em óleo, que apresenta 

tensões trativas na superfície (Macherauch e Kloos, 1987). Por outro lado, as 

tensões superficiais medidas nas peças retificadas reafirmam os resultados 

averiguados por Macherauch e Kloos, confirmando a tendência para o estado 

compressivo no processo de retificação.  

As Figs. 3 e 4 apresentam as tensões residuais superficiais geradas pelo 

processo de corte por eletroerosão a fio e por limagem, respectivamente. 
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Figura 3 – Tensões residuais nas 
amostras cortadas por eletroerosão. 

Figura 4 – Tensões residuais nas 
amostras limadas. 

 

As tensões residuais das amostras cortadas por eletroerosão a fio (Fig. 3) 

foram trativas, tanto na direção longitudinal, quanto na transversal, com magnitudes 

equivalentes em ambas as direções (~553 MPa), com exceção da amostra 2, que 

apresentou 740MPa na direção transversal. Estes resultados estão de acordo com a 

literatura, conforme descrito por Dongtao Jiang et al , 2005. Esse estado de tensões 

altamente trativas pode ser explicado pela alta taxa de aquecimento na região de 

corte, o que é responsável pela geração de tensões trativas, conforme é observado 

na literatura.  

As tensões residuais das amostras limadas (Fig. 4) foram compressivas, tanto 

na direção longitudinal, quanto na transversal, apresentando grande uniformidade. 
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Esse estado de tensão pode ser explicado pelo fato do processo de limagem 

comprimir as camadas superficiais do material contra as camadas subsuperficiais, 

de maneira semelhante ao shot peening, e, portanto, induzir tensões de caráter 

compressivo. A uniformidade dos valores pode ser explicada pelo fato da limagem 

ser um processo manual, onde o operador produz esforços de corte uniformes, 

induzindo tensões superficiais homogêneas. 

As Figs. 5 e 6 mostram as tensões residuais oriundas dos processos de 

usinagem por fresamento e torneamento, respectivamente. 
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Figura 5 – Tensões residuais nas 
amostras fresadas. 

Figura 6 – Tensões residuais nas 
amostras faceadas. 

 

As tensões residuais das amostras fresadas (Fig. 5) foram de natureza 

compressiva em ambas as direções, sendo que a longitudinal apresentou valores de 

tensão maiores que a transversal, o que é coerente pelo fato da direção longitudinal 

ter sido a direção de avanço da fresa, e, portanto, prevaleceram os efeitos de 

deformação plástica. 

As amostras faceadas através de torneamento apresentaram tensões residuais 

trativas na direção longitudinal e compressivas na direção transversal, conforme 

observado na Fig. 4. Essa disposição nas tensões residuais pode ser explicada por 

terem prevalecido os efeitos térmicos na direção longitudinal, e os efeitos de 

deformação plástica, na transversal. 
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CONCLUSÕES 
 

1) Embora conste na literatura que a têmpera em óleo tende a gerar tensões 

residuais trativas, foram encontradas tensões residuais compressivas em todas as 

amostras, em ambas as direções. Sendo assim, novos ensaios deverão ser 

realizados para confirmar essa tendência. 

2) Conforme analisado anteriormente as tensões residuais decorrentes do processo 

de limagem apresentaram grande uniformidade. No entanto, não foram encontradas 

referências bibliográficas que pudessem confirmar a razão para o estado de tensões 

final presente nas amostras e, portanto, essa análise possui poucos dados para 

comparação.  

3) Apesar do pequeno número de amostras para a análise e comparação dos 

resultados obtidos, pode-se dizer que o objetivo do presente trabalho foi alcançado 

de maneira satisfatória, uma vez que, em sua grande maioria, os resultados 

puderam ser ratificados pela literatura.  

4) Ensaios complementares como ensaio de dureza e de impacto, bem como 

caracterização microestrutural deverão ser realizados para conhecimento da 

alteração das propriedades do material devido aos diferentes processos mecânicos. 
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STUDY OF RESIDUAL STRESSES GENERATED IN MACHINING OF                   

AISI 4340 STEEL 

 
ABSTRACT 

 
Among the mechanical construction steels, AISI 4340 has good hardenability, while 

combining high strength with toughness and good fatigue strength, making it 

excellent for application in the metalworking industry, where it can work at different 

levels and types of requests. Residual stresses are generated in almost all processes 

of mechanical manufacturing. In this study, the residual stresses generated in 

different machining processes and heat treatment hardening of AISI 4340 were 

analyzed by X-ray diffraction, by the sen2ψ method, using Crκα radiation and 

compared. All samples, except for turned and cut by EDM, presented compressive 

residual stresses in the surface with various magnitudes. 

 
 
 
Keywords: AISI 4340 steel, machining, residual stresses, X-ray diffraction. 
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