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RESUMO 

 Este trabalho avaliou a aplicação de uma camada de carboneto de cromo (CrC) 

aspergida termicamente em matrizes de forjamento a quente. O revestimento foi 

depositado através do processo High Velocity Oxygen Fuel (HVOF), o qual caracteriza-

se pela ótima aderência e baixa porosidade, resultantes da alta velocidade de projeção 

das partículas. 

  As análises de desempenho das matrizes revestidas foram fundamentadas em 

testes reais de produção junto a uma linha fabricação de um componente automotivo. 

Utilizando como referência os dados de desempenho usualmente obtidos por matrizes 

na condição convencional de confecção, as avaliações de desempenho das ferramentas 

revestidas foram realizadas segundo três parâmetros principais; aspectos financeiros, 

aspectos de qualidade e aspectos de produção. Simultaneamente aos testes de produção, 

uma caracterização metalúrgica completa foi realizada em amostras produzidas 

conforme o processo de fabricação convencional, como também em amostras 

aspergidas com a camada de CrC. De forma complementar, foram realizados em 

laboratório testes de adesão e tenacidade do revestimento, como também, através do 

método do pino-disco, foi realizado um teste de desgaste para obtenção de informações 

qualitativas referentes ao desempenho de cada condição e seu respectivo coeficiente de 

atrito. 

 A caracterização metalúrgica do revestimento confirmou a composição química 

à base de cromo, com espessura média de 0,17mm e dureza superficial de 66HRc. O 

perfil de microdureza apresentou considerável variação e leituras no intervalo de 

830HV0,2 à 880HV0,2. Os testes de fragilidade e adesão no revestimento mostraram bons 

resultados. O teste de desgaste em laboratório indicou melhores resultados na condição 

com revestimento, sendo que nesta condição foi encontrado o menor coeficiente de 

atrito. 

O conjunto de ferramentas com o revestimento obteve um aumento de 

produtividade de 37,5% e um ganho financeiro de 29,8%. Referente aos aspectos de 

controle da qualidade, as matrizes revestidas apresentaram melhores resultados de 

estabilidade dimensional ao longo do processo e no acabamento das gravações de 

identificação nas peças forjadas. 
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ABSTRACT 

This Research has evaluated the application of chromium carbide (CrC) coating 

sprayed thermically on tools for hot forging. The coating was deposited through the 

High Velocity Oxygen Fuel process (HVOF), which is known for its excellent adherence 

and low porosity due to the projection of particles in high velocity. 

The performance analyses of the covered tools were based on real tests in a 

production line of an automotive forged part. Using as reference data usually obtained 

by tools in conventional conditions of manufacturing, the evaluations regarding covered 

tools were carried out according to three main parameters: financial aspects, quality 

aspects and production aspects. Concurrently, a complete metallurgical characterization 

was carried out in specimens produced according to conventional concept of tools 

manufacturing and also with specimens covered by CrC coating from the HVOF 

process. To further complement it, in laboratory the coating was evaluated by tests of 

adherence and tenacity, a wear test with a pin-on-disk apparatus was carried out for a 

qualitative investigation of the wear performance and identification of the friction factor 

in each case.  

The metallurgical characterization of the coating has confirmed a chemical 

composition with chromium in the great part, a thickness around 0,17mm and a 

superficial hardness of the 66HRc. The profile of microhardness has indicated 

considerably variation with results between 830HV0,2 and 880HV0,2. The brittleness and 

adherence tests of the coating had showed satisfactory results. The wear test in 

laboratory has indicated better results in the covered condition, in that it was found less 

friction factor.  

In comparison with the set of tools manufactured in the conventional concept, 

the set of covered tools had obtained an increase in productivity of 37,5% and a 

financial gain of 29,8%. In regards to the aspects of quality control, the forged parts 

from covered tools has showed better dimensional stability in the manufacturing process 

and considerable improvement of the visual condition in the stamped codes of forging. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Registros históricos indicam que o homem já utilizava técnicas primitivas de 

forjamento por volta de 4000 a. C. no final da era neolítica, ao longo dos séculos, diversos 

povos e sociedades mantiveram a aplicação desta técnica de fabricação e gradualmente 

foram inseridas inovações tecnológicas. Quanto a inovações relacionadas às ferramentas de 

forjamento, indícios históricos demonstram que as primeiras ações precursoras de 

desenvolvimento tecnológico ocorreram nas cidades de Mercenas e Creta por volta de 1600 

a. C. , onde peças ornamentais metálicas foram fabricadas utilizando chapas de ouro e prata 

como geratrizes.  Em 200 d. C. foi utilizada em Roma uma matriz fechada para cunhagem 

de moedas com guias quadráticas para o punção superior, evidenciando assim a intenção de 

melhoria em relação à centralização do produto forjado a partir da melhoria na concepção 

das ferramentas. No fim da idade média foram desenvolvidas matrizes de rolar para o 

forjamento de balas de canhão ou para o forjamento de canos de armas. Todas as inovações 

relacionadas ao processo de forjamento foram reunidas e integradas ao longo do século 

XIX, a partir das concepções básicas desenvolvidas nos primórdios das atividades 

industriais, as quais cooperaram na definição dos conceitos e formatos básicos que são 

referência até hoje1. 

O processo de forjamento sempre esteve intimamente relacionado com a indústria 

automotiva devido às vantagens relacionadas às boas propriedades mecânicas obtidas após 

o processo de conformação, além da alta produtividade e reprodutibilidade. Inclusive, o 

surgimento e crescimento de empresas dedicadas ao processo de forjamento é devido em 

grande parte a evolução da indústria automotiva. Na figura 1 seguem alguns exemplos dos 

primeiros componentes forjados utilizados nos protótipos de automóveis. 

 

 

 

 



 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Exemplos das primeiras peças forjadas no 
segmento automotivo - adaptado2. 

É possível destacar que ao longo do século XX houve sensível redução no peso e na 

quantidade de peças forjadas aplicadas nos veículos automotivos, isto se deve aos avanços 

na área da fundição e também ao uso de outros processos inovadores de fabricação além da 

utilização de novos materiais. Entretanto a necessidade de peças com geometrias complexas 

e resistentes em aplicações como; suspensão, motor e transmissão, garantem e impõem a 

duradoura aplicabilidade competitiva do processo de forjamento principalmente em 

veículos pesados1. 

A tecnologia de construção das matrizes é um fator fundamental para determinação 

da eficiência de um processo de forjamento, tanto variáveis relacionadas ao desempenho 

financeiro como até requisitos de qualidade, ambas são fortemente influenciados pelo 

desempenho das matrizes2. 

Nos dias de hoje as forjarias que fornecem produtos ao segmento automotivo 

necessitam grande flexibilidade de produção, trabalhando geralmente com uma grande 

variedade de produtos devido o atual mercado muito dinâmico e competitivo. Esta 

realidade consequentemente influencia as estratégias de trabalho em relação à produção das 

ferramentas para o processo de conformação. Com o objetivo de aumentar a vida útil destas 

ferramentas são aplicáveis diversos processos para deposição de filmes duros, é possível 

citar como exemplo: nitretação a gás, nitretação a plasma, Physical Vapor Deposition 

(PVD) e Chemical Vapor Deposition (CVD). 

junta universal 

eixo manivela 

virabrequim 
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As ferramentas revestidas com processos usuais de deposição de filmes duros (PVD 

e CVD) possuem restrições quanto a retrabalhos com usinagem evolvendo adaptações de 

forma nas gravuras, isto obviamente confronta a forte necessidade de flexibilidade de 

fornecimento requerida no setor automotivo, pois prejudica a eficiência operacional com o 

aumento dos estoques e despesas gerais. 

 O processo de deposição por aspersão térmica apresenta vantagens que 

complementam esta atual carência. A aspersão térmica pelo processo High Velocity Oxygen 

Fuel (HVOF) deposita filmes sobre as ferramentas sem provocar considerável revenimento 

secundário, portanto não prejudicando a dureza do substrato na ferramenta. Os filmes 

produzidos neste processo possuem boa usinabilidade, inclusive no processo de 

eletroerosão. 

Sabendo destas vantagens, este trabalho estará caracterizando metalurgicamente um 

revestimento de CrC depositado por um processo convencional de HVOF sobre uma matriz 

de forjamento a quente.  

A avaliação de desempenho referente à aplicação do revestimento será realizada 

através de ensaios de laboratório e testes com a utilização de matrizes revestidas em um 

processo produtivo real. 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFRICA 

A revisão bibliográfica deste trabalho estará apresentando um breve histórico sobre 

a evolução da ciência no entendimento do desgaste, a classificação dos principais 

mecanismos formadores do desgaste e fechará o item com uma discussão relacionada ao 

conceito de sistema tribológico. A correta definição e interpretação dos conceitos referentes 

ao desgaste são fundamentais para a análise dos resultados obtidos nos testes práticos e de 

laboratório. 

2.1 Introdução ao Desgaste 

O desgaste é o principal fator que provoca falha em equipamentos industriais3, 

devido a este dano são gerados elevados custos relativos a manutenções e substituições de 

componentes, assim como diversos casos de perda de desempenho. Um estudo 

desenvolvido nos EUA estimou que cerca de 6% do PIB deste país (Produto Interno Bruto) 

é gasto devido a problemas com desgaste4. 

 O desgaste deve ser considerado nas etapas iniciais de desenvolvimento de projeto e 

em trabalhos para melhoria do desempenho, usualmente este fator somente é considerado 

no momento que o equipamento em serviço apresentou o desgaste como problema5.   

 A norma DIN 50320 conceitua o desgaste como sendo a perda progressiva de 

partículas da superfície de um corpo sólido, causada por ação mecânica, isto é, por contato 

e movimento relativo de um contra-corpo sólido, líquido ou gasoso6. 

 Hutchings7 definiu desgaste como o dano que provoca progressiva perda de material 

em uma, ou em ambas superfícies de contato em movimento relativo. 

 Segundo Ludema8, as taxas de desgaste são controladas por uma estimativa entre as 

taxas de gerações de partículas e perdas de partículas. A taxa de geração de partículas é 

influenciada por diversos fatores, incluindo o ambiente e a quantidade de partículas retidas.  

Da mesma forma a quantidade de partículas dispersas depende de diversos outros fatores, 

como formato das superfícies deslizantes, tipo de vibrações etc... Sendo assim, a 

formulação das equações para taxa de desgaste é consideravelmente complexa. 
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 Engenheiros e cientistas vêm usando ao longo dos anos diversos testes de desgaste 

para desenvolvimento e seleção de materiais. Na década de 1960 a ASLE (American 

Society for Lubrification Engineers) listou mais de 200 tipos de testes, entretanto não existe 

um método generalista com reconhecimento para definição de padrões ou classificação de 

materiais. A discussão envolvendo testes de desgaste torna-se profunda devido à 

dificuldade de reproduzir em laboratório de forma confiável todas as variáveis que 

influenciam o desgaste conforme a particular situação real. Foi criado na Inglaterra em 

1964 um comitê internacional de cooperação para estudos sobre testes de desgaste, os 

resultados finais do programa mostraram que, considerando diferentes laboratórios, 

dificilmente existe concordância em termos de padrões de testes como também em 

resultados, entretanto existe grande similaridade na identificação dos mecanismos de 

desgaste9. 

Segundo Lansdown e Price10, sabendo os efeitos obtidos com a lubrificação, os 

principais fatores que influenciam o desgaste são: dureza, esforços, velocidade, rugosidade 

e temperatura. 

O desgaste é relacionado usualmente aos termos atrito e lubrificação, sendo que o 

estudo destes três assuntos é conhecido como tribologia9. Chattopadhayay11 definiu 

tribologia como a ciência que trata de desgaste, atrito e lubrificação de superfícies em 

movimento relativo.  

Ludema8 listou em 5 categorias as principais consequências à sociedade devido aos 

fenômenos de atrito e desgaste: 

• Prejuízo financeiro com perdas de enérgica e matéria-prima; 

• Perda de produtividade; 

• Influência na tecnologia militar que determina a segurança dos países; 

• Redução da qualidade de vida; 

• Risco de acidentes. 

Atrito e desgaste são fenômenos tão antigos quanto à humanidade. No período 

paleolítico o fogo era gerado pelo atrito de madeira em madeira ou pedra12. Na antiga 
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Mesopotâmia foram desenvolvidos alguns sofisticados equipamentos tribológicos, como 

por exemplo, carruagens com rodas e engrenagens, inclusive alguns deles utilizavam 

verdadeiros rolamentos. Os antigos egípcios também fizeram uso do atrito para transporte 

de pesadas cargas, há figuras que demonstram que a sociedade apreciava o uso da 

lubrificação para reduzir o desgaste em contatos de deslizamento e rolagem13.  

Os chineses na época entre 1500 e 450 a.c. haviam descoberto as carroças. A 

tecnologia chinesa também desenvolveu sofisticados rolamentos de bronze para utilizar nas 

carruagens de guerra. 

Já na renascença, Leonardo da Vinci (1459-1519) fez importantes contribuições 

para a compreensão dos fenômenos de atrito e desgaste. Ele mediu a força de atrito de 

objetos deslizando em planos horizontais e inclinados que seguem ilustrados na figura 2 (a), 

posteriormente determinou que a força de atrito depende da carga normal e independe da 

área de contato, também identificou o fato que o uso de lubrificantes diminuía o atrito e o 

desgaste. Da Vinci determinou o coeficiente de atrito como à razão entre a força de atrito e 

a normal como ilustrado na figura 2 (b). 

 

 

 

 

 

Figura 2: (a) Ilustração dos ensaios com deslizamento de corpos sólidos em planos 
inclinados. (b) Relação entre a força de atrito e normal no teste com deslizamento em plano 

inclinado14. 

 

 

 

CORPO 
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A força de atrito é matematicamente apresentada através da equação 1 mostrada 

abaixo14: 

Equação 1: µ = F / N 

µ = coeficiente de atrito 

F = força normal [N] 

N = Carga aplicada [N] 

Considerando a mesma condição apresentada na figura 2, se as superfícies do plano 

inclinado e do corpo forem suficientemente planas, o corpo sólido começará a movimentar-

se a partir do ângulo estabelecido na equação 2 apresentada abaixo14: 

Equação 2: µs = tan θ 

µ s = coeficiente de atrito superficial 

θ = ângulo de inclinação 

Os estudos sobre atrito e desgaste começaram novamente a partir de meados do 

século XVII com as pesquisas de Guillaume Amontos (1699), Coulomb (1785) e Morim 

(1833). Através da sequência destes diversos trabalhos foram definidas as leis básicas 

fundamentais que governam o atrito em corpos sólidos, que seguem citadas abaixo14: 

• O atrito estático pode ser maior que o atrito dinâmico; 

• O atrito é dependente da velocidade do movimento; 

• A força de atrito é proporcional a carga aplicada; 

• A força de atrito é independente da área de contato. 

As maiores contribuições para determinação das leis fundamentais do atrito provêm 

de Leonardo da Vinci e Coulomb14. 
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Posteriormente duas abordagens com relação à origem do atrito foram propostas. 

Uma considerando o atrito oriundo das interações entre as rugosidades superficiais, e a 

segunda linha que levava em consideração as forças envolvidas devido à adesão entre as 

rugosidades em contato. Estes fenômenos foram melhor esclarecidos entre 1930 e 1970 

pelos estudos realizados por Bowden e Tabor apud Bressan que relacionavam o atrito com 

as interações microscópicas entre as rugosidades que existem em qualquer superfície 

sólida; interação esta que pode ser do tipo mecânico e de adesão química. Estes estudos, 

dentre outros, foram essenciais para esclarecer a diferença entre a área de contato real, a 

aparente e que somente a área real permite determinar a força de atrito. Neste aspecto a 

hipótese de adesão que tinha sido descartada pelos primeiros pesquisadores podia agora ser 

capaz de explicar os resultados experimentais obtidos4. 

Ao longo das décadas houve grande crescimento quanto ao interesse em estudar o 

processo de atrito e foram produzidos estudos detalhados sobre a força de atrito e a área de 

contato real, possibilitando assim uma melhor compreensão do fenômeno desgaste4.  

2.2 Definição e Classificação do Desgaste 

Pode-se afirmar que as superfícies sempre desgastam com a ação de um ou mais 

processos, ou seja, do movimento relativo de duas superfícies através da ação de um 

conjunto de forças8.  

O desgaste é sempre uma propriedade do sistema tribológico e depende da 

combinação dos materiais envolvidos e suas propriedades físicas e químicas15. 

A norma DIN 50320 define desgaste não como uma propriedade intrínseca dos 

materiais, mas como um resultado do sistema envolvido6. Em um dado sistema delimitado 

por condições de contorno, os requisitos básicos para ocorrência de desgaste são11: 

- Um corpo ou um material formador do desgaste está em contato com o material 

base, podendo haver a presença de terceiro material similar ou não. A combinação dos 

casos pode ser chamada de “conjugação”; 
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- Um movimento relativo existe entre componentes que estão unidos recebendo 

solicitação mecânica. O movimento e as solicitações são os principais fatores formadores 

do desgaste. 

Existem diferentes mecanismos formadores do desgaste conforme a norma DIN 

50320, entretanto esta classificação ainda é objeto de discussão devido a outros 

mecanismos ainda não incluídos como erosão e corrosão6. A tabela 1 define os principais 

tipos de desgaste e a figura 3 ilustra os mecanismos. 

Tabela 1 – Classificação dos tipos de desgaste baseado nos mecanismos11. 

Tipo de Desgaste Mecanismos 

Adesão Formação de uniões por adesões interfaciais (“micro soldas”) através de forças 

moleculares 

Abrasão Crescimento pela ação de riscamento, processo de micro-cortes 

Fadiga de Superfície Crescimento de trincas na superfície devido a esforços com variação de direção e 

magnitude 

Reação Tribológica Formação de produtos pela combinação de efeitos de ações tribológicas entre; 

mateiral base, material agressivo e reações químicas com o meio envolvido 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ilustração dos principais tipos de desgaste - adaptado12.  

Burwell e Strang16 identificaram cinco tipos diferentes de desgastes: adesão, 

abrasão, corrosão, fadiga de superfície e outros tipos menores (raspagem, fretting etc...). É 

fato interessante, que, no entanto a erosão não foi incluída como um mecanismo de 

desgaste na lista. 

Adesão 

Reação 
Tribológica Fadiga de Superfície 

Abrasão 
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 Segundo a norma DIN 50320 existem diferentes tipos de ambientes formadores de 

desgaste. O sistema inclui outros mecanismos de desgaste, térmico e desgaste de fadiga. O 

controle do desgaste é executado pela variação das propriedades da superfície. Entretanto a 

modificação da superfície objetivou a redução de um tipo particular de desgaste não 

necessariamente produzindo a superfície livre de ataques de outros tipos de desgaste6. A 

tabela 2 discute a relação entre o tipo de desgaste, interação com o meio e formas de 

controle. 

 
Tabela 2 – Classificação dos tipos de desgaste referente às interações 

com o ambiente11. 
 

Tipo/Modo Interação com o ambiente Controle 

Adesivo Materiais Similares ou não 

similares  

Modificar as propriedades da 

superfície, lubrificação 

Abrasivo Partículas sólidas Modificar as propriedades da 

superfície 

Erosivo Partículas suspensas em um fluído Mudar o ângulo da partícula em 

cavitação pelo uso de uma chapa 

amortecedora ou mudança de 

projeto, modificação das 

propriedades da superfície 

Corrosivo Fluidos reativos Modificar as propriedades da 

superfície, métodos 

eletroquímicos 

Cavitação Colapso de uma bolha sobre uma 

superfície 

Modificar as propriedades da 

superfície 

Térmico Calor Modificar as propriedades da 

superfície, camadas de barreiras 

térmicas 

Fadiga Alternado/ Esforço cíclico Evitar esforços localizados, 

Modificar as propriedades da 

superfície, incluindo adição de  

tensões residuais compressivas na 

superfície. 
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Apesar da divergência referente aos termos e a classificação dos mecanismos de 

desgaste entre os diversos autores, como também nas respectivas normas, a seguir neste 

trabalho serão discutidos com maiores detalhes cinco mecanismos de desgaste que são 

predominantemente citados, os quais serão: abrasão, adesão, fadiga de superfície, erosão e 

reação tribológica. 

2.2.1 Abrasão 

 O desgaste por abrasão ocorre quando uma superfície dura, com protuberâncias 

movimenta-se contra outra superfície menos dura ou quando partículas duras movimentam-

se entre superfícies menos duras (figura 4). Este mecanismo geralmente provoca remoção 

de material através de ranhuras ou micro-cortes, especialmente quando a superfície afetada 

é metálica, onde inclusive podem ocorrer rupturas na superfície durante a abrasão de 

materiais em condição frágil. De forma geral o mecanismo de abrasão é similar aos 

processos de polimento e retífica, que podem ser considerados como desgastes 

intencionais3. 

 Na literatura, existem várias definições de desgaste abrasivo. Uma delas é a de Zum 

Gahr12 com o seguinte enunciado: ‘Desgaste abrasivo é o deslocamento de material causado 

pela presença de partículas duras entre duas superfícies que possuem movimento relativo. 

Estas partículas podem estar entre as superfícies ou incrustadas em uma delas. O desgaste 

abrasivo pode ainda ser ocasionado pela presença de protuberâncias duras em uma, ou nas 

duas superfícies móveis’. 

 É discutido que a abrasão também pode ocorrer na interação de duas superfícies 

resistentes ou frágeis com a mesma dureza, devido a variáveis particulares do processo em 

questão, que em determinado momento uma destas superfícies poderia sofrer maior esforço 

de forma pontual, desencadeando assim o dano incial por desgaste, o qual poderia inclusive 

progredir gradualmente até a ruptura10. 
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Figura 4 – Ilustração das formas de desgaste por abrasão11. 

O resultado da abrasão provocará na superfície desgastada a aparência de corte, 

ranhuras ou raspagem. A aparência do resíduo da abrasão dependerá das propriedades dos 

materiais envolvidos e da temperatura10. 

 Para aço ou bronze sofrendo abrasão em baixas temperaturas, os resíduos 

normalmente surgem com formato similar a cavacos de usinagem, o tamanho dos resíduos 

dependerá da rugosidade das superfícies em questão. Para materiais com baixa dureza 

sofrendo abrasão em altas temperaturas, os resíduos possuem aparência próxima a 

partículas fundidas, podendo estar provavelmente aderidas a superfície mais desgastada14. 

 O desgaste abrasivo está relacionado a alguns micromecanismos12 (figura 5), os 

quais seriam: microsulcamento, microcorte, e microlascamento, ilustrados na figura 6. 

 

 

 

Figura 5 – Micromecanismos do desgaste por abrasão12. 

 



 13

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Micromecanismos do desgaste por abrasão obtidos em  
ensaio de laboratório com auxílio de microscopia eletrônica de varredura14. 

O microsulcamento e o microcorte são os mecanismos dominantes em materiais 

mais dúcteis. A ocorrência de um deles vai depender do ângulo de ataque das partículas 

abrasivas (figura 7). Normalmente o mecanismo passa de microsulcamento para microcorte 

com o aumento da dureza do material que está sendo desgastado. Aumentos abruptos de 

dureza resultam da passagem de microcorte para ocorrência de trincas e microtrincas 

superficiais12. 

De acordo com Avery17, o material é destacado da superfície por microcorte quando 

o ângulo de ataque das partículas duras de abrasivo é maior do que um valor crítico. O 

microlascamento ocorre quando as partículas abrasivas impõem altas concentrações de 

tensões na superfície dos materiais, particularmente se forem frágeis. Nestes casos, 

fragmentos de desgaste são destacados da superfície devido à formação e propagação das 

trincas. 

 

 

 

 

 

 

 

Microsulcamento Microcorte Microlascamento 
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Figura 7 – Relação entre microsulcamento e microcorte12. 

Os trabalhos de Archard18 e Rabinowicz4 mostraram que considerando os processos 

de microcortes e riscamento, a abrasão obedece a equação 3. Típicos coeficientes de 

abrasão são mostrados no figura 8. 

Equação 3:          V = K*W*s/H 

V = Volume de material desgastado [mm3] 

K = Coeficiente de desgaste 

s = Distância com desgaste [mm] 

W = Força normal entre as superfícies [N] 

H = Resistência mecânica do material com menor dureza [N/mm2] 
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Figura 8: Coeficientes de desgaste3. 

Conforme Hutchings7 os mecanismos de desgaste abrasivo podem envolver tanto 

desgaste por deformação plástica, como desgaste por fratura frágil, os quais podem ser 

observados na figura 9. Em algumas circunstâncias a deformação plástica ou fratura frágil 

podem ocorrer de forma isolada, porém os dois tipos de mecanismos de desgaste abrasivo 

geralmente ocorrem simultaneamente. 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Desgaste por Abrasão - (1,3 e 4) Deformação Plástica 

 (2) Fratura Frágil11. 
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Existem dois tipos de situações para desgaste abrasivo: a dois-corpos e a três-

corpos. Conforme mostrado na figura 10 considera-se abrasão a três-corpos quando a 

superfície abrasiva é formada por partículas dispersas provenientes do ambiente externo ou 

por partículas produzidas no próprio processo. Na figura 11 existem duas superfícies livres 

e o elemento abrasivo é uma destas superfícies, nesta condição caracteriza-se o desgaste 

abrasivo a dois-corpos10. 

 

  

 

 

 

Referente ao desgaste a três-corpos o trabalho de Fang20 concluiu que as partículas 

abrasivas com um formato mais próximo ao esférico possuem a tendência de engastar em 

uma das superfícies e deslizar sobre a outra, enquanto que partículas com um formato em 

ângulo tendem a rolar indentando ambas as superfícies. 

Lansdown e Price10 definiram que alguns fatores possuem significante efeito sobre o 

desgaste superficial, os quais estão diretamente associados às propriedades específicas das 

partículas abrasivas. Partículas grosseiras geram superfícies desgastadas rugosas, como 

também maior perda de material que partículas abrasivas pequenas. A dureza das partículas 

abrasivas determinará se estes resíduos estarão dispersos no sistema, ou aderidos à 

superfície desgastada, assim como uma camada.  É também conhecido que o formato 

geométrico destas partículas provoca grande influência na abrasão  

 Williams e Hyncica21 usaram um modelo simples para demonstrar o efeito da 

distância entre as superfícies, tamanho e forma do abrasivo sobre o mecanismo de desgaste 

predominante. Neste modelo, a partícula abrasiva é representada por um prisma longo, de 

seção transversal losangular onde D é a maior diagonal, o ângulo β deve estar entre 45° e 

Figura 11: Ilustração do desgaste 
abrasivo a dois-corpos19

. 
 

Figura 10: Ilustração do desgaste 
abrasivo a três-corpos19. 



 17

90° e h é à distância de separação das superfícies. As superfícies são planas, lizas, possuem 

a mesma dureza e são animadas com movimento relativo. A figura 12 representa o modelo 

proposto por esses autores. 

 

 

 

 

Figura 12 - Partícula abrasiva proposta por Williams e Hyncica21. 

 

 

 

 

Figura 13 - Situações de desgaste: a) rolamento do abrasivo quando a relação D/h é 

pequena; b) deslizamento do abrasivo quando a relação D/h aumenta21. 

Para uma razão D/h < 1, ou seja, a distância entre as superfícies é maior que o 

tamanho da partícula, estas passam através da interface produzindo somente alguns 

impactos ocasionais. Se o tamanho da partícula aumenta (D/h > 1) é provável que esta se 

prenda, indentando as superfícies. A figura 13 mostra as duas21. 

A força associada a cada indentação, que se assemelha a um teste de dureza oblíqua, 

está relacionada à dureza do material e possui direção perpendicular à face de indentação. 

Como a partícula é simétrica, existe outra indentação ocorrendo no canto oposto formando 

um binário que tende a rotacionar a partícula. Se a dimensão da partícula não é tão grande, 

ela pode rotacionar até perder o contato com as superfícies, produzindo somente 

deformações localizadas (indentações). Entretanto, se a dimenção da partícula é suficiente 

b) a) 
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para que esta não se desprenda das supercícies, esta continua a rotacionar até que as forças 

atuantes se tornem colineares. Quando isso acontecer o binário que provocava a rotação do 

abrasivo é anulado, deixando a partícula posicionada a uma determinada inclinação. Nesta 

situação espera-se encontrar um conjunto de sulcos/riscos sobre as superfícies21. 

Outra abordagem relevante foi apresentada no trabalho de Pintaúde22, onde a análise 

da rugosidade da superfície desgastada determinou a profundidade média dos eventos 

ocorridos no desgaste por abrasão. Esta informação possibilita o cálculo da força de 

penetração correspondente aos eventos do desgaste característicos de cada regime. Assim, 

utilizando a força de penetração, este autor definiu a “dureza verdadeira” como um 

importante parâmetro de análise do regime de desgaste.  

Alguns autores14 desenvolvem o conceito de “ambiente” para as ocorrências de 

desgaste por abrasão, e estes mesmos estabelecem que o “ambiente” possui forte influência 

no desempenho de superfícies expostas a este desgaste. Através deste conceito é possível 

estabelecer que a redução da perda de material por abrasão não é uma característica 

intrínseca dos materiais envolvidos, mas na verdade também depende de outras variáveis 

atuantes no sistema. Ainda não existe uma identificação completa da quantidade de 

variáveis possíveis considerando os diversos sistemas, mas é possível citar como principais 

fatores que influenciam o desgaste a abrasão os seguintes abaixo: 

- tipo de abrasivo envolvido e forma geométrica do mesmo; 

- temperatura; 

-velocidade de contato; 

- carga aplicada; 

- umidade; 

- efeitos resultantes de corrosão. 

 Abaixo segue uma breve discussão sobre cada um dos fatores citados acima; 
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A dureza do abrasivo é um importante fator na taxa de desgaste por abrasão 

resultante de uma determinada condição. Se a dureza do abrasivo for muito maior que a 

dureza das superfícies envolvidas, haverá assim a formação de um regime severo de 

desgaste. A geometria e a tenacidade do abrasivo são as propriedades que complementam a 

influência da dureza, pois em um determinado sistema com superfícies e abrasivos de 

mesma dureza, a tenacidade e a geometria do abrasivo são decisivas para o acionamento do 

mecanismo de desgaste por abrasão17. 

Assim como esperado, a elevação da temperatura provoca o aumento do desgaste 

abrasivo, pois nesta condição ocorre a redução da dureza e resistência mecânica. 

Particularmente em alguns materiais como alumínio e cobre, a elevação da temperatura 

provoca pouca alteração nas taxas de desgaste por abrasão, alguns pesquisadores explicam 

a ocorrência deste fenômeno devido a formação de micro-áreas com características 

adiabáticas23. 

 A velocidade de contato influencia de forma significativa a elevação da taxa de 

desgaste abrasivo, pesquisas demonstram que com os aumentos no intervalo de 2,5m/s 

ocorrem alterações consideráveis. Este crescimento no desgaste pode ser atribuído ao 

aquecimento proveniente do atrito14. 

 O desgaste abrasivo se mostra proporcional à carga aplicada, seguindo, portanto a 

relação estabelecida na equação de Archard (Equação1). Entretanto este comportamento 

proporcional acaba quando o carregamento é elevado o bastante para fraturar as partículas 

abrasivas. Se as cargas provocarem fraturas nas partículas abrasivas, haverá portanto a 

formação de novas arestas mais agudas proporcionando crescimento da perda de material 

por abrasão, mas se houver uma fragmentação muito dispersa do abrasivo o desgaste 

inclusive pode diminuir14. 

 A real influência da umidade nas taxas de desgaste por abrasão até o momento não 

pode ser entendida de forma satisfatória. Neste contexto é importante comentar os trabalhos 

conduzidos por LarsenBasse24 que obteve relevantes resultados sobre a influência da 

umidade no desgaste por abrasão em metais puros e aços. Seus resultados mostraram que 
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abrasivos a base de SiC apresentaram aumentos nas taxas de desgaste com a elevação de 

65% acima da umidade relativa14. 

 Efeitos resultantes da corrosão usualmente acentuam o desgaste por abrasão, 

principalmente em condições com baixo pH. Existe uma sinergia entre o desgaste por 

abrasão e a corrosão, pois áreas recém removidas pela abrasão são pontos preferenciais para 

ataques de corrosivos e também é comum a remoção de camadas para proteção contra a 

corrosão através do desgaste abrasivo. Tylczak25 mostrou que a perda de material devido ao 

desgaste abrasivo pode duplicar a partir da aplicação de um ácido corrosivo no sistema. 

  Para fins preventivos, considerando uma condição de desgaste a dois-corpos  como 

mostrado na figura 11, é uma prática comum a confecção proposital de um destes 

componentes com dureza mais baixa que o outro, garantindo assim onde haverá o maior 

dano, entretanto são criadas em projeto facilidades de substituição deste componente10. 

Uma forma comum de modificar as propriedades mecânicas de um material é 

através da formação de precipitados de segunda fase. Os tratamentos que produzem a 

formação de uma segunda fase podem produzir grande elevação da dureza, mas esta 

alteração pode provocar prejuízos na resistência a abrasão. Partículas de segunda fase 

podem formar pontos de cisalhamento com a deformação plástica e também podem gerar 

distorções no reticulado em seu entorno, portanto a geração de partículas duras de segunda 

fase, nem sempre é a melhor alternativa para melhoria da resistência a abrasão14. 

Na figura 14 segue a ilustração da relação de algumas propriedades de precipitados 

de segunda fase com a melhoria da resistência a abrasão. 

 

 

 

 



 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Relação de algumas propriedades nas partículas de segunda fase com a melhoria 

na resistência a abrasão – adaptado14. 
 

2.2.2 Adesão 

 O desgaste por adesão é causado por fortes forças adesivas entre duas superfícies 

em uma determinada área real que ambos estão em contato. A adesão provoca remoção de 

material através de pequenas partículas provenientes usualmente da superfície com menor 

dureza (figura 15). Estas partículas podem então se transferir para outra superfície ou se 

misturar a outros materiais oriundos das superfícies, antes de serem descartadas como 

resíduo. O desgaste adesivo pode ser particularmente severo para superfícies que possuam 

forte afinidade química, assim como aqueles componentes confeccionados com o mesmo 

metal3. 

 Outra definição de desgaste por adesão diz que este dano ocorre quando duas 

superfícies estão sob esforços de direção contrária, sendo que o contato ocorre em 

protuberâncias de uma área muito pequena. A pressão real de contato nestas protuberâncias 

é muito alta, ocorrendo através delas à adesão. Materiais dúcteis, assim como metais e 

Orientação Tamanho Módulo de 
Elasticidade

Dureza Fragilidade

A
um

en
to

 d
a 

pe
rd

a 
de

 m
at

er
ia

l d
ev

id
o 

a 
A

br
as

ão

Orientação Tamanho Módulo de 
Elasticidade

Dureza Fragilidade

A
um

en
to

 d
a 

pe
rd

a 
de

 m
at

er
ia

l d
ev

id
o 

a 
A

br
as

ão



 22

plásticos, podem exibir também difusão ou crescimento cristalino nestas micro-uniões 

provenientes da adesão entre protuberâncias, gerando junções consideravelmente fortes10. 

  

 

 

 

Figura 15 – Mecanismo de Desgaste Adesivo11. 

Segundo Kushner e Novinski26, o desgaste adesivo geralmente ocorre quando a 

lubrificação é inadequada, resultando na transferência de material normalmente chamado 

de descamação. 

 Se uma destas superfícies é movida em determinado sentido, estas micro-uniões 

serão rompidas e haverá formação de resíduo. Tratando-se de movimentos cíclicos, novas 

micro-uniões serão formadas e haverá ruptura continuadamente10. 

 

 

 

 

Figura 16 – Rupturas das uniões formadas no desgaste por adesão9. 

 Se a resistência10 da micro-união é menor que a resistência de coesão das 

superfícies, ocorrerá assim a ruptura no ponto inicial de contato e haverá perda de material 

das superfícies. De outra forma, se a resistência da micro-união é maior que a resistência de 

Protuberâncias 

Rupturas 
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coesão, então haverá ruptura em outra região afastada da junção formada, gerando uma 

nova protuberância e transferência de material assim como mostrado na figura 16. 

 A figura 17 mostra diferentes separações de superfícies unidas por adesão. Se a 

resistência da união é menor do que a dos materiais A e B, a ruptura da adesão ocorre na 

interface. Isto freqüentemente ocorre se as superfícies estão cobertas por óxidos que 

reduzem a aderência superficial (figura 17 (a)). A separação das uniões ocorre apenas no 

material A se este possuir a resistência mais baixa que a união ou que o material B (figura 

17 (b)). Para uniões de alta resistência, o rompimento ocorre predominantemente no 

material A se este tiver menor resistência que a união e que o material B (figura 17 (c)). 

Nestas mesmas condições de uniões, se os materiais tiverem resistências iguais, ou muito 

similares, a separação pode ocorrer em partes iguais de ambos os lados da interface27 

(figura 17 (d)). 

 

 

 

 

 

 

Muitos mecanismos para o processo de adesão têm sido propostos na literatura. 

Kinloch28 propôs quatro grupos principais de mecanismos de adesão: adesão mecânica, 

adesão por difusão, adesão eletrônica e adesão por adsorção. 

Segundo Lansdown e Price10, seria razoável esperar que a ruptura formasse 

exatamente o mesmo contato que havia anteriormente, desde que a resistência da união seja 

baixa. Entretanto diversos estudos práticos mostraram que a ruptura de uma união pode 

formar um contato muito similar ao contato prévio, contudo no mínimo um pequeno 

Figura 17: Ruptura de uniões (a) Interface, (b) Adesão maior em A, (c) 
Adesão predominante em A, porém também em B, (d) Adesão distribuída 

igualmente27. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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número de átomos será transferido, os quais podem ser considerados como insignificantes 

em termos de projeto. Todavia esta pequena transferência de átomos formará uma área com 

potencial para gerar um contato mais áspero que as condições prévias, que usualmente 

poderá produzir uma adesão mais forte. 

 No desgaste adesivo10 a taxa de desgaste é obtida através da relação entre volume 

desgastado e distância desgastada. Desenhando um gráfico da taxa de desgaste versus 

velocidade constante, o resultado seria um comportamento crescente com duas regiões 

diferentes identificadas como desgaste suave e desgaste severo (Figura 18 (a)). Agora 

relacionando a taxa de desgaste com a variação da velocidade, o resultado do gráfico 

continuará similar a condição anterior, entretanto o resultado no gráfico será curvilíneo 

conforme mostra abaixo na figura 18 (b). 

 

 

 

 

 

Figura 18: (a) Taxa de desgaste versus força e (b) Taxa de desgaste versus  
velocidade - adaptado10. 

  Gahr12 descreve que a adesão depende da real área de contato, resistência 

dos materiais envolvidos, comportamento em deformação plástica, estrutura cristalina, 

assim como número de planos de escorregamento. Em relação à estrutura cristalina, a 

tendência a adesão aumenta a partir da hexagonal compacta para cúbica de corpo centrado e 

tetragonal, posteriormente até a cúbica de face centrada conforme figura 19.  

O coeficiente de adesão é definido como a razão entre a força necessária para 

quebrar as junções aderidas com a carga normal com a qual as amostras foram inicialmente 

prensadas. De forma geral conforme ilustrado na figura 19, um aumento da dureza resulta 

em uma diminuição do coeficiente de adesão12. 

(a) (b) 
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Figura 19 – Relação entre coeficiente de adesão versus dureza12. 

  Considerando o desgaste por adesão, Ludema8 cita a equação 3 como 

alternativa para seleção de materiais em termos de projeto, entretanto sua aplicação é 

teórica, pois os resultados práticos reais dependem da condição particular em questão. 

2.2.3 Fadiga de Superfície 

 A fadiga de superfície ocorre quando movimentos repetitivos são realizados em 

superfícies desgastadas provocando a formação de trincas superficiais ou subsuperficiais, 

sendo que a propagação destas trincas produz partículas residuais em materiais dúcteis e a 

produção deste resíduo é conhecida como delaminação. Em materiais frágeis, este desgaste 

provoca fraturas superficiais3. 

 Segue abaixo a figura 20 que está ilustrado a ocorrência das trincas superficiais e 

subsuperficiais. 
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Figura 20 – Ilustração de modos de formação de trincas devido ao desgaste por fadiga 
superficial.(a) trincas superficiais e (b) trincas subsuperficiais27. 

Alvarez29 define que fadiga de contato decorre do carregamento cíclico sobre 

contatos não-conformes. Esse carregamento resulta no acúmulo de deformações plásticas 

que, após um número finito de ciclos, pode conduzir a nucleação de uma trinca. Estão 

sujeitos a esse fenômeno componentes tais como: esferas, rolos e pistas de rolamentos, 

dentes de engrenagens, cilindros de laminação e rodas ferroviárias, dentre outros. Seguem 

alguns exemplos abaixo na figura 21.  

 

 

 

 

Figura 21 – Exemplos de situações práticas onde ocorre o  
desgaste por fadiga de superfície12. 

 No mecanismo de fadiga de superfície ocorre continuamente à aplicação e a retirada 

de tensões em regime cíclico, considerando um estágio inicial, é possível a ocorrência de 

dúvida em alguns casos se realmente a superfície foi afetada, entretanto após algumas horas 

de trabalho o desprendimento de partículas começa a ocorrer. Estes resíduos podem 

produzir ou contribuir para ocorrência de desgaste abrasivo através do modo três-corpos. 

Esta possível demora no aparecimento de sinais do desgaste por fadiga pode ser sucedido 

por uma rápida deteriorização da superfície e colapso total10.  
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 Muitas características do desgaste por fadiga na superfície são extremamente 

similares àqueles exibidos nos testes de fadiga em peças, entretanto existem duas 

importantes diferenças. A primeira seria que a variação na vida é maior na fadiga de 

superfície comparada com a fadiga em peças, por exemplo, em situações com contato por 

rolamento a relação pode ser de 10 para 1. O segundo é referente ao fenômeno de limite de 

tensão em fadiga observado em determinadas peças, sendo que abaixo deste valor existe um 

limite infinito de vida. No caso da fadiga de superfície aparentemente não existe limite 

similar. Estas diferenças, portanto geram dificuldades de predizer a vida em desgaste de um 

sistema sofrendo tensões cíclicas, particularmente em relação ao desing10. 

2.2.4 Erosão 

 A norma ASTM G 40-92 define erosão como a perda progressiva de material em 

uma superfície sólida devido à interação mecânica entre a superfície e um fluído 

multicomponente, ou partículas líquidas, ou sólidas impactantes. Segundo Kreith3 a erosão 

ocorre quando partículas sólidas ou líquidas são projetadas contra uma superfície sólida. 

Em superfícies frágeis o desgaste por erosão usualmente provoca mecanismos de fratura 

superficial assim como ilustrado na figura 22. Quando a superfície3 é um material metálico 

dúctil, o processo de desgaste é muito similar ao causado pela abrasão, onde predomina a 

deformação plástica como mostrado na figura 23.  

 

 

 

Figura 22 – Desagste erosivo em materiais frágeis3. 

 

 

 

(1) (2) 

(3) (2) (1) 

Figura 23: Desgaste erosivo em materiais dúcteis3. 



 28

 Hoppert15 sugere que o desgaste erosivo em um material pode ocasionar deformação 

plástica na superfície, ou simples sulcos de partículas do material desgastado, além disso, a 

alta energia de impacto pode causar fratura do material. 

 Materiais cerâmicos quando expostos a erosão possuem grande susceptibilidade a 

trincas e microfissuras, portanto a remoção de material ocorre preferencialmente pela 

interligação destas trincas que divergem do ponto de choque da partícula com a 

superfície15. 

 No desgaste erosivo, diversas forças de diferentes origens podem agir em uma 

partícula em contato com uma superfície sólida, assim como mostrado na figura 24. 

Partículas vizinhas podem exercer forças de contato, assim como um fluído em fluxo, se 

presente, pode causar força de arraste. Em várias circunstâncias, a força gravitacional pode 

ser importante. No entanto, além de todas essas forças listadas, a força dominante sobre 

uma partícula erosiva é a força de contato exercida pela superfície atingida, que é a 

principal responsável pela desaceleração da partícula de sua velocidade inicial de impacto7.  

No desgaste erosivo, a extensão do desgaste depende da massa e do número de 

partículas individuais atingindo a superfície, e de sua velocidade de impacto7. 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Forças do desgaste erosivo7. 

 A erosão de um material depende do ângulo que cada partícula atinge a superfície 

alvo, para materiais dúcteis, a taxa de erosão é maior em baixos ângulos de colisão, em 

contraste aos materiais frágeis, os quais apresentam suas maiores taxas de desgaste erosivo 
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em ângulos próximos a 90°. Esta diferença de comportamento pode ser explicada pela 

diferença de mecanismos de desgaste erosivo envolvidos em cada situação. A figura 25 

apresenta uma curva típica de material dúctil, demonstrando e relacionando o mecanismo 

de desgaste com o ângulo de ataque do erodente31. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Resultados experimentais para erosão de um metal dúctil (linha contínua) e três 

mecanismos postulados para remoção de material32. 

A velocidade de impacto das partículas erodentes tem um significativo efeito sobre 

a taxa de erosão (∆E) de um material33. O valor de  ∆E é dado pela razão entre a quantidade 

de material perdido no desgaste e sua quantidade original. A dependência da velocidade33 é 

caracterizada por um expoente p e dada pela equação 4: 

Equação 4:              ∆E = ∆E0. V
ρ ∆E = taxa de desgaste erosivo [g] ∆Eo = taxa de desgaste erosivo para temperatura ambiente [galvo/gerodente] 

V = velocidade de impacto [m/s] 

ρ  = constante do material 
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2.3 Reação Tribológica 

 Este mecanismo de desgaste é usualmente chamado na bibliografia de Desgaste 

Corrosivo. Lansdown e Price10 o definiram como sendo o processo de desgaste onde 

predominam no sistema reações químicas ou eletroquímicas. Todavia esta definição não é 

totalmente satisfatória, pois a corrosão e o desgaste podem estar diretamente relacionados 

assim como mostra a figura 26. Pode ocorrer que um ou ambos tipos de ataque na 

superfície estejam em nível muito baixo, como também um ou outro estando em 

andamento, ou ainda todo o processo dominado por corrosão de superfície desgastada e 

desgaste de superfície com corrosão, onde os dois ataques ocorrem simultaneamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Esquema ilustrativo do desgaste por reação tribológica10
. 

Kreith3 definiu que o desgaste por reação tribológica é resultado da combinação de 

ações mecânicas e químicas. Este processo envolve a sinergia de efeitos entre o ataque 

químico da superfície, seguido da remoção dos resíduos de corrosão através de algum 

mecanismo de desgaste a qual a superfície esteja exposta, sendo que este pode ocorrer de 

forma repentina. Alguns resíduos de corrosão podem atuar na desaceleração do processo 

corrosivo, mas a remoção destes filmes e resíduos pelo desgaste mecânico acelera a taxa de 

corrosão e perda de material.  

 Os mecanismos de desgaste triboquímicos27 podem ser divididos em 4 categorias, 

conforme mostrado na figura 27: 
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(a) Condição com contato metálico entre a rugosidade das superfícies, que 

geram uma remoção de metal devido à adesão e pequenos fragmentos de 

desgaste; 

(b) Reações químicas dos metais com o ambiente que resultam em camadas 

protetivas superficiais e reduzem o contato metálico; 

(c) Trincamento de camadas protetivas superficiais devido à alta pressão local 

ou microfadiga resultando em fragmentos não-metálicos de desgaste. 

(d) Fragmentos metálicos e não metálicos podem agir abrasivamente e desgastar 

as superfícies de contato. Novas formações e desplacamentos de camadas 

protetivas superficiais podem levar a um maior desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 – Ilustração das quatro categorias de desgaste triboquímico - adaptado27. 

Devido à taxa de desgaste ser mais alta em uma superfície com corrosão 

comparando com outra superfície sem corrosão, e a corrosão de uma superfície desgastada 

ser maior que em uma superfície isenta de desgaste, a taxa total de perda de material em 
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reação tribológica será mais alta. Sendo assim, o desgaste tribológico resulta em danos mais 

sérios10. 

 Toda reação química ocorre mais rapidamente em altas temperaturas, portanto 

existe uma tendência geral para ocorrência de desgaste por reação tribológica de forma 

grave em temperaturas elevadas10. 

 O desgaste por reação tribológica pode tornar-se particularmente danoso quando ele 

atua em contatos com oscilação de baixa amplitude, como pode existir na vibração 

induzida, chamada usualmente como corrosão do atrito3. 

 O resíduo do desgaste por reação tribológica tende a ser partículas dispersas 

oxidadas, com nenhum ou muito pouco metal sem oxidação. A existência de resíduos com 

esta característica não determina a ocorrência da reação tribológica porque dentro do 

desgaste abrasivo é possível que o resíduo seja transformado, tanto durante como também 

após a remoção do material10. 

Conforme Kalpakjian27 é característico ao desgaste triboquímico a formação e 

remoção contínua da camada de reação na superfície de contato. Na presença de oxigênio, 

os fragmentos de desgaste consistem basicamente de óxidos, os quais são formados sobre 

as superfícies e são removidos por atrito.  

Em situações com severas perdas de material a superfície pode ainda se mostrar 

totalmente plana, mas certamente estarão presentes na superfície traços de oxidação, então 

torna-se muito importante o exame tão logo seja possível, entretanto é válido comentar que 

a corrosão atmosférica pode causar equívocos de identificação10. 
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3.0 ASPERSÃO TÉRMICA 

Os primeiros estudos relacionados à aspersão térmica9 pertencem a M.U. Schoop de 

Zurique, Suíça, que apresentou um sistema de metalização que utilizava arames metálicos 

como consumíveis e alimentação uniforme através de ar comprimido, a fusão do metal 

ocorria por meio de chama a gás. Ao longo dos anos diversos estudos seguiram em 

desenvolvimento em muitos lugares onde se pode destacar; Poorman e Lamprey em 1955 

que patentearam a primeira pistola de deposição, como também o primeiro protótipo do 

processo de aspersão por plasma desenvolvido por Gage e Yenni em 1962. 

Abaixo na figura 28 é possível observar a ordem cronológica dos principais 

acontecimentos envolvendo os desenvolvimentos dos processos de aspersão térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aspersão térmica35 também pode ser considerada como uma família de processos 

que utilizam uma fonte de calor concentrada para fundir materiais enquanto gera-se energia 

cinética, os quais utilizam processo de jato para propelir as partículas fundidas para uma 

superfície previamente preparada. 

Gráfico 4: Ordem cronológica dos principais desenvolvimentos referentes a asperção 
térmica (GIMENES – 2007). 

 
 
 

Figura 28: Ordem cronológica dos principais desenvolvimentos 
referentes a aspersão térmica34. 
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Outros autores9 definem asperção térmica como o termo genérico para um grupo de 

processos em que; metais, cerâmicos, cermets, e alguns materiais polímeros em forma de; 

pó, fio, ou vareta, são consumidos por uma tocha ou pistola onde eles são aquecidos até 

uma temperatura próxima ou logo abaixo do ponto de fusão.  

O material resultante fundido ou gotículas próximas ao ponto de fusão são 

aceleradas em um gás pressurizado e projetadas contra a superfície a ser revestida. Com o 

impacto as gotículas escoam como pequenas partículas lamelares aderindo à superfície, 

após sucessivo preenchimento e sobreposição e então se solidificam. A total espessura do 

revestimento é usualmente obtida com múltiplos passes do processo35. 

A figura 29 apresenta as etapas básicas de deposição de um revestimento através da 

aspersão térmica. As características comuns das camadas aspergidas termicamente seguem 

ilustradas na figura 30 e 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: (1) Gotículas pressurizadas projetadas contra superfície a ser revestida, (2) 
impacto, (3) escoamento e (4) sobreposição e solidificação35. 
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Na figura 32 segue uma micrografia com o aspecto típico de um revestimento 

aspergido termicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

A maior vantagem dos processos de aspersão térmica é o extremamente variado 

grupo de materiais que podem ser utilizados para produzir um revestimento. Virtualmente 

pode ser utilizado qualquer material que fundi sem apresentar decomposição. A segunda 

maior vantagem é a possibilidade que existe em muitos processos de aspersão de aplicar um 

revestimento sem aquecer consideravelmente o substrato. Assim materiais com elevado 

Figura 32: Micrografia com características comuns das 
camadas aspergidas termicamente36. 

 

Figura 31: Características comuns das camadas 
aspergidas termicamente36. 
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ponto de fusão podem ser aplicados em peças acabadas, inclusive já tratadas termicamente 

sem alterar as propriedades metalúrgicas e não ocasionando distorções térmicas. A terceira 

vantagem é a possibilidade de recuperar e revestir componentes desgastados, ou até mesmo 

outros revestimentos desgastados sem modificar as propriedades mecânicas ou dimensões9. 

Marques37 explica que os revestimentos termicamente aspergidos podem ser 

aplicados sobre materiais como: metais, óxidos, cerâmicos, vidros, a maioria dos plásticos e 

madeira, sendo que algumas técnicas especiais podem ser necessárias para estes últimos. 

Considerando outros processos para revestimento de superfícies assim como; PVD 

(Physical Vapor Deposition) ou CVD (Chemical Vapor Deposition), a aspersão térmica 

apresenta-se como uma opção vantajosa, pois disponibiliza a realização da deposição do 

revestimento sem câmaras, isto é, não necessita ambientes especiais com condições 

controladas. Outro fator importante consiste na limitação para tamanho das peças que o 

PVD e CVD possuem devido ao espaço interno da câmara, esta limitação pode ser superada 

com a utilização da aspersão térmica38. 

A figura 33 apresenta uma comparação entre diversos processos de deposição 

considerando a temperatura de ataque ao substrato versus a espessura da camada. 
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Figura 33: Comparação da temperatura de ataque versus espessura da camada 
referente a diversos processos de deposição - adaptado39

. 
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Dentre os diversos processos de recobrimento a aspersão térmica possui uma 

importante vantagem referente à extensa faixa de temperaturas de ataque ao substrato que 

são disponibilizadas, em diversas situações esta opção é muito importante devido à 

necessidade de manutenção das propriedades mecânicas do substrato. Para camadas 

metálicas usualmente é válido optar-se por processo de aspersão com temperaturas de 

trabalho mais elevadas devido à dissipação de calor que proporciona um tratamento térmico 

involuntário de alívio de tensões no substrato e revestimento. Outra importante vantagem 

da aspersão térmica é a possibilidade de depositar revestimentos com as mais diversas 

composições químicas, tanto componentes metálicos como não-metálicos podem ser 

depositados, e inclusive, serem combinados dependendo da necessidade específica em 

projeto39. 

É possível citar como a maior desvantagem na aspersão térmica a necessidade de 

todas as faces estarem diretamente e amplamente expostas à tocha ou pistola, isto é, 

somente é possível revestir as superfícies que a tocha ou pistola podem “ver”9. 

Conforme grande parte dos autores35, os processos de aspersão térmica são 

classificados segundo suas fontes de calor, sendo assim é possível considerar existência de 

três grupos identificados como: fonte química, fonte cinética e fonte elétrica. A figura 34 

ilustra esquematicamente os processos e suas respectivas classificações: 

 

 

 

 

 

 Figura 34: Classificação dos processos de asperção  
térmica – adaptado35. 
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Os processos de aspersão térmica por plasma apresentam as mais altas faixas de 

temperatura, o que caracteriza a possibilidade de aspersão de materiais com alto ponto de 

fusão assim como, por exemplo, ocorre em materiais cerâmicos. Os processos HVOF e D-

Gun apresentam alta velocidade e temperaturas de trabalho capazes de fundir materiais 

metálicos e cermets. As temperaturas e velocidades mais baixas são encontradas nos 

processos por arco elétrico e chama convencional, como outra característica resultante desta 

condição estes processos também apresentam elevada porosidade e baixa adesão. O 

processo Cold Spray utiliza altíssimas velocidades de aceleração das partículas e 

baixíssimas temperaturas, fato que o torna um processo ideal para aplicação de 

revestimento em materiais dúcteis. Estas características térmicas podem ser melhor 

comparadas na tabela 3: 

Tabela 3: Comparação das características e propriedades dos processos de aspersão  
Térmica - adaptado35. 
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São extremamente diversificadas as aplicações dos processos de aspersão térmica, 

mas grande parte certamente está relacionada aos problemas com desgaste e corrosão. As 

demais aplicações envolvem a restauração dimensional, barreiras térmicas, condutores 

térmicos como condutores elétricos e resistores, ou até mesmo como barreiras radioativas. 

Estas aplicações estão virtualmente presentes em todos os segmentos das indústrias como, 

por exemplo: aeroespacial, implementos agrícolas, automotivo, mineração, papel, 

petroquímico, dentre outros9. 

Como exemplo de aplicação podemos citar os revestimentos de ZrO2 e Al3O2 que 

atuam como barreira térmica em componentes da indústria aeroespacial, materiais puros 

como Al e Zn ou ligas de Al-Zn, Al-Ni e Ni-Cr que são utilizados na proteção contra 

oxidação e corrosão em instalações de produção de energia, além de Ti em revestimentos 

de próteses biocompatíveis. Para proteção contra desgaste abrasivo40 são comumente 

utilizadas ligas auto-fluxantes de Ni-Cr, contendo B, Si e C, Al2O3, CrO, CrC, WC. No 

caso do carboneto de cromo, a matriz é composta da liga de Ni-Cr e para carbonetos de 

tungstênio o ligante é o cobalto. Trabalhos recentes mostram estudos de ligas de WC-Co 

com adição de Carboneto de Vanádio para formação de partículas duras, carbonetos e 

diboretos de titânio utilizando como fase ligante FeCr ou NiCr. 

A determinação da composição química do resvestimento a ser aspergido depende 

diretamente da aplicação do componente em questão. É possível determinar três categorias 

básicas para aplicação de revestimentos aspergidos39: 

• Proteção contra o desgaste; 

• Proteção contra a corrosão; 

• Barreira térmica. 

Vaz41 ressalta que existem atualmente diversas pesquisas em desenvolvimento na 

área médica, pois os processos de aspersão térmica são capazes de produzir filmes com 

altíssima biocompatibilidade, onde o controle específico da rugosidade proporcionada altas 

taxas de osteointegração melhorando assim os primeiros estágios da vascularização dos 

tecidos. 



 40

Nem todos os materiais para aspersão podem ser aplicados a qualquer tipo de 

substrato. Uma preparação adequada deste é necessária antes da aspersão propriamente 

dita, independente do processo a ser usado. Essa preparação é essencialmente a mesma para 

cada processo a ser usado e consiste de duas etapas básicas: limpeza da superfície para 

eliminar contaminantes e a obtenção de rugosidades para aumentar a área superficial 

efetiva, melhorando assim a adesão. A ligação ou adesão entre revestimento e substrato 

pode ser mecânica, química e/ou metalúrgica e é influenciada por diversos fatores tais 

como: material do revestimento, condição do substrato, rugosidade, limpeza e temperatura 

da superfície a ser revestida, antes e durante o processo, como também a velocidade de 

impacto das partículas. A aplicação final determina as propriedades necessárias para o 

revestimento e o tipo de consumível, assim como os equipamentos necessários42. 

Na sequência serão realizadas breves descrições dos processos de aspersão mais 

comuns, com maior destaque no processo HVOF que é o processo em estudo nesta 

dissertação. 

3.1 Flame Spray 

O processo flame spray (FS) ilustrado na figura 35 possui como principais 

vantagens os baixos custos do equipamento e de manutenção, fácil operação e altas taxas de 

deposição resultando em elevada eficiência. Geralmente este processo produz 

revestimentos de baixo desempenho, pois o filme apresenta alta porosidade, oxidação, 

baixo nível de coesão e fraca aderência ao substrato35. 

 

 

 

 

 
Figura 35: Foto de um equipamento flame spray em operação24. 
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O FS utiliza um gás inflamável como fonte de calor para fundir o material que será 

aplicado como revestimento.  Usualmente os gases combustíveis misturados ao oxigênio 

são: Acetileno, Propano, metil-acetileno-propano / MAPP e Hidrogênio. Este equipamento 

possibilita também um vasto campo de possibilidades para misturas dos gases de 

combustão, assim possibilitando a identificação de oportunidades para equilibrar o custo de 

trabalho com as características do revestimento. O processo Flame Spray usualmente 

deposita filmes com espessura entre 0,5mm e 1mm, podendo aspergir materiais em varetas, 

arames ou pó9.  

Abaixo segue a figura 36 que ilustra o funcionamento da pistola de flame spray 

alimentada com pó. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Detonation Gun 

Os filmes depositados no processo Detonation Gun (D-Gun) são fortemente ligados 

ao substrato, com baixíssima porosidade e geralmente elevada dureza. A desvantagem deste 

processo é o alto custo de trabalho, pois necessita de operação automatizada em cabines 

acústicas. Tipicamente são encontrados filmes com espessuras entre 0,05 até 0,5mm neste 

processo. Devido às tensões compressivas que permanecem no revestimento após a 

deposição, o D-Gun obtém melhorias consideráveis na vida em fadiga do componente e 

consequentemente no desgaste, sendo assim, sua aplicação se dá nos mais diversos 

segmentos industriais 35. 
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Figura 36: Processo Flame Spray alimentando por pó - adaptado9. 
  



 42

 

 

 

 

 

 

O processo D-Gun é mostrado esquematicamente na figura 37. O princípio de 

funcionamento9 é baseado na mistura de oxigênio e acetileno, seguida também da injeção 

de pó, sendo todos introduzidos no cano da pistola, posteriormente uma vela provoca a 

ignição da mistura de gases. O pó é expelido do bico da pistola com velocidades próximas a 

750m/s, através de modificações no combustível e também em alguns outros parâmetros é 

possível atingir velocidades com cerca de 1000m/s. Este processo possui um 

funcionamento cíclico, pois sucessivamente após cada detonação é purgado nitrogênio no 

cano da pistola e novamente são inseridos os gases como também o pó, este ciclo acontece 

cerca de 10 vezes por segundo. A cada detonação é obtido um círculo de recobrimento com 

cerca de 25mm de diâmetro e poucos micrometros de espessura, é possível ser produzido 

uma uniforme espessura do filme através de precisos passes sobrepondo este círculos. A 

típica espessura dos filmes neste processo varia entre 0,05 até 0,5mm. 

3.3 Cold Spray 

O processo Cold Spray é conhecido pela sigla CGS ou Cold Gas Spray. O seu 

desenvolvimento ocorreu próximo à metade da década de 1980 na Rússia pela Russian 

Academy of Science em Novosibirsk. Estes experimentos iniciais consistiram na 

introdução de partículas metálicas em um tubo onde havia a passagem de gás em 

velocidade supersônica. Foi observado que em determinado intervalo de velocidades as 

Figura 37: Esquema ilustrativo de uma pistola térmica de aspersão térmica por D-
Gun35. (1) Injeção de pó; (2) Nitrogênio, oxigênio e acetilêno; (3) Vela de ignição; (4) 

Tubo de aceleração de partículas e (5) Revestimento. 
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partículas interrompiam a erosão das paredes e iniciavam um novo comportamento de 

adesão nas paredes43. 

 Outros autores14 definem o SGS como o processo que ocorre através da deposição 

de material em que pequenas partículas no estado sólido são aceleradas a altas velocidades 

(300 a 1200m/s), e subseqüentemente desenvolvem revestimentos em um substrato pelo 

processo de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 38 está apresentado uma imagem do real equipamento de CGS e na figura 

39 existe uma ilustração sobre o funcionamento do equipamento. 

A velocidade e o pó são as variáveis fundamentais deste processo, pois velocidades 

insuficientes provocam baixa deformação no impacto, prejudicando a aderência e coesão do 

filme. Conforme o tipo e condição do pó, é estabelecida uma velocidade específica para 

aplicação satisfatória do filme44. 

Devido à inexistência de fusão e solidificação o CGS possui como vantagem a 

realização de baixíssimo ataque térmico no substrato, evitando-se assim alterações 

metalúrgicas, distorções geométricas e oxidação. Os filmes depositados por este processo 

usualmente possuem espessura entre 0,5mm até 1,5mm, os quais apresentam como 

Figura 38: Foto do bocal de 
um equipamento para Cold 

Spray – adaptado43
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Figura 39: Funcionamento 
esquemático do processo Cold 

Spray – adaptado43
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principais características: baixa porosidade, alta adesão ao substrato, alta condutividade 

térmica e elétrica43. 

3.4 Wire Arc Spray 

O processo Wire Arc Spray (WAS) é mostrado na figura 40. Este equipamento 

diferente do Flame Spray (FS) devido à forma que o material de partida é fundido e 

projetado contra o substrato24. 

 

 

 

 

 

 

No WAS existem dois arames em contato com polaridades diferentes, um arco 

elétrico é formado devido esta diferença de potencial resultando na elevação da temperatura 

e fusão do material. Um jato de ar comprimido impulsiona o material fundido a partir do 

ponto onde se inicia o arco elétrico9. O desenho esquemático pode ser acompanhado na 

figura 41. 

 

 

 

 

Figura 40: Equipamento do processo Wire 
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. 
 



 45

 

  

 

 

 

 

 

Devido a elevadas velocidades de deposição da ordem de 200 à 300m/s, os filmes 

obtidos no WAS possuem melhores propriedades mecânicas em comparação com os filmes 

do Flame Spray35. 

É possível obter filmes com boa aderência e boa coesão através do processo WAS. 

Outro fator positivo é a elevada produtividade devido às altas taxas de deposição que 

somente são superadas pelos processos a laser. Havendo a necessidade de depositar filmes 

com baixos traços de oxidação é necessário substituir a utilização de oxigênio comprimido 

por algum gás inerte35. Os filmes obtidos neste processo variam sua espessura entre 0,5mm 

até 2mm9. 

3.5 Plasma Spray 

Os processos de aspersão térmica por plasma foram criados a partir da necessidade 

de aplicar revestimentos com materiais oxi-cerâmicos e carbetos, que exigem temperaturas 

acima das obtidas nos outros processos de deposição por aspersão34.  
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Figura 41: Desenho esquemático do processo Wire Arc Flame - 

adaptado
9. 
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A figura 42 apresenta um processo de aspersão térmica por plasma em operação. 

Esta família de processos somente utiliza como consumível o pó34. 

O processo Plasma Spray está ilustrado na figura 43, seu funcionamento consiste no 

fluxo de um gás, geralmente argônio, entre um cátodo de Tungstênio e um ânodo de cobre 

resfriado por um fluxo de água. É estabelecido um arco elétrico entre os dois eletrodos a 

partir de descargas elétricas de alta frequência, sustentadas por uma fonte de corrente 

contínua. Este arco elétrico ioniza o gás, criando assim um plasma com alta pressão, como 

resultado ocorre a elevação da temperatura no gás que pode até mesmo exceder 10.000°C. 

O pó é usualmente introduzido no plasma pressurizado no bico da tocha, isto é, na saída de 

gás do ânodo, como resultado deste contato a temperatura e velocidade do pó são 

abruptamente modificados9  

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Foto do processo de aspersão por plasma34. 
 

Figura 43: Ilustração esquemática do processo Plasma Spray – adaptado9. 
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As características metalúrgicas9 obtidas pelos processos de plasma são as melhores 

em comparação com os outros processos convencionais de aspersão. Os revestimentos 

obtidos apresentam altíssima coesão e aderência ao substrato devido aos elevados níveis de 

densidade, a espessura dos filmes varia usualmente entre 0,05 até 0,5mm. 

Os processos de Plasma Spray realizados sem proteção do ambiente externo são 

convencionalmente chamados como Arc Plasma Spray ou APS. Existem alguns 

equipamentos de Plasma Spray que utilizam câmaras especiais para realização da 

deposição dos revestimentos em baixa pressão e com proteção contra a oxidação. Esta 

condição obtém melhores propriedades nas camadas, sendo aplicado amplamente em peças 

do segmento aéreo ou aeroespacial com grande responsabilidade funcional e máxima 

imunidade à corrosão. Estes processos de Plasma Spray realizados com proteção do 

ambiente externo são chamados de Vacuum Plasma Spray ou VPS
9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo Arc Plasma Spray adiciona a capacidade de fundir e aquecer o substrato 

ao processo Plasma Spray. Na figura 44 segue a ilustração explicativa do Arc Plasma 

Spray. 

Figura 44: Ilustração esquemática do Arc Plasma Spray – adaptado9. 
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Neste processo ocorre um segundo arco elétrico que é estabelecido entre o plasma e 

o substrato, sendo este o responsável pelo controle da profundidade de penetração e nível 

de fusão9. 

Diversas vantagens são obtidas no Arc Plasma Spray como, por exemplo; ótimas 

características metalúrgicas, revestimentos com elevada densidade, altas taxas de deposição 

que resultam na capacidade de deposição com grandes espessuras por passe (0,5 até 

6,35mm), além de conseguir-se depositar revestimentos com larguras de até 32mm em 

apenas um único passe9. 

O método de aquecimento e transferência de calor no plasma deste processo elimina 

muitos problemas relacionados ao uso de pós onde a distribuição e tamanho das partículas 

geram restrições ao processo e grandes diferenças de custo9. 

Certamente devem ser consideradas nas fases de planejamento as alterações 

metalúrgicas que ocorrem na superfície, pois estas são inevitáveis no Arc Plasma Spray. 

Outro fator limitante é o elevado custo de aquisição e manutenção do equipamento9. 

Os segmentos industriais que mais utilizam este processo estão ligados ao processo 

de obtenção de petróleo e beneficiamento de minérios9. 

3.6 High Velocity Oxygen Fuel 

Uma das limitações nos processos à combustão é o poder calorífico dos gases 

combustíveis, por isso os avanços tecnológicos tiveram como meta aumentar a velocidade 

das partículas. Com velocidades maiores as partículas tendem a chegar ao substrato com 

alta energia térmica (fonte de calor) e cinética. Na figura 45 segue foto do equipamento 

para o processo High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) sendo seu desenvolvimento 

considerado como revolucionário, pois o mesmo agrupa em um único equipamento o 

desempenho do processo D-Gun por detonação, e a versatilidade das pistolas no processo 

FS por chama35. 
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Conforme Crawmer35, a alta velocidade do gás gerada no processo de HVOF tem 

demonstrado uma alta velocidade de aceleração das partículas, o que corresponde a um 

incremento na densidade e na adesão do revestimento. A temperatura mais baixa da chama, 

em comparação ao processo de aspersão por plasma, reduz o grau de partículas fundidas e 

oxidadas. No entanto, mesmo que as partículas não fundam totalmente, a alta velocidade de 

projeção garante a deformação das mesmas, consequentemente provocando boa adesão e 

baixa porosidade. 

 

 

 

 

. 

 

Em todas as pistolas de aspersão45 ocorre essencialmente a combustão de um gás ou 

líquido dentro de uma câmara pressurizada. Os pós são introduzidos nesta câmara por um 

alimentador pressurizado, onde são aquecidos até as temperaturas alcançadas com a ignição 

da mistura e impulsionados com alta velocidade até o substrato assim como mostrado na 

figura 46. Essas velocidades46, da ordem de 750 m/s são responsáveis pelo menor tempo de 

Figura 45: Foto do processo HVOF
26

. 

câmara de

combustão

combustível

pó

oxigênio

resfriamento com água

pescoço

revestimento
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Figura 46: Ilustração esquemática do HVOF – adaptado9. 
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permanência no trajeto bocal/substrato e aumento da energia das partículas. Os gases 

utilizados como combustível na mistura com oxigênio são o propano, propileno, hidrogênio 

e alguns outros hidrocarbonetos. Com os devidos ajustes o HVOF produz filmes com 

excelente coesão e aderência ao substrato, a espessura dos filmes varia usualmente entre 

0,05 até 0,5mm14. A rugosidade dos revestimentos depositados por HVOF varia muito 

dependendo de cada configuração, mas usualmente seus valores superam os 100μm em 

rugosidade média (Ra)26. 

 Geralmente as partículas propelidas estão parcialmente ou totalmente fundidas, 

devido à exposição aos produtos de combustão podendo ser gerados ambientes redutores ou 

de oxidação, sendo possível significante oxidação dos componentes metálicos e 

carbonetos9. 

 Neste processo existe uma condição ótima de aplicação do revestimento referente à 

posição da pistola quando ela encontra-se a 90° em relação ao substrato, a partir de 60° 

ocorrem substanciais perdas14. 

Os revestimentos usualmente obtidos pelo HVOF são formados por Tungstênio, 

Carbonetos e Cobalto, mas este processo pode produzir revestimentos virtualmente com 

qualquer material metálico, cermets e diversos cerâmicos. Como exemplo, os equipamentos 

HVOF que utilizam como gás o acetileno podem aplicar um cerâmico como a Zirconita 

devido às elevadíssimas temperaturas de deposição46.  

Os Carbonetos são especialmente adequados para aplicação por HVOF, pois não 

requerem significante fusão para depositar e formar uma superfície efetiva contra o 

desgaste. Composições típicas estão entre 8 a 30% de conteúdo em ligante para as 

partículas de carboneto46. Uma das ligas mais utilizadas para aplicações de desgaste tem 

sido a liga WC-Co, às vezes ligada a outros elementos como Ni e Cr, no intuito de oferecer 

melhores características de resistência à corrosão e desgaste combinados. Este processo é 

amplamente utilizando em diversos segmentos da indústria para melhoria no desempenho 

ao desgaste, entretanto seu campo de aplicações está em rápida expansão9.  

 



 51

4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Nesta dissertação foi desenvolvida uma avaliação operacional da aplicação 

de uma camada aspergida termicamente em matrizes para forjamento a quente através do 

processo HVOF (High Velocity Oxygen Fuel), para melhor interpretação dos resultados 

operacionais foi realizada a caracterização metalúrgica da camada depositada e também da 

matriz, além de testes de adesão, tenacidade, e de desgaste em laboratório, este último 

através do método pino-disco. Os resultados obtidos nos testes práticos foram analisados 

segundo três categorias: aspectos financeiros, aspectos produtivos e aspectos de qualidade. 

A figura 47 apresenta o fluxograma com a sequência de atividades desta pesquisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47: Fluxograma ilustrativo da organização da pesquisa. 
 

Aspectos 
Financeiros Aspectos 

Produtivos 

Aspectos de 
Qualidade 

MATRIZ 
Aço AISI H13 

Temperado e Revenido 

CARACTERIZAÇÃO METALÚRGICA 
 - Composição Química por Energia Dispersiva 

- Composição Química por Emissão Ótica 
- Microestrutura 

- Perfil de Microdureza 
- Dureza Superficial 

 

TESTE NO PROCESSO PRODUTIVO 
Forjamento à quente de componente médio 

porte aplicado em eixo cardan. 
 

TESTE DE DESGASTE EM 
LABORATÒRIO 

- Tenacidade da Camada 
- Adesão da Camada 

- Método do Pino-disco 
 
 

MATRIZ 
Aço AISI H13 

Temperado e Revenido 

PROCESSO DE RECOBRIMENTO 
High Volocity Oxyfuel 

Camada de Carboneto de Tungstênio 
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4.1. Materiais 

4.1.1 Peça Forjada 

 A matriz utilizada para os testes é a geratriz de um componente conhecido 

como garfo, o qual é aplicado na construção de sistemas mecânicos articulados de 

transmissão conhecidos como eixos cardan, os quais são utilizados na geração de 

movimento em veículos com tração traseira. A figura 48 apresenta o garfo forjado e a 

figura 49 ilustra os componentes do eixo cardan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARFO 

cruzeta 

flange 

capa 

tubo 

luveira 

capa 

cruzeta 

flange 

Pontuva 

Figura 49: Vista explodida de eixo cardan com identificação dos componentes que o 
compõe obtido através da geração do sólido no software SolidWorks®. 

 

Figura 48: Ilustração do garfo forjado para  
eixo cardan obtido através da geração  
do sólido no software SolidWorks®. 



 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Fotografia de garfo forjado para eixo cardan. 
 

Figura 51: Fotografia do garfo acabado. 
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O garfo forjado apresentado na figura 50 possui massa objetivo de 3,80kg e o garfo 

acabado da figura 51 possui cerca de 2,95kg. A matéria prima desta peça é o aço SAE 1141 

que pertence à família de aços resulfurados, os quais possuem características particulares 

especiais devido ao elevado teor de enxofre entre 0,08% - 0,13%, se compararmos com 

outras classes os teores de enxofre usualmente não excede 0,05%48. O enxofre promove o 

aumento da usinabilidade através da formação de inclusões de sulfeto de manganês (MnS) 

que, além de reduzir as força de corte através da diminuição da resistência ao cisalhamento 

do material, causam o aumento da vida da ferramenta através da formação de uma camada 

de MnS na sua superfície de saída, o que também reduz as forças de corte e, 

consequentemente, a temperatura de usinagem49. Como ponto negativo, a adição de enxofre 

afeta as propriedades mecânicas do material, em especial a resistência ao cisalhamento, 

além da trabalhabilidade a quente e a resistência à corrosão. Além disso, devido à forma 

das inclusões de MnS, a adição de enxofre acarreta a anisotropia de aços trabalhados 

mecanicamente, segundo diversos autores48,49. A tabela 4 apresenta o resultado da análise 

química realizada no aço utilizado na confecção das peças durante os testes das matrizes.  

 
Tabela 4: Análise química do aço SAE 1141 utilizado na confecção do forjado  

durante os testes. 
 

Elementos 

Químicos* 

%C %Mn %Si %S %P %Cr %Cu %Al %Ni %N %Mo %Fe 

Limite 

Mínimo** 

0,37 1,35 n.e. 0,08 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

Análise 0,40 1,45 0,14 0,106 0,016 0,17 0,19 0,003 0,10 0,010 0,03 97,3 

Limite 

Máximo** 

0,45 1,65 n.e. 0,13 0,03 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 

* resultados em porcentagem de peso 

n.e. = não especificado 

** Segundo SAE J 404
50
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4.1.2 Matrizes para Forjamento 

As matrizes utilizadas nos testes desta pesquisa foram confeccionadas seguindo a 

sequência de passos mostradas abaixo na figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

O conjunto de ferramentas utilizado no processo de conformação do garfo forjado é 

composto por três matrizes distintas que são identificadas como: matriz gravura superior, 

matriz gravura inferior e miolo interno. As figuras 53, 54 e 55 ilustram o formato do 

conjunto de ferramentas e seu modo de montagem. 

Blocos 
Aço AISI H13 

Recozido com 290 HB 

Pré-usinagem 
Centro de Usinagem 

Tratamento Térmico 
Têmpera/Revenido com 50HRc 

Usinagem Final 
Eletroerosão 

Acabamento 
Retífica Manual e Politriz 

Figura 52: Sequência de etapas para confecção das matrizes. 
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As figuras 56 e 57 ilustram o posicionamento do tarugo para forjamento, esta 

informação é válida para posteriores discussões sobre as áreas mais críticas para o desgaste 

da ferramenta. 

 

 

Figura 53: Ilustração do conjunto de 
ferramentas para forjamento do garfo 
obtido através da geração do sólido no 

software SolidWorks®. 

Figura 54: Fotografia do conjunto de 
ferramentas para forjamento do garfo. 
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Figura 55: Vista em corte da montagem do conjunto de 
ferramentas para forjamento do garfo obtido através da geração 

do sólido no software SolidWorks®. 
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O aço ferramenta AISI H13 (American Iron and Steel Institute) utilizado na 

fabricação das matrizes é um dos mais populares de todos os aços-ferramenta para trabalho 

a quente e é usado em uma grande variedade de ferramentas. A letra “H” significa hot 

applicaton, isto é, aplicação em operações a quente e o número 13 indica uma liga dentro 

da classe de aços onde particularmente o teor de Vánido encontra-se elevado na ordem de 

0,9%. Os aços para trabalho a quente tem sido desenvolvidos para resistir a combinações de 

aquecimento, pressão, e abrasão associada com punçonamento, cisalhamento, ou 

conformação de metais em altas temperaturas. Entre eles, os aços para trabalho a quente ao 

cromo têm boa resistência ao amolecimento térmico por causa de seu médio teor de cromo 

e a adição de elementos formadores de carbonetos tais como molibdênio, tungstênio, e 

vanádio. O baixo teor de carbono da liga promove tenacidade numa dureza normal de 

trabalho de 40 a 55 HRC. O alto teor de tungstênio e molibdênio aumenta a resistência a 

quente, mas reduz ligeiramente a tenacidade. Vanádio é adicionado para aumentar a 

resistência ao desgaste erosivo em altas temperaturas. Os aços mais usados neste grupo51 

são o H11, H12 e H13. 

Na tabela 5 segue a análise química do aço AISI H13 utilizado nas matrizes de 

forjamento.  

 
 
 

Figura 56: Simulação no SolidWorks® do 
posicionamento do tarugo após montagem 

do conjunto. 

Figura 57: Matriz inferior em vista de topo 
a partir de simulação no SolidWorks® para 

ilustração do posicionamento do tarugo 
após montagem do conjunto. 
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Tabela 5: Análise química do aço ferramenta AISI H13 utilizado na confecção  

das  matrizes utilizadas no teste. 
 

Elementos 

Químicos* 

%C %Mn %Si %S %P %Cr %V %W %Ni %N %Mo %Fe 

Limite 

Mínimo** 

0,32 0,20 0,80 n.e. n.e. 4,75 0,80 n.e. n.e. n.e. 1,10 n.e. 

Análise 0,41 0,34 1,05 0,001 0,022 4,97 1,02 0,08 0,35 0,016 1,48 89,9 

Limite 

Máximo** 

0,45 0,60 1,25 0,03 0,03 5,50 1,20 n.e. n.e. n.e. 1,75 n.e. 

* resultados em porcentagem de peso 

n.e. = não especificado 

** Segundo DIN 1.236
52

 

 

4.1.3 Desgaste das Matrizes após o Processo de Forjamento 

Nas figuras 53, 54 e 55 do item anterior foi apresentado o conjunto de ferramentas 

aplicado nesta pesquisa, como aspecto especial é interessante observar a tecnologia de 

“matrizes inseridas” no conjunto inferior formado pelo miolo interno e gravura inferior. 

Esta opção de projeto está relacionada à tentativa de aumento da vida útil do conjunto 

devido ao desgaste ao longo do processo de forjamento.  

A região do miolo interno e gravura inferior possuem grande influência no 

balanceamento de massa e também nos principais requisitos dimensionais do garfo forjado. 

A figura 58 apresenta as duas regiões onde o desgaste ocorre de forma mais severa 

identificadas como: miolo interno e área para escoamento da rebarba. 

Através da configuração de projeto do conjunto inferior, é perceptível a exigência 

crítica quanto ao desgaste do miolo interno, pois o mesmo atua como suporte para o fluxo 

da região central do forjado. Seu modo de desgaste ocorre com diversas fissuras 

distribuídas de forma aleatória na superfície conforme mostrado na figura 59, em condições 

críticas ocorre o desplacamento com perda de massa.  
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A outra região identificada como área de escoamento da rebarba, é severamente 

exigida nas etapas finais do forjamento quando a rebarba é formada com o excesso de 

material do tarugo, neste momento as solicitações são extremamente elevadas devido ao 

fechamento total da ferramenta com aplicação da carga máxima da prensa. O modo de 

desgaste ocorre com profundos sulcos alinhados com a direção de formação da rebarba 

conforme mostrado na figura 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área para 
escoamento da rebarba. 

Miolo 
interno 

Figura 58: Ilustração das regiões com maior desgaste no conjunto  
inferior de ferramentas . 

Figura 59: Foto em maior detalhe do  
desgaste no miolo interno . 

Figura 60: Foto em maior detalhe do  
desgaste na área de escoamento 

da rebarba. 
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A matriz superior está diretamente ligada à qualidade do acabamento de grande 

parte da área externa da peça, além do dimensional da abertura interna entre as orelhas. Em 

comparação com a matriz inferior, o desgaste da matriz superior ocorre em menores taxas 

sem a existência de uma área crítica isolada. O modo de desgaste se apresenta com 

pequenas fissuras distribuídas de forma aleatória sobre a superfície conforme mostrado de 

forma geral na figura 61 e em maior detalhe na figura 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 
matriz superior 

Figura 61: Ilustração da ocorrência de desgaste na matriz 
superior. 

Figura 62: Foto em maior detalhe do 
desgaste na superfície da matriz 

superior. 
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Em concordância com a norma6 DIN 50320 e diversos autores citados no item 2.2, 

uma determinada superfície desgastada deve ser analisada como o resultado de um sistema 

constituído por diferentes variáveis e características próprias da condição tribológica em 

questão, portanto a análise do desgaste das matrizes apresentada neste item não estará 

identificando um mecanismo isolado, mas a interação de diferentes mecanismos e 

características particulares do caso em discussão6. 

Abaixo, segue a tabela 6 com os mecanismos de desgaste e suas interações no 

forjamento a quente do grafo. 

 
 

Tabela 6: Interação entre os mecanismos de desgaste no fojamento do garfo. 
 

Tipo de Desgaste Comentário 

Adesão Atuação muito pequena, a presença do lubrificante restringe a sua ocorrência e 

também outro importante fator é a grande diferença de dureza entre o tarugo 

aquecido e matriz, reduzindo assim a possibilidade de formação das uniões entre as 

protuberâncias das superfícies. 

Abrasão É o mecanismo dominante de desgaste. Durante o processo de forjamento ocorre o 

ataque térmico do tarugo aquecido na superfície da matriz provocando a diminuição 

da dureza da matriz devido ao revenimento secundário. O desgaste abrasivo é 

acentuado através da presença de partículas duras desprendidas da própria ferramenta 

desgastada e o óxido de ferro proveniente do tarugo aquecido, dentro deste contexto 

a lubrificação e limpeza das ferramentas devem ser realizadas de forma constante ao 

longo do processo. 

Fadiga de Superfície É esperada a sua atuação sabendo da ocorrência de elevados esforços cíclicos e 

considerando o modo de desgaste por fissuras distribuídas na superfície, mas a 

identificação isolada da sua participação na deterioração da superfície pode ser 

distorcida pela presença dominante da abrasão. 

Reação Tribológica Atuação muito pequena, sua presença e agressão durante o processo é desprezível. 
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4.2 Métodos 

Neste capítulo do trabalho será apresentada a caracterização dos métodos de 

execução e análise utilizados ao longo desta pesquisa seguindo a ordem descrita no 

fluxograma geral de atividades ilustrado na figura 52 do capítulo “Materiais e Métodos”. 

Inicialmente serão abordados os processos de forjamento e deposição do filme, na 

sequência seguem atividades relacionadas à análise metalúrgica, e por último serão 

descritos os testes no processo produtivo. 

 
4.2.1 Processo de Forjamento 

 As matrizes revestidas foram testadas em um processo de forjamento a quente 

conforme apresentado a seguir na tabela 7, a qual descreve as principais informações e 

parâmetros do processo. 

 
Tabela 7: Parâmetros e informações do processo de forjamento. 

 

Processo de Forjamento do Garfo Descrição 

Equipamento Prensa Mecânica Excêntrica 

Fabricante Ajax® 

Capacidade 13000 kN 

Temperatura de forjamento 1170°C – 1195°C 

Lubrificante Base Água-grafite 

 Na figura 63 segue apresentada a fotografia do equipamento utilizado no 

forjamento. 

 A operação do processo de forjamento foi realizada de forma manual nos testes 

desta pesquisa. 
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4.2.2 Processo High Velocity Oxygen Fuel “HVOF” 

 A deposição da camada foi realizada em um equipamento de aspersão térmica pelo 

processo High Velocity Oxygen Fuel da marca TAFA, modelo JP5000 mostrado na figura 

64. Os parâmetros de aspersão utilizados estão apresentados na tabela 8. 

 A rugosidade das matrizes de forjamento ficou com Ra de 2μm após eletroerosão e 

retífica manual. Portanto, pode-se considerar a superfície como “não polida” estando 

adequada para o ancoramento do filme, sendo assim, não foi realizado jateamento 

preparatório das matrizes antes do processo de deposição. 

 Nas figuras 64, 66, 67 e 68 apresentam fotos comparativas do aspecto visual das 

ferramentas antes do processo de deposição e também posteriormente com o revestimento. 

 

Figura 63: Foto da prensa marca Ajax® com capacidade  
de 13000KN utilizada nos testes práticos. 
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Tabela 8: Parâmetros do processo HVOF utilizados nos testes. 
 

Material = Carboneto de Tungstênio 
Item Parâmetro Valor 

Oxigênio Pressão 9,79.105 Pa 
Fluxo 1,57.10-2 m3/s 

Querosene Pressão 8,89.105 Pa 
Fluxo 6,30.10-6 m3/s 

Câmara Pressão 4,73.105 Pa 
Tubo Canhão Comprimento 101mm 

Distância de Asperção Comprimento 280 a 290 mm 
Alimentação de pó Taxa 1,3.10-3  kg/s 

Alimentador (nitrogênio) Pressão 3,44.105 Pa 
Fluxo 1,73.10-4 m3/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64: Foto do equipamento de asperção marca Tafa® modelo  
JP5000 em operação. 
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Figura 65: Foto da matriz inferior com 
acabamento convencional na retífica 

manual. 

Figura 66: Foto da matriz inferior com 
acabamento convencional na retífica 
manual e posterior recobrimento pelo 

processo HVOF. 
 

Figura 67: Foto em detalhe da matriz 
superior com acabamento convencional na 

retífica manual. 

Figura 68: Foto em detalhe da matriz 
superior com acabamento convencional na 
retífica manual e posterior recobrimento 

pelo processo HVOF. 
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4.3 Obtenção de Amostra para Realização dos Testes em Laboratório 

A partir de um bloco do aço AISI H13, foi obtido através de processo de corte por 

eletroerosão a fio, um disco com dimensões de 40mm de altura e 90mm de raio . Após o 

tratamento térmico de têmpera e revenido foi atingida a dureza de 50HRc, sendo que este 

disco foi revestido juntamente com as matrizes de forjamento para o processo de deposição 

via HVOF e foram todos recobertos dentro dos mesmos parâmetros de processo. Os corpos 

de prova para as demais análises metalúrgicas foram retirados por eletroerosão à fio deste 

mesmo disco revestido. 

 
4.3.1 Análises Químicas 

As determinações de composição química foram realizadas pelo emprego dos 

seguintes equipamentos: 

- Espectômetro de Emissão Ótica LECO / GDS 450; 

- LECO CS-444LS (para análise de C e S); 

- LECO TC-436 (para análise de N). 

A preparação das superfícies para análise química ocorreu através do lixamento na 

seguinte sequência granulométrica de lixas: 100#, 220#,320# e 400#. 

As análises de carbono, enxofre e nitrogênio, foram obtidas em equipamentos 

específicos somente na avaliação do aço ferramenta e no aço da peça forjada. 

4.3.2 Análise Microestrutural 

Inicialmente as amostras foram seccionadas por um corte transversal à superfície de 

análise, através de avanços e recuos intermitentes no disco de corte, com bom nível de 

resfriamento a fim de não superaquecer a amostra, acarretando possíveis distorções nos 

resultados das análises posteriores. Após o corte, iniciou-se o lixamento seguindo a 

seguinte sequência granulomérica de lixas 100#, 220#, 320#, 400#, 500# e 600#.  

Posteriormente foi realizado o polimento com pasta de diamante em 1 e ½ µm. No ataque 
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químico foi utilizado o reagente Nital 5%.As imagens foram obtidas em um microscópio 

óptico OLYMPUS BX60. 

4.3.3 Análise via Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

As análises de MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) foram executadas 

através de um equipamento marca LEO, modelo 440. As superfícies analisadas foram 

preparadas seguindo os mesmo passos citados no item 4.3.2. 

4.3.4 Medição de Rugosidade 

Os testes de rugosidade foram realizados com um rugosímetro Taylor Hobson, 

modelo Form Talysurf Séries, tipo 50i, baseado no método recomendado da norma 

brasileira NBR ISO 428753. Em cada superfície analisada foram realizadas três leituras, os 

resultados serão apresentados em termos de: média harmônica, desvio padrão, valor 

mínimo e valor máximo. Previamente, as superfícies foram limpas com álcool isopropílico 

para evitar a interferência de partículas estranhas no teste. 

4.3.5 Medição de Microdureza 

Após a realização da mesma sequência de preparação apresentada no item 4.3.2, as 

amostras foram analisadas com um microdurômetro Buehler, modelo 1600-6100. As 

identações foram feitas com uma carga de 2N com espaço entre as leituras de 0,04mm para 

o perfil de microdureza através do método Vickers. O primeiro ponto foi selecionado a uma 

distância apropriada da superfície para evitar desprendimento de material devido a 

porosidade comum a este processo de deposição, também com o mesmo objetivo não houve 

medição muito próxima da interface camada e substrato. 

4.3.6 Medição de Dureza Superficial 

As leituras de dureza superficial foram realizadas através do método Rockwell C 

com 150kg baseado na norma DIN 5015054. O equipamento utilizado foi um durômetro 

marca Mitutoyo modelo Durotwin. 
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As medições de dureza superficial no substrato foram realizadas no disco de 40mm 

de espessura e diâmetro de 90mm, citado no item 4.3, após tratamento térmico de têmpera e 

revenido. Cinco indentações foram executadas em três regiões distintas: 

- “borda” com distância entre 0 até 30mm do diâmetro; 

- “meio-raio” com distância entre 30 até 60mm do diâmetro; 

- “centro” com distância entre 30 até 90mm do diâmetro; 

Após deposição do revestimento sobre o disco foram executadas as medições de 

dureza superficial do revestimento seguindo como referência também as três regiões: borda, 

meio-raio e centro. 

4.3.7 Estimativa da Tenacidade da Camada via Identação Vickers 

Para a determinação da tenacidade da camada aspergida foi utilizado o modelo de 

análise proposto por Nolan55, Leskovsek e Jenko, com identações Vickers em várias cargas. 

Estas identações foram realizadas no topo das amostras de forma ortogonal a superfície 

aspergida, posteriormente foi identificada a carga com a qual as amostras iniciavam sua 

ruptura na superfície, se utilizando para tanto, microscopia ótica com o aumento requerido. 

As cargas do durômetro Vickers foram de 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 100kg. 

 O identador Vickers ao penetrar no revestimento sob determinada carga 

provoca a formação de dois tipos de trincas conforme figura 69 (a) e (b).  As trincas 

circunferências apresentadas na figura 69 (a) são oriundas de trincas médias sub-supeficiais 

que iniciam nos cantos da pirâmide da identação e emanam até a superfície. As trincas 

conhecidas como de Palqvist, são aquelas apresentadas na figura 69 (b) que ocorrem na 

aresta do identador e são encontradas em materiais bastante duros e frágeis como vidro e 

outros cerâmicos, bem como em algumas camadas nitretadas. Segundo o autor através do 

comprimento das trincas, da meia diagonal da identação e da carga empregada, é possível 

obter a medição da tenacidade. 
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4.3.8 Estimativa de Adesão e Fragilidade via Identação Rockwell C 

 Esta técnica funciona através da variação de carga no identador cônico de diamante, 

sobre a superfície do revestimento que está ilustrado na figura 70, sendo que posteriormente 

é realizada a análise com microscopia ótica das deformações e trincas formadas junto à 

penetração do identador segundo padrões de comparação conforme ilustrado na figura 71. 

O método de medição de dureza via Rockwell C aplica um aumento gradual de carga até 

150kg, assim o revestimento será deformado elasticamente e também será deformado 

plasticamente56. Após a retirada da carga a deformação elástica será recuperada e o formato 

da penetração do identador pode ser comparado com as referências mostradas na figura 71 

segundo norma VDI 3198:199157, que estabelece como critério básico de aceitação os 

formatos: HF1, HF2, HF3 e HF4, ao passo que os formatos HF5 e HF6 são considerados 

reprovados. Na figura 72 estão apresentados alguns exemplos de casos práticos. 

 

 

 

 

Figura 70: Revestimento recebendo carga de identador em formato de cone – 
adapatado55. 

Figura 69: Exemplos55 de trincas obtidas no teste de estimativa da tenacidade do 
revestimento. (a) Circunferênciais e (b) Pelqvist. 
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A norma VDI 3198:1991 foi particularmente desenvolvida para filmes de 

depositados pelo processo de Physical Vapour Deposition
57, entretanto sua aplicação nesta 

pesquisa é valida como instrumento de comparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Testes de Desgaste em Laboratório 

A avaliação do desgaste em laboratório foi simulada através de uma condição severa 

de desgaste a seco pelo ensaio de “pino-disco”, baseado59 na norma ASTM G99-95. Não 

houve variação do posicionamento de contato da esfera, também permaneceu constante a 

carga aplicada no pino e a velocidade de deslizamento. A tabela 9 apresenta os dados 

Figura 71: Padrões de referência para estimativa da adesão e 
fragilidade de revestimentos (VDI 3198:199157). 

 

Figura 72: Teste de adesão superficial de filme fino de M-
Cr-Al-Y depositado58. 
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reunidos. Basicamente o ensaio funciona com o movimento giratório da superfície a ser 

desgasta, contra um pino que possui uma carga aplicada sobre o mesmo e a extremidade de 

contato formada por um material duro, que no caso deste teste foi utilizada uma esfera de 

alumina com 6mm de diâmetro. O esquema básico é apresentado na figura 73 e também 

exemplo de um pino na figura 74. 

Tabela 9: Parâmetros do ensaio do Pino-disco. 
 

Frequência (Hz) Carga 20N (kgf) Tempo de ensaio (s) Raio da pista (mm) 

6,67 2,039 1440 10 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo desta etapa da pesquisa é obter uma prévia avaliação qualitativa da 

diferença de desempenho entre as duas condições (revestida e convencional) através de 

uma situação real de desgaste. Para tanto, será utilizada a analise das superfícies após 

realização do ensaio, a medição da pista e também a obtenção do coeficiente de atrito 

através de sistema eletrônico do equipamento. Estas informações são válidas como 

referência prévia para os outros testes que serão realizados na linha de produção ou até 

mesmo como contraprova dos mesmos. 

 A obtenção do coeficiente de atrito foi registrado por uma célula de carga que mede 

a força exercida na direção horizontal no braço do equipamento. Esta força é relacionada 

Disco

Movimento

Pino

Carga

Figura 73: Ilustração sobre o funcionamento 
do ensaio de Pino-disco61. 

Figura 74: Foto do pino60. 
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com a carga (força normal) exercida na horizontal, que no ensaio foi de 20 N, de forma a 

obter o coeficiente de atrito.  

Para a realização deste ensaio foram confeccionadas duas amostras, ambas 

produzidas a partir de uma barra do aço ferramenta AISI H13, da qual foi obtido um disco 

com 110mm de diâmetro e 25mm de altura que posteriormente foi tratado termicamente 

por têmpera e revenido com dureza final de 51HRc. A partir desta etapa o disco foi usinado 

para correção do paralelismo das faces até uma altura final de 16mm. Este disco então foi 

seccionado no seu centro gerando duas peças iguais simétricas conforme mostrado na 

figura 75, uma destas peças foi revestida pelo processo HVOF usando os mesmo 

parâmetros descritos na tabela 7 e outra foi mantida na mesma condição com intuito de 

representar as matrizes na condição convencional somente tratadas e usinadas. Na etapa 

final de produção das amostras foi retirado um corpo de prova na extremidade de cada uma 

com o objetivo de confirmar as características metalúrgicas, principalmente focando a 

revisão da dureza e microestrutura. Com o término da análises, os resultados confirmaram 

que a condição metalúrgica permanecia representativa para ambos casos considerando as 

ferramentas na condição real conforme dureza entre 50 – 51 HRc e microestrutura formada 

por martensita revenida. A condição final das amostras segue apresentada nas figuras 76 e 

77. 

 

 

 

 

 

 

 

corte 

Figura 75: Ilustração do corte realizado para confecção 
das amostras do ensaio de Pino-disco. A dimensão inicial do disco é 110mm 

de diâmetro com 16mm de altura. 



 73

 

 

 

 

 

 

4.5 Testes no Processo Produtivo 

 Os testes no processo produtivo estão relacionados a um conjunto de matrizes 

revestidas como uma camada WC-Co pelo processo High Velocity Oxygen Fuel, as quais 

foram utilizadas em uma linha produção de forjamento a quente de uma empresa do setor 

automotivo para fabricação de garfos forjados aplicados em eixos cardan. O desempenho 

destas ferramentas revestidas foi comparado ao comportamento usual de ferramentas na 

condição convencional segundo três diferentes enfoques: aspectos produtivos, aspectos de 

qualidade e aspectos financeiros. 

 Este trabalho aplicará conceitualmente o conjunto de ferramentas como fator de 

comparação (figura 54), isto é, as avaliações dos resultados segundo os aspectos citados no 

parágrafo anterior, estarão sempre em referência ao obtido por conjunto de ferramentas. 

 Sabendo que uma análise de desempenho de um processo produtivo real possui a 

inter-relação de diversas variáveis, as informações de desempenho utilizadas como 

referência são provenientes de um conjunto de ferramentas na condição convencional, as 

quais foram obtidas de um lote forjado na sequência após a produção do lote onde houve o 

teste das ferramentas revestidas, desta forma reduzindo influência de variação relativa ao 

pessoal envolvido e parâmetros de processo. 

 

Figura 76: Amostra que 
representa as matrizes na 
condição convencional. 

Figura 77: Amostra que foi 
revestida pelo processo HVOF. 
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 4.5.1 Aspectos Produtivos 

Foi programado um lote de 900 peças que é o objetivo mínimo de produção deste 

forjado a cada conjunto de ferramentas, o qual em média consome cerca de 3 horas de 

produção. A quantidade produzida pode ser estendida à medida que o ritmo de produção 

esteja apresentando bom resultado, dependendo da disponibilidade de tarugos no estoque e 

também da condição da ferramenta.  Em ambas as condições de teste havia 500 tarugos 

disponíveis para forjamento além dos 900 pré-programados. Portanto, de forma geral, a 

análise segundo os aspectos produtivos está relacionada diretamente  com a obtenção das 

pré-programadas 900 peças forjadas, podendo evidenciar o melhor desempenho do 

conjunto com o forjamento de até 500 peças a mais, que usualmente as ferramentas 

convencionais não conseguem atingir. 

Os resultados obtidos relacionados aos aspectos produtivos foram identificados 

segundo cinco fatores apresentados na tabela 10 que segue abaixo: 

 

Tabela 10: Fatores representativos de desempenho quanto ao aspecto produtivo. 
 

Fator de Análise para Aspecto Produtivo Unidade 

Número total de peças produzidas. Quantidade de peças 

Sucata devido a problemas relacionados à 

ferramenta. 

Quantidade de peças 

Tempo perdido de produção devido a problemas ou 

suspeitas referentes às ferramentas. 

Minutos 

 

4.5.2 Aspectos de Qualidade 

Os Aspectos de Qualidade estão relacionados diretamente com os requisitos 

técnicos de fabricação da peça forjada, os quais podem ser classificados segundo dois 

grupos principais: 

- Requisitos visuais de acabamento do forjado; 
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- Requisitos dimensionais para aplicação do forjado. 

Nos testes realizados nesta pesquisa foram monitorados os dois grupos de 

exigências citados anteriormente. As inspeções de qualidade seguiram as especificações e 

frequências padrão que são utilizadas na empresa onde os testes foram realizados. Estas 

atividades de inspeção iniciam com a avaliação de três peças para liberação do setup 

observando a concordância dos resultados com os requisitos de qualidade, posteriormente 

de forma constante dentro de um intervalo de 30 minutos três peças são recolhidas após 

forjamento, inicialmente recebem resfriamento com ventilador industrial, o qual é 

complementado com resfriamento em tanque com óleo, na sequência ocorre à limpeza da 

peça em água e retirada do excesso de carepa com escova de aço automática, só então é 

efetuada propriamente a inspeção dimensional. Caso o operador da prensa entenda que 

existe uma suspeita de problema de qualidade, pode ser solicitada uma inspeção extra em 

qualquer momento, esta verificação seguirá os mesmos padrões de análise citados acima 

com recolhimento de três forjados e demais etapas de preparação para inspeção. É 

importante comentar que durante as verificações de qualidade a prensa segue normalmente 

com o forjamento, caso ocorra à identificação de alguma discrepância grave, então é 

solicitada a parada de máquina, a qual somente retomará o ritmo de produção após 

correção. No caso de setup, a prensa permanece parada aguardando liberação de qualidade. 

Com intuito de obter números de desempenho quanto aos requisitos de acabamento 

do forjado, durante o forjamento dos lotes teste foi identificado a quantidade de incidentes 

de qualidade relacionados às ferramentas e também quantidade de suspeitas de qualidade 

relacionadas às ferramentas. 

Quanto aos requisitos dimensionais para aplicação do forjado, através das inspeções 

de qualidade foram obtidos resultados os quais receberam análise da variabilidade 

dimensional em três cotas principais da peça forjada, como também análise dos índices Cp 

e Cpk com gráficos do tipo histograma. Entende-se como pertinente a avaliação 

dimensional com enfoque na variabilidade, porque a estabilidade do processo é o grande 

objetivo de diversos desenvolvimentos tecnológicos, pois desta forma existe possibilidade 

da exata previsão dos resultados de qualidade, como também consequentemente de 
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produção. Os índices Cp e Cpk são muito importantes neste contexto62, pois segundo seus 

resultados é possível observar se o processo produtivo possui capacidade de corresponder 

às exigências de engenharia com comportamento estável. O índice Cp está relacionado com 

a razão entre a tolerância de engenharia e a dispersão dos resultados obtidos no processo, 

pode ser entendido que seu resultado expressa o grau proximidade entre estes resultados de 

processo. O índice Cpk considera proximidade do comportamento estatístico do processo 

com o valor nominal da tolerância, usualmente chamado de “centralização” do processo, 

compara a tolerância de especificação do produto (em alguns casos pode ser a tolerância de 

engenharia) com a variação dos resultados obtidos no processo. Como referência62, 

entende-se como capaz um processo que possua Cp e Cpk maiores que 1,33. 

Na figura 78 seguem as principais cotas monitoradas no garfo forjado para fins de 

controle dimensional conforme definido em projeto. A cota “E” do diâmetro da orelha, o 

diâmetro da saia na cota “D” e a abertura interna da cota “C”, são as dimensões que 

dependem da condição das matrizes e são críticas para montagem do componente final e 

também para referência de fixação no processo de usinagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 78: Desenho esquemático com principais cotas  
dimensionais obtido no AutoCad®. 
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4.5.3 Aspectos Financeiros 

Inicialmente é importante esclarecer que os valores financeiros descritos neste item 

possuem caráter informativo, não devem ser utilizados como custos operacionais de 

referência, pois dentro desta pesquisa os mesmos estão configurados somente como índices 

comparativos e estão isentos das necessárias correções monetárias e fiscais. 

Através da figura 52 podemos estabelecer o ponto de referência para iniciarmos a 

comparação financeira, pois os processos de confecção foram os mesmos para ambos os 

casos até a etapa de acabamento, a partir deste momento as matrizes sem revestimento 

foram entregues diretamente ao processo de produção e outras foram encaminhadas ao 

processo de recobrimento.  

Além das avaliações do ganho financeiro por cada conjunto de ferramentas, também 

foram obtidos os índices de custos referentes aos gastos com pessoal devido a atividades 

extras não-programadas, desta forma tornando esta comparação financeira mais abrangente.  

Para fins de organização dos resultados de comparação financeira, os dados 

monitorados foram relacionados em cinco indicadores, as quais seguem listas abaixo: 

- Ações de correção nas matrizes devido a problemas de qualidade ao longo do 

forjamento; 

- Verificações adicionais de qualidade; 

- Sucata de peças forjadas devido problemas com as ferramentas; 

- Perda de produção devido a correções de problemas de qualidade; 

- Faturamento em peças forjadas; 

- Custos referentes à deposição do filme pelo processo HVOF; 

Na sequência deste capítulo segue o detalhamento dos indicadores. 
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O item “ações de correção nas matrizes devido a problemas de qualidade ao longo 

do forjamento” foi contabilizado através do índice de custo hora do pessoal de suporte da 

matrizaria, este apoio é solicitado segundo determinadas necessidades de processo para 

realização de atividades como: 

- remoção de carepa encrustada, correções de raios ou outras dimensões das 

ferramentas na própria prensa com retíficas manuais; 

- retirada do ferramental da prensa para retrabalho na ferramentaria em centro de 

usinagem; 

- regravação do código da peça nas ferramentas devido ao apagamento do mesmo ao 

longo do processo com puncionamento. 

O item “verificações adicionais de qualidade” está relacionado aos custos de 

chamadas adicionais do inspetor de qualidade, por solicitações da equipe de produção 

devido a suspeitas de problemas de qualidade além das rotinas padrão de inspeção. Este 

item é contabilizado financeiramente através do índice de custo hora de trabalho do 

inspetor de qualidade, o qual efetua as avaliações citadas no parágrafo anterior. 

O item “perda de produção devido a problemas de qualidade” está relacionado aos 

custos de parada de pessoal produtivo e maquinário referente a problemas de qualidade. 

Este item é contabilizado financeiramente através do índice de custo que considera número 

de peças que deixaram de ser produzidas. 

O item “faturamento de peças forjadas” é o valor financeiro de faturamento da 

quantidade de peças forjadas obtido através da utilização da mesma ferramenta. Este item é 

contabilizado financeiramente através de um índice de custo que considera um valor por 

peça fabricada. 

O item “deposição do filme nas ferramentas via processo HVOF” é o índice de 

custo referente à compra do serviço de deposição do filme de WC-Co nas ferramentas 

apresentadas na figura 54.  
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os próximos tópicos deste trabalho apresentam os resultados obtidos na 

caracterização metalúrgica e testes práticos de desempenho relacionados aos materiais e 

métodos discutidos no capítulo anterior. Seguindo uma ordem lógica a qual proporcionará 

melhor entendimento geral da pesquisa, os primeiros itens apresentarão a caracterização 

metalúrgica, na sequência os testes de laboratório e posteriormente os resultados de 

desempenho, junto à apresentação dos resultados serão realizados os respectivos 

comentários. 

5.1 Caracterização Metalúrgica 

 Os resultados dos ensaios metalúrgicos estão organizados nos próximos tópicos 

segundo a seguinte sequência de características: análises químicas, medição da espessura da 

camada, análise metalográfica, análise topográfica, medições de microdureza e medições de 

dureza superficial. 

5.1.1 ANÁLISE QUÍMICA VIA ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA 

A partir do disco comentado anteriormente no item 4.3 foi obtida uma amostra com 

área de 900mm2 de superfície revestida por CrC. As análises químicas por energia 

dispersiva (EDS) foram realizadas utilizando uma magnitude de 8000x em áreas com cerca 

de 1µm2, buscando regiões centrais dos grãos conforme exemplificado na figura 79. Os 

quadrados vermelhos presentes na figura 79 ilustram a delimitação de área para análise 

química realizada pela sonda. 

Após a realização de 20 análises foi possível observar a obtenção de resultados com 

dois perfis distintos de composição química. Dentre os quais existe um com grãos 

compostos basicamente por cromo e carbono conforme ilustrado na figura 80 e na tabela 

11, como também outro de grãos com alta presença de níquel junto ao carbono e cromo, 

conforme ilustrado na figura 81 e tabela 12. 
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Figura 79: Foto obtida no microscópio eletrônico de varredura que ilustra a magnitude de 
trabalho utilizada para obtenção dos resultados de análise química via EDS. 

. 

Figura 80: Ilustração do espectro obtido nos resultados da análise química da 
camada via EDS em grãos compostos por CrC. 

ataque. 
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Tabela 11: Exemplo de resultado obtido através de análise química por EDS em grãos 
compostos por CrC. 

 
Elementos 

Químicos* 

%C %Cr %O 

Análise 5,47 84,96 9,57 

* resultados em porcentagem de peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Exemplo de resultado obtido através de análise química por EDS em grãos 
compostos por CrC-Ni. 

 
Elementos 

Químicos* 

%C %Ni %Cr %O 

Análise 4,14 66,61 23,53 5,71 

* resultados em porcentagem de peso 

 

 

Figura 81: Ilustração do espectro obtido nos resultados da análise química da 
camada via EDS em grãos compostos por CrC-Ni. 

ataque. 
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Como referência de forma qualitativa, o resultado da análise via EDS possibilitou a 

confirmação de uma composição química à base de cromo no revestimento. 

Predominantemente existe a presença de carboneto de cromo CrC, todavia existem alguns 

grãos dispersos com alto teor de níquel, indicando desta forma também a presença de 

compostos CrC-Ni. 

5.1.2 Espessura da Camada 

 As figuras 82 e 83 apresentam as micrografias com a medição da espessura de 

camada em dois locais diferentes. Em geral podemos considerar a espessura com cerca de 

0,17mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Micrografia referente à medição da espessura 0,168mm. Sem ataque. 
 

50µm50µm50µm

 0,168mm 
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5.1.3 Análise Metalográfica 

 A matriz possui microestrutura martensítica assim como mostrado na figura 80. O 

aglomerado apresentado na figura 81 é a micrografia obtida na camada, onde é possível 

observar pequenas partículas sólidas dispersas em uma matriz porosa. Nas figuras 84 e 85 

estão apresentadas a interface entre a matriz e a camada. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 84: Micrografia da microestrutura da matriz. Ataque com Nital 5%. 
 

20µm20µm20µm10µm10µm10µm

Figura 83: Micrografia referente à medição da espessura 0,173mm. Sem ataque. 
 

50µm50µm50µm

 0,173mm 
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A figura 85 apresenta grande similaridade à figura 32 indicada como usual para este 
processo de deposição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 86: Micrografia da interface entre o revestimento e a matriz. Ataque com 
Nital 5%. 

 

50µm50µm50µm50µm50µm50µm

Figura 85: Micrografia do revestimento. Ataque com Nital 5%. 
 

10µm10µm10µm
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A microestrutura encontrada no substrato está coerente com a especificação de 

fabricação que solicita martensita fina revenida. Na figura 85 está apresentada a 

microestrutura obtida da camada depositada, onde é possível identificar à existência de 

considerável porosidade, além de óxidos dispersos com uma matriz e glóbulos de material 

metálico, provenientes da condição fundida e não-fundida de material projetado durante a 

deposição. As figuras 86 e 87 mostram a interface do revestimento e substrato após ataque 

com Nital 5%, é válido observar que não existe considerável ataque térmico após o 

processo de deposição, o qual causaria redução da dureza do substrato devido ao 

revenimento secundário. Caso existisse considerável ataque térmico seria possível 

identificar um perfil com martensita em diferentes colorações. Outra observação 

interessante é a não ocorrência de descarbonetção, que se apresentaria como uma área 

branca logo abaixo do revestimento. 

5.1.4 Análise Topográfica do Revestimento 

 Sabendo que o tipo de topografia e grau de rugosidade do revestimento são fatores 

importantíssimos para a interpretação dos resultados relativos à qualidade e estabilidade 

10µm10µm10µm

Figura 87: Micrografia da interface entre o revestimento e a matriz. Ataque com 
Nital 5%. 
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dimensional da peças forjadas, abaixo seguem nas figuras 88, 89 e 90, as imagens em alta 

ampliação do pefil topográfico na superfície do revestimento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160µm160µm160µm

Figura 88: Fotografia obtida via MEV na superfície   
do revestimento. 

40µm40µm40µm

Figura 89: Fotografia obtida via MEV na superfície  
do revestimento. 
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Nas tabelas 13 e 14 estão os resultados de análise via rugosímetro sobre o 

revestimento e matriz com acabamento convencional. 

 
Tabela 13: Medições de rugosidade sobre a superfície do revestimento depositado. 

 
Rugosidade Média das 

Leituras (µm) 
Desvio 
Padrão 

Valor  
Mínimo (µm) 

Valor 
Máximo (µm) 

Ra 5,22 0,63 4,49 5,63 
Rz 24,74 1,23 23,39 23,39 

 
Tabela 14: Medições de rugosidade sobre a superfície de uma matriz com acabamento 

convencional. 
 

Rugosidade Média das 
Leituras (µm) 

Desvio 
Padrão 

Valor  
Mínimo (µm) 

Valor 
Máximo (µm) 

Ra 2,22 0,015 2,21 2,24 
Rz 10,35 0,043 10,32 10,40 

Conforme os dados apresentados nas tabelas 13 e 14, existe significativa diferença 

de acabamento na superfície revestida e na condição convencional obtida por usinagem. 

Esta diferença de resultado já era esperada devido à condição de deposição do filme através 

6µm6µm6µm

Figura 90: Fotografia obtida via MEV na superfície  
do revestimento. 
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do HVOF com aceleração das partículas através do gás, conforme explicação do item 3.6 

deste trabalho. 

5.1.5 Medições de Microdureza 

Nas próximas figuras 91, 92 e 93 estão apresentadas as micrografias do ensaio de 

microdureza realizados no revestimento e ferramenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 91: Perfil de dureza realizado no revestimento e também no substrato. 

50µm50µm50µm

Figura 92: Micrografia do perfil de microdureza no revestimento. 
 
 

10µm10µm10µm
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É possível observar nas figuras 91, 92 e 93, que a porosidade do revestimento causa 

dificuldades na realização das leituras de microdureza, pois a marca das bordas do 

penetrador após a aplicação da carga pode ficar sobreposta com algum poro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na tabela 15 seguem os resultados do ensaio de microdureza,. Na ffigura 94 é 

possível observar que a variabilidade representada pelo desvio padrão e os resultados em 

todas as distâncias através da média geral de todas as leituras, na qual é possível identificar 

que existe uma tendência de elevação da dureza a partir da superfície do revestimento até a 

superfície do substrato. 

 

 

 
 

Distâncias 
à 

superfície 

Leitura 
1 

HV0,2 

Leitura 
2 

HV0,2 

Leitura 
3 

HV0,2 

Leitura 
4 

HV0,2 

Leitura 
5 

HV0,2 

Leitura 
6 

HV0,2 

Leitura 
7 

HV0,2 

Leitura 
8 

HV0,2 

Média 
 
HV0,2 

Desvio 
Padrão 

0,4mm 801 827 842 819 830 849 813 832 827 15,482 
0,8mm 808 869 809 801 832 850 841 868 836 26,753 
0,12mm 877 859 862 852 866 893 889 867 871 14,491 
0,16mm 901 897 868 903 896 879 856 907 888 18,531 

10µm10µm10µm

Figura 93: Comparação de tamanho entre marca do penetrador Vickers no  
revestimento e substrato. 

 

Tabela 15: Medições de microdureza no revestimento. 
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Os altos números referentes ao desvio padrão apresentados na tabela 15 e figura 94, 

principalmente quanto a distância 0,8mm, estão possivelmente relacionados a porosidade 

existente no revestimento, este fato prejudica a repetibilidade da leitura de microdureza. Os 

maiores valores de dureza nas distâncias 0,12mm e 0,16mm provavelmente estão 

relacionados a altas taxas de extração de calor no início do processo de deposição e 

condição melhor agregada do revestimento devido a subseqüentes deposições. 

5.1.6 Medições de Dureza Superficial  

Segue na tabela 16 o resultado das leituras de dureza superficial no substrato e na 

tabela 17 os resultados referentes a leituras no revestimento. A coluna distâncias refere-se 

ao citado no item 4.3 onde o disco de teste com 40mm de espessura e 90mm de diâmetro 

foi divido em três regiões distintas. É possível considerar as distâncias “0mm – 30mm” 

como centro da amostra, “30mm – 60mm” como meio-raio e “60mm – 90mm” como borda 

do corpo de prova. 

 

 

Figura 94: Média geral das leituras de microdureza no revestimento. 
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Regiões Leitura 1 
(HRc) 

Leitura 2 
(HRc) 

Leitura 3 
(HRc) 

Leitura 4 
(HRc) 

Leitura 5 
(HRc) 

Médias 
(HRc) 

Desvio 
Padrão 

centro 52 51 51 52 51 51,4 0,548 
Meio raio 51 51 51 52 51 51,2 0,447 

Borda 51 51 51 50 51 50,8 0,447 

 
 
 

Regiões Leitura 1 
(HRc) 

Leitura 2 
(HRc) 

Leitura 3 
(HRc) 

Leitura 4 
(HRc) 

Leitura 5 
(HRc) 

Médias 
(HRc) 

Desvio 
Padrão 

Centro 66 64 65 67 65 65,4 1,140 
Meio Raio 65 67 65 67 66 67 1,000 

Borda 65 65 65 66 66 67 0,548 

 

De forma geral as superfícies revestidas apresentaram cerca 17HRc de diferença em 

comparação com a condição convencional. Houve certa variação na dureza da superfície 

revestida, mas podemos considerar que não são diferenças excessivas, provavelmente 

relacionadas à repetibilidade prejudicada do método de medição da dureza devido a alta 

rugosidade da superfície revestida. A variabilidade de dureza na condição convencional foi 

baixa, possivelmente resultado de mínimos detalhes intrínsecos ao tratamento térmico. 

  
5.2 Resultados do Testes de Desempenho em Laboratório 
 

 Este tópico do trabalho apresenta os resultados referentes aos ensaios de tenacidade 

e adesão da camada, como também os valores obtidos para o coeficiente de atrito durante o 

teste de desgaste através do método do Pino-disco e avaliações qualitativas do desgaste das 

amostras após este teste. 

5.2.1 Medições de Estimativa de Tenacidade da Camada via Identador Vickers 

Conforme comentado no item 4.3.7, o teste de tenacidade da camada identifica a 

delaminação provocada na superfície do revestimento a partir da variação de carga no 

método de microdureza Vickers. Este ensaio foi realizado de topo na camada aspergida e 

seguem as micrografias das identações nas figuras 95, 96 e 97. 

 

Tabela 16: Resultado das leituras de dureza superficial no substrato conforme  
condição convencional das matrizes. 

 

Tabela 17: Resultado das leituras de dureza superficial no revestimento. 
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Figura 95: Micrografia do identador Vickers aplicado com 40kg. 
 

Figura 96: Micrografia do identador Vickers aplicado com 60kg. 
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Nas figuras 95, 96 e 97 não é possível identificar a formação de trincas com as 

cargas usualmente utilizadas em outras pesquisas e limitadas pela capacidade dos 

equipamentos com dureza Vickers. Portanto conforme Nolan, Leskovsek e Jenko55, é 

possível caracterizar como satisfatória a tenacidade do revestimento. 

5.2.1 Medições da Estimativa de Adesão e Fragilidade via Identador Rockwell C 

Segue na figura 98 a micrografia do identador Rockwell C com 150kg, na qual é 

possível observar que não existe a formação explícita de trincas ou desplacamento. 

Seguindo os critérios de aceitação da VDI 3198 (1991) que estão apresentados na figura 71, 

então o revestimento estaria aprovado dentro do contexto da mesma. A figura 99 mostra em 

maior detalhe a formação da penetração obtida no teste. 

É perceptível certa distorção no foco das figuras 98 e 99, sendo que isto se deve a 

dificuldade de ajuste da imagem devido a irregularidade na superfície bruta do revestimento 

com aumentos de magnitude intermediária. 

 

 
 

Figura 97: Micrografia do identador Vickers aplicado com 100kg. 
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Figura 98: Micrografia do identador Rockell C aplicado com 150kg. 
 

100µm100µm100µm

Figura 99: do identador Rockell C aplicado com 150kg. 
 

50µm50µm50µm
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5.2.3 Teste de Desgaste via Método Pino-Disco 

As figuras 100 e 101 apresentam os resultados do comportamento do coeficiente de 

atrito ao longo do teste de desgaste em laboratório através do método do pino-disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100: Comportamento do coeficiente de atrito obtido na superfície com o revestimento. 
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Figura 101: Comportamento do coeficiente de atrito obtido na superfície da condição 
convencional. 
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Os resultados apresentados nas figuras 100 e 101 mostram que o coeficiente de 

atrito foi maior com a superfície na condição somente usinada (convencional) com valor 

médio de 0,66 em comparação com o valor médio de 0,42 obtido na superfície revestida. 

Esta diferença nos resultados possivelmente está relacionada aos demais resultados obtidos 

nesta que pesquisa, os quais indicam que o revestimento possui boa tenacidade, boa adesão 

ao substrato, considerável porosidade e elevada dureza. Portanto a correlação entre estes 

fatores gerou um sistema tribológico que devido às características de tenacidade e 

porosidade, proporcionou que as primeiras camadas no revestimento rapidamente fossem 

compactadas se moldando desta forma as condições do esforço aplicado, assim não 

proporcionando resistência ao movimento, mas manteve-se resistente a perda de material e 

demais danos através de sua dureza e adesão. 

Segue nas figuras 102 e 103 a condição das amostras após o ensaio do Pino-disco. É 

identificável o maior dano causado na amostra com condição convencional. 

 

 

 

 

 

 

As figuras 104 e 105 apresentam as trilhas em maior detalhe, é possível observar 

que não existem trincas em ambas as amostras e que o modo de falha é diferente, onde na 

amostra com condição convencioal a trilha está bem caracterizada pelo riscamento, e na 

condição revestida existe um desplacamento localizado. Este fato pode ser melhor 

observado nas figura 106 e 107. 

 

Figura 102: Foto da trilha na amostra com 
condição convencional. 

 

Figura 103: Foto da trilha na amostra com 
condição revestida. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Logo a seguir as figuras 108, 109, 110 e 111 apresentam as características das 

trilhas no caso da superfície na condição convencional e também na condição revestida. Os 

resultados mostram que a superfície na condição convencional apresentou pior desempenho 

com uma largura de 1,33mm em comparação com os 0,79mm encontrados na trilha da 

superfície revestida. 

Figura 104: Foto da trilha na amostra com 
condição convencional. Aumento em lupa. 

 

1mm 

Figura 105: Foto da trilha na amostra 
revestida. Aumento em lupa. 

 

1mm 

Figura 107: Em detalhe foto da trilha na 
amostra com condição convencional. 

Aumento em lupa. 

Figura 106: Em detalhe foto da trilha na 
amostra com condição convencional. 

Aumento em lupa. 
 

0,3mm 0,3mm 
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Através da figura 109 é possível identificar que o dano existente na trilha esteve 

relacionado à perda de material do revestimento, no estágio onde o ensaio foi interrompido 

estava iniciando a exposição da superfície do substrato ao desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 109: Em maior detalhe a arilha de desgaste 

na superfície revestida.  

10µm10µm10µm

Figura 108: Trilha de desgaste na superfície 
revestida. Em detalhe a espessura de 0,79mm. 
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A figura 111 detalha o dano existente na trilha da superfície na condição 

convencional, no qual é possível identificar a forte presença de abrasão pelos diversos 

riscos alinhados, e também o desplacamento disperso possivelmente relacionado a uma 

interação tribológica entre: adesão, abrasão e fadiga de superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10µm10µm10µm

Figura 111: Em maior detalhe a trilha de desgaste 
na superfície com a condição convencional. 

Figura 110: Trilha de desgaste da superfície na 
condição convencional. Em detalhe a  

espessura de 1,33mm. 
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5.2 Aspectos Produtivos 

Na tabela 18 está apresentado o comparativo entre os resultados de produção 

obtidos com a ferramenta convencional e o lote forjado com a ferramenta revestida. 

Através dos resultados apresentados na tabela 18 é possível observar que o 

forjamento com a ferramenta revestida possibilitou uma produção de 37,5 % mais peças por 

conjunto de ferramentas que o processo com as ferramentas convencionais. O tempo de 

produção mostrou melhores resultados com 75% de redução no tempo perdido (situação na 

qual a máquina permaneceria parada) com a ferramenta na condição revestida.  

 
Tabela 18: Monitoramento do desempenho de produção para as ferramentas  na condição 

convencional e revestida. 
 

Atividades Ferramentas com 
Revestimento 

Ferramentas na 
Condição 

Convencional 

Comparação em Relação 
às Ferramentas na 

Condição Revestida  
Número total de peças 

forjadas (quantidade em 
peças) 

 
1386 

 
1008 

 
Ganho de 37,5% 

Sucata devido a 
problemas relacionados à 
ferramenta (quantidade 

em peças) 

 
0 

 
5 

 
Isento de Ocorrências 

Tempo perdido de 
produção devido a 

problemas ou suspeitas 
relativos às ferramentas  

(minutos) 

 
9 

 
36 

 
Ganho de 75%  

 

De forma geral o comportamento das matrizes revestidas foi mais estável quanto 

aos requisitos de fabricação e este aspecto possibilitou melhor desempenho de todos os 

fatores relacionados à produtividade. É possível exemplificar esta afirmativa através dos 

dois incidentes de qualidade ocorridos com a ferramenta na condição convencional, sendo 

que para ambos os casos o problema identificado foi deformação excessiva no forjado 

devido ao desgaste na matriz, este desvio de processo necessita correção através de retífica 

manual para remoção das estrias e óxido de Ferro chamado usualmente de “carepa” que 

está incrustado na superfície da ferramenta, resultando assim em desperdício de tempo da 

produção e consequentemente também provocando a redução de peças produzidas. A 

análise relacionada ao desempenho nas ferramentas em concordância com os requisitos de 
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fabricação será apresentada com maiores detalhes no próximo item “Aspectos de 

Qualidade”. 

É importante comentar que o resultado exposto na tabela 18 referente ao tempo de 

36 minutos perdidos no forjamento com ferramentas na condição convencional, é a soma 

total de 2 incidentes de qualidade e de 3 suspeitas de problemas de qualidade, os quais 

serão discutidos de forma mais clara no próximo item. 

5.3 Aspectos de Qualidade 

Na tabela 19 está apresentado o comparativo inicial entre os resultados dos aspectos 

de qualidade obtidos com a ferramenta convencional e ferramenta revestida. 

 
Tabela 19: Monitoramento do desempenho da qualidade para as ferramentas na condição 

convencional e revestida. 
 

Atividades Ferramentas com 
Revestimento 

Ferramentas na 
Condição 

Convencional 

Diferença em Relação às 
Ferramentas na 

Condição Revestida  
Incidentes de qualidade 

relacionados às 
ferramentas (quantidade 

de casos) 

 
0 

 
2 

 
Isento de Ocorrências 

Suspeitas de problemas 
de qualidade relacionados 

às ferramentas 
(quantidade de casos) 

 
1 

 
3 

 
Ganho de 66,66% 

 

Os resultados da tabela 19 mostram que o forjamento com a ferramenta revestida 

possibilitou a não ocorrência de incidentes de qualidade relacionados a problemas nas 

ferramentas e também 66% de redução na quantidade dos casos com suspeita de qualidade 

relacionadas as ferramentas.  

Durante o forjamento com as ferramentas revestidas não houve incidentes de 

qualidade, as mesmas não necessitaram retrabalhos quanto a sua condição operacional, este 

fato pode distorcer a avaliação de capabilidade e variabilidade, pois estes índices foram 

obtidos a partir do conjunto total de peças medidas, onde ao longo do processo as 
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ferramentas da condição convencional necessitaram retrabalhos. Mesmo considerando a 

seguinte exposição, é possível identificar comportamentos muito próximos de estabilidade 

dimensional em algumas cotas conforme está apresentado nas figuras 112, 113 e 114, as 

quais possuem gráficos do tipo boxplot obtidos no software estatístico MINITAB® 14. 

Assim como esperado, a capabilidade do processo também se mostrou similar para as duas 

condições, entretanto sabendo das ações de retrabalho nas matrizes da condição 

convencional, portanto podemos considerar como mais vantajosas as matrizes revestidas, os 

valores de Cp e Cpk estão apresentados juntamente às figuras 115 e 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113: Comparação da variação dimensional na cota “diâmetro da 
saia” entre a condição convencional das ferramentas e com revestimento. 

Obtido no MINITAB® 14.  
 

 sem revestimento com revestimento 

Figura 112: Comparação da variação dimensional na cota “diâmetro da 
orelha” entre a condição convencional das ferramentas e com revestimento. 

Obtido no MINITAB® 14.  
 

 

 sem revestimento com revestimento 
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É possível observar nas figuras 115 e 116 que a varialibidade do “diâmetro 

da orelha” foi maior na condição com as ferramentas revestidas, entretanto 

conforme comentando anteriormente, ocorreram intervenções de correção nas 

ferramentas com retirada de carepa no lote forjado com a ferramenta na condição 

convencional, com as ferramentas revestidas não foram necessárias intervenções de 

correção, mas consequentemente o resultado final mostra maior variabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 115: Capabilidade do “diâmetro da orelha” para o 

forjamento com ferramentas revestidas. Obtido no 
MINITAB® 14.  

 

 

 

 sem revestimento com revestimento 

Figura 114: Comparação da variação dimensional na cota “abertura 
interna” entre a condição convencional das ferramentas e com 

revestimento. Obtido no MINITAB® 14.  
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Referente ao “diâmetro da orelha”, o Cp e Cpk com as matrizes revestidas foram 

respectivamente 2,30 e 2,09, na condição convencional foram respectivamente 2,08 e 1,95 

(figuras 115 e 116).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116: Capabilidade do “diâmetro da orelha” para o 
forjamento com ferramentas convencionais. Obtido no 

MINITAB® 14.  
 

Figura 117: Capabilidade do “diâmetro da saia” para o 
forjamento com ferramentas revestidas. Obtido no 

MINITAB® 14.  
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As figuras 117 e 118 apresentam os resultados de Cp e Cpk para o “diâmetro da 

saia”, na condição com as matrizes revestidas foram obtidos respectivamente 3,36 e 0,28 , 

na condição convencional foram respectivamente 3,12 e 0,68. Quanto a esta cota é 

importante comentar que apesar dos retrabalhos na condição convencional, os resultados 

referentes ao índice Cp foram muito parecidos e a condição com as matrizes revestidas 

obteve melhores números no Cpk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118: Capabilidade do “diâmetro da saia” para o 
forjamento com ferramentas convencionais. Obtido no 

MINITAB® 14.  
 

Figura 119: Capabilidade da “abertura interna” para o 
forjamento com ferramentas revestidas. Obtido no 

MINITAB® 14.  
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A cota “abertura interna” com as matrizes revestidas obteve resultados de Cp e Cpk 

de respectivamente 7,93 e 7,53, na condição com matrizes convencionais o Cp e Cpk foram 

respectivamente 5,45 e 4,25 (figuras 119 e 120). É interessante notar na condição com 

matrizes convencionais o aparecimento de um grupo de peças disperso próximo aos 

72,3mm demonstrando uma variabilidade indesejada ao processo, entretanto este fato não 

prejudicou os números de Cp e CPk devido a boa centralização e pouca dispersão nos 

demais dados. 

Além do controle dimensional comentado anteriormente, outro importante 

monitoramento de qualidade é realizado na legibilidade da gravação do forjado conforme 

ilustrado na figura 121. As montadoras com requisitos mais rígidos de qualidade exigem 

que exista a clara identificação da rastreabilidade por peça em relação à matéria prima e 

também do lote. Nestes lotes teste não houve problemas referentes à legibilidade de 

gravação tanto para as peças forjadas com as matrizes na condição usual como também 

para as matrizes recobertas. Todavia a gravação é um problema usual de qualidade em lotes 

que forjam com alto volume de produção, portanto ocorrem muitas perdas de produção 

devido às paradas de correção. Observando as figuras 122 e 123, é possível analisar a 

legibilidade da gravação de uma peça pertencente ao final do lote forjado com ferramentas 

Figura 120: Capabilidade da “abertura interna” para o 
forjamento com ferramentas convencionais. Obtido no 

MINITAB® 14.  
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na condição convencional e também outra na condição com recobrimento. A melhor 

condição de legibilidade está na peça pertencente ao lote forjado com ferramentas 

revestidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas 
com Revestimento

Ferramentas 
Convencionais

Ferramentas 
com Revestimento

Ferramentas 
Convencionais

Figura 121: Comparação entre a qualidade da gravação das últimas peças do 
lote forjado com ferramentas revestidas e outras ferramentas na condição 

convencional. 
 

Figura 122: Qualidade da 
gravação em maior detalhe de 

uma peça do final do lote que foi 
forjado com ferramentas 

revestidas. 
 

Figura 123: Qualidade da 
gravação em maior detalhe de 

uma peça do final do lote que foi 
forjado com ferramentas 

convencionais. 
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  Esta melhor condição da peça forjada com a matriz revestida certamente reflete 

uma condição mais estável deste ferramental ao final do forjamento. Nas figuras 124 e 125 

abaixo, é possível acompanhar a comparação entre a condição das ferramentas após o 

processo de forjamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referente aos aspectos de qualidade observa-se que as matrizes revestidas 

apresentaram de forma geral melhores resultados de estabilidade dimensional nas peças, 

fato evidenciado pela não ocorrência de necessidade de retrabalhos nas ferramentas e 

mesmo assim, foram obtidos resultados finais similares a condição com ferramentas 

convencionais. É possível destacar que houve considerável melhora na estabilidade e 

acabamento visual das gravações nas peças no forjamento com as matrizes revestidas. 

 

 

 

Figura 124: Foto da matriz com 
revestimento após o processo de 

forjamento. 

Figura 125: Foto da matriz na 
condição de convencional após o 

processo de forjamento. 
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5.4 Aspectos Financeiros 

Seguem na tabela 20 os valores referentes ao monitoramento dos custos com a 

utilização do processo convencional e também os valores referentes à ferramenta com 

revestimento. 

É válido relembrar as premissas comentadas no item 4.5.1 da pré-programação de 

900 peças para cada conjunto de ferramentas nas duas respectivas condições, sendo que 

havia outros 500 tarugos disponíveis caso a condição das ferramentas possibilitasse 

continuação da produção. Sendo que na tabela 18 foi exposto que as ferramentas na 

condição revestida obtiveram uma produção superior de 378 peças, ou 37,5%, por conjunto 

de ferramenta. 

Os sinal “(+)” representa a entrada de valores financeiros, e o “(-)” contrariamente 

indica os custos a serem subtraídos..  

 
Tabela 20: Monitoramento dos custos do processo de forjamento para o lote  

teste de produção. 
 

 
 Atividades 

Ferramentas com Revestimento 
Custo total das atividades (R$) 

Ferramentas na Condição 
Convencional 

Custo total das atividades (R$) 
Ações de correção nas matrizes 

devido a problemas de qualidade 
ao longo do forjamento  

(-)5,20 (-)26,40 

Verificações adicionais 
de qualidade  

(-)11,55 (-)34,64 

Sucata de peças forjadas devido 
problemas com as 

ferramentas 

0 (-)39,75 

Perda de produção devido a 
correções de problemas de 

qualidade 

(-)5,40 (-)21,60 

Faturamento em peças forjadas  (+)11.018 (+)8.013 
Deposição do filme via processo 

HVOF  
(-)698 0 

Total  10.298 7.930 
 

 Comparando o desempenho das duas condições é possível observar que existe uma 

diferença positiva de R$2.368,00 com a utilização das ferramentas revestidas, ou em outras 

palavras, que houve um ganho de 29,81% por conjunto de ferramentas. 
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 Este saldo positivo obtido na condição com as ferramentas revestidas está 

diretamente relacionado à maior produção de peças, todavia é importante também avaliar 

os benefícios inseridos no contexto geral de produção. O aumento da capacidade de 

produção por conjunto de ferramentas está em concordância com as necessidades reais de 

fábrica, onde é fundamental a eficiência dos setups por lote e consequentemente diminuição 

do estoque de conjuntos de ferramentas em circulação. 

 Outro complemento importante sobre os aspectos financeiros da pesquisa está 

relacionado aos serviços de inspeção de qualidade e ferramentaria, pois os mesmos foram 

realizados por funcionários de própria empresa, inserindo assim custos diferenciados aos de 

mercado.  
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6.0 CONCLUSÕES 

• Apesar da elevada dureza entre 830 HV0,2 e 880HV0,2 encontrados no revestimento, 

o mesmo mostrou boa tenacidade no teste qualitativo conforme modelo apresentado por 

Nolan55, Leskovek e Jenko; 

• O teste de adesão e fragilidade do revestimento realizados em laboratório segundo 

recomendações da norma57 VDI 3198:1991 mostrou resultados satisfatórios; 

• Através do ensaio de desgaste em laboratório é possível observar valores do 

coeficiente de atrito de 4,2 na superfície com a camada depositada, o qual é mais baixo que 

os 6,6 obtidos na superfície da condição convencional de confecção, e de forma qualitativa, 

a amostra com revestimento mostrou menos desgaste no teste do pino-disco; 

• Quanto aos aspectos produtivos, houve um aumento de 35,5% na quantidade de 

peças forjadas com um único conjunto de matrizes, mas o fato mais relevante é a redução 

de 75% no tempo perdido de produção devido a problemas ou suspeitas relacionadas a 

condição das ferramentas; 

• A análise dos aspectos de qualidade mostrou variabilidade dimensional satisfatória 

ao longo do forjamento com a utilização das matrizes revestidas, apesar das mesmas não 

necessitarem de retralhos, além da não ocorrência de incidentes de qualidade relacionados 

às ferramentas e considerável melhoria no aspecto visual de acabamento na gravação da 

peça forjada; 

• A rugosidade superficial do revestimento próxima ao Ra de 5,22µm não prejudicou 

a obtenção dos requisitos dimensionais do produto forjado; 

• Referente aos aspectos financeiros, mesmo com o custo inicial do processo de 

HVOF, o forjamento com as matrizes revestidas apresentou uma melhora de 29,86% no 

fechamento geral. 
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5.5 Sugestões para Próximas Pesquisas 

• Realizar caracterização metalúrgica mais abrangente através do perfil químico da 

camada com EDS; 

• Investigar modificações nos parâmetros de deposição, tendo em vista a redução da 

porosidade e rugosidade do revestimento; 

• A partir de variações nos parâmetros de deposição, realizar testes de laboratório 

com o ensaio do pino-disco, executando preciso monitoramento da perda de massa e 

identificação da melhor condição; 

• Com objetivo de redução dos custos, avaliar possíveis modificações da condição 

metalúrgica necessária do substrato revestido pelo processo HVOF, sem a ocorrência da 

redução do desempenho; 

• Análise química da camada após deposição através de espectroscopia de absorção 

atômica para identificação precisa da presença final de carbono. 
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