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RESUMO 

COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS DE MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL E SUAS 

INFLUÊNCIAS NA ADESÃO DO REVESTIMENTO EM FERRAMENTAS DE 

METAL DURO. 

Os revestimentos propiciam um aumento na vida útil da ferramenta de corte, 

contudo é importante ressaltar que as características superficiais do substrato 

das ferramentas interferem diretamente na adesão deste revestimento. 

Técnicas de modificação superficial são frequentemente empregadas e visam 

modificar a topografia nas ferramentas para melhorar a adesão dos 

revestimentos. Muitos trabalhos foram publicados nessa área enfatizando que 

a aderência do revestimento ao substrato depende de interações físicas entre 

os dois materiais. Entretanto, os ensaios apresentados para a comprovação da 

aderência, não são condizentes com os processos de usinagem, como por 

exemplo, o ensaio de indentação que é comumente encontrado em artigos 

científicos. Portanto, este trabalho tem como objetivo comparar duas técnicas 

de modificação superficial em ferramentas de metal duro, onde ensaios de 

usinagem foram realizados para analisar a aderência do revestimento. As 

técnicas comparadas foram: a) pulverização catódica (sputtering); e b) 

polimento químico. O sputtering foi realizado em reatores de plasma onde os 

cátions produzidos nessa técnica se chocam com as amostras e arrancam 

átomos ou moléculas da superfície modificando a rugosidade, já para o 

polimento químico utilizou-se de soluções ácidas e alcalinas para remover 

material das superfícies das ferramentas alterando a rugosidade inicial. Após 

os tratamentos superficiais, as amostras foram revestidas com um filme de 

TiNAl com uma espessura de 4,4 µm. Em seguida, foram submetidas a ensaios 

de vida através do processo de torneamento externo de ferro fundido. Para a 

verificação do fim de vida das ferramentas utilizou-se da técnica de microscopia 

óptica. De maneira geral observou-se que as ferramentas tratadas por 

sputtering apresentaram um incremento substancial na vida das ferramentas, 

evidenciando que a mudança na topografia melhora a adesão do revestimento 

ao substrato. 

Palavras-chave: ferramentas de corte, revestimento, sputtering, polimento 

químico. 
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ABSTRACT 

COMPARISON OF SURFACE MODIFICATION TECHNIQUES AND ITS 

INFLUENCES ON COATING ADHESION OF HARD METAL TOOLS. 

ABSTRACT 

The coatings provide an increase in the cutting tool life, however it is 

important to note that the tool surface characteristics interfere in the coating 

adhesion. Surface modification techniques are often employed, and they aim to 

modify the roughness on tools to improve the coating adhesion. Several studies 

were published in this area emphasizing that the coating adhesion on substrate 

depend on physical interactions among the materials. However, the 

experiments submitted for adherence verification are not in agreement with the 

machining processes, such as the indentation test that is commonly found in 

scientific literature. Thereby, the proposed of  this work is  to compare re  two 

techniques of tool surface modification of cemented carbide, using  machining 

tests to examine the coating adhesion. The compared techniques were 

sputtering and chemical polishing. The sputtering was performed in plasma 

reactors which cations produced in this technique collide with the samples and 

remove surface atoms or molecules, modifying the topography. For chemical 

polishing, it was used acid and alkaline solutions to remove tool surface 

material, changing its initial roughness. After the superficial treatments, the 

samples were coated with a TiNAl film of 4,4 µm. Then, they were submitted to 

life tests through the process of external turning of cast iron. For verification of 

the end of tool life, it was used the optical microscopy technique. In general, it 

was observed that tools treated with sputtering had a substantial increase in 

tool lifetime. 

Key-Words: Cutting tools, coating, sputtering, chemical polishing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A usinagem dos metais é uma atividade econômica extremamente 

dependente do desempenho das ferramentas de corte, mesmo que o valor 

investido nas ferramentas seja relativamente pequeno, considerando o custo 

final do produto. O desenvolvimento de materiais para ferramentas de corte foi 

impulsionado pelo avanço tecnológico e pela competição econômica, que 

provocaram uma busca pelos materiais que melhor atendesse os requisitos de 

usinagem. Os materiais de ferramentas de corte, que estão hoje 

comercialmente disponíveis, são aqueles que provaram estar aptos a satisfazer 

as demandas apresentadas e proporcionaram um desempenho satisfatório em 

uma variedade de aplicações (TRENT e WRIGHT,2000). 

Para proporcionar um desempenho satisfatório os materiais de ferramentas 

de usinagem devem apresentar, dentre outras, as seguintes propriedades: 

 Alta dureza; 

 Tenacidade suficiente para evitar avarias por fratura;  

 Alta resistência ao desgaste abrasivo; 

 Boas propriedades mecânicas e térmicas em altas temperaturas, 

 Ser inerte quimicamente, 

 Entre os materiais desenvolvidos para ferramentas de corte o metal duro se 

apresentou muito propício a obter destaque na usinagem, por se tratar de um 

material composto por carboneto de tungstênio (WC), que confere alta dureza, 

e um elemento metálico, geralmente o cobalto (Co) que atribui boa tenacidade 

as ferramentas. Esse material proporcionou ao processo de usinagem o 

aumento na velocidade de corte de aproximadamente 10 vezes, se comparado 

com os aços rápidos. Apesar da grande evolução gerada pelo metal duro, 

algumas limitações foram observadas, como desgastes característicos nas 

superfícies das ferramentas. Com o desenvolvimento e aplicação de 

revestimentos esse problema foi amenizado, uma vez que, do ponto de vista 

funcional, o objetivo do revestimento é proteger o substrato. 

 A diferença no desempenho das ferramentas de corte revestidas e as 

ferramentas sem revestimento é dada pela modificação da interface cavaco-
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ferramenta que melhora o rendimento das ferramentas revestidas (VIANA, 

2009). 

Entretanto para que o revestimento alcance seu objetivo é necessário que 

ocorra uma boa adesão do mesmo ao substrato, e essa capacidade do 

revestimento se manter unido ao substrato é que vai determinar as condições 

de serviço da ferramenta. 

 As características superficiais das ferramentas de usinagem influenciam 

diretamente na adesão do revestimento. Em estudos relacionados a esse 

assunto, observa-se que a rugosidade superficial influencia diretamente na 

adesão dos revestimentos nos respectivos substratos.  

Existem várias maneiras de modificar a rugosidade superficial de um 

substrato para a aplicação de um revestimento, desde a utilização de feixe de 

laser, onde a interação do laser com o material do substrato limpa e texturiza 

simultaneamente a superfície modificando macroscopicamente a rugosidade do 

mesmo (NEVES, 2010); até a realização de jateamento de água com partículas 

abrasivas para a modificação superficial do substrato, em que após o 

tratamento a superfície obtida é caracterizada por uma estrutura grosseira 

devido aos grãos dos carbonetos expostos (TÖNSHOFF et al 1997). 

Dentro desse contexto, uma maneira simples de modificação superficial é 

bem difundida, o polimento químico, na qual as superfícies a serem tratadas 

são atacadas por soluções químicas que reagem modificando a topografia das 

amostras. Outra técnica utilizada, não tão difundida como o polimento químico, 

é a pulverização catódica (sputtering), em que os cátions produzidos nessa 

técnica se chocam com as amostras e arrancam átomos ou moléculas da 

superfície modificando a rugosidade (STRAPASSON, 2010). 

Na usinagem, as técnicas de modificação superficial vêem sendo utilizadas 

para a melhoria das propriedades de adesividade de revestimentos duros sobre 

superfícies de ferramentas de usinagem. Entretanto, estudos comparativos 

tendo como parâmetros os próprios processos de usinagem não são 

freqüentes. Grande parte dos trabalhos publicados na área apresenta ensaios 

de indentação como única fonte de resultados para conclusões de melhorias 
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nas propriedades de adesividade dos revestimentos aos substratos, não 

apresentando resultados dos próprios processos de usinagem. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho foi comparar duas técnicas de 

modificação superficial e suas influências na adesão do revestimento em 

ferramentas de metal duro. Como objetivos específicos pode-se listar: 

 

 Realizar a modificação superficial de ferramentas de corte de metal 

duro utilizando duas técnicas, o polimento químico e a pulverização 

catódica (sputtering). 

 Analisar a topografia das ferramentas modificadas, por polimento 

químico e sputtering, utilizando a técnica de microscopia de força 

atômica AFM. 

 Investigar a influencia das modificações superficiais na adesividade 

do revestimento, comparando os seus desempenhos em testes de 

usinagem no processo de torneamento.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A indústria manufatureira hoje corresponde por uma grande fatia de 

mercado, e essa indústria pretende aumentar sua produção dia após dia para 

compensar o investimento de capital aplicado na planta. Para tanto o 

desenvolvimento de ferramentas se faz necessário, uma vez que as 

ferramentas são os elementos de substituição mais aplicados na indústria, e o 

tempo de troca das mesmas implica diretamente nos custos finais do produto 

(SMITH, 2008). Neste capítulo serão abordados os principais aspectos 

tecnológicos das ferramentas de corte, focando na adesão dos revestimentos,  

objeto da presente dissertação. 

2.1. MATERIAL DAS FERRAMENTAS DE CORTE 

Para a seleção do material da ferramenta deve-se ponderar uma série de 

fatores, dentre os quais pode-se citar: o material a ser usinado, o processo de 

usinagem, a forma e as dimensões da ferramenta e as condições de usinagem. 

Apesar desses fatores, qualquer material de ferramenta deve apresentar as 

seguintes características: 

 Uma boa dureza a quente: Nos processos de usinagem a região de 

interface cavaco-ferramenta pode ultrapassar 1000°C, e a 

ferramenta deve alcançar essa temperatura com dureza suficiente 

para suportar as tensões de corte. 

   Alta resistência ao desgaste: Na usinagem as ferramentas se 

desgastam principalmente por abrasão, e quanto melhor for a 

resistência do material a abrasão maior será a vida da ferramenta. 

 Boa tenacidade: Quanto maior a tenacidade do material maior será 

a sua resistência aos choques mecânicos inerentes ao processo de 

usinagem. 

 Estabilidade química: Em alguns casos o material da ferramenta 

tem afinidade química com o material a ser usinado, e isso provoca 

o desgaste por difusão, com ferramentas estáveis quimicamente 

este desgaste é minimizado (MACHADO et al 2009).  
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Desde as primeiras aplicações dos processos de usinagem surgiram 

diversos tipos de materiais aplicados como ferramentas de corte. A tabela 2.1 

apresenta materiais para ferramentas de usinagem com algumas de suas 

características, aplicações e estudos desenvolvidos. E em seguida uma 

explicação mais aprofundada sobre o metal duro que foi o material de 

ferramenta utilizado nesse trabalho.  

 

MATERIAL CARACTERÌSTICAS VANTAGENS APLICAÇÕES DESENVOLVIMENTOS 

AÇOS-CARBONO 

 Principais materiais 
empregados no final 
do século XVIII e 
inicio do século XIX. 

 

 Geralmente tratados 
termicamente em 
água. 

 

 Perdem dureza 
quando aquecidos a 
temperaturas na 
faixa do 
revenimento. 

 
 
 

 Custo 
relativamente 
baixo. 

 
 

 Principal 
tratamento 
empregado 
constitui de 
têmpera e 
revenido. 

 

 

 Aplicados a 
ferramentas para 
usinagem a baixas 
velocidades de 
corte. 
 

 Aplicados a 
ferramentas de 
conformação. 

 

 

 

 

 

 

 Formação de 
camadas de Ti e Ni no 
substrato de aço 
carbono para 
aumentar a micro 
dureza superficial 
(SALEHI, 2001). 

AÇOS RÁPIDOS 

 Foram desenvolvidos 
na virada do século 
XIX. 

 

 Composto por uma 
liga com os 
seguintes elementos: 
C, W, Cr, Mo, V. 

 
 São divididos em 

dois grandes grupos, 
aços ao tungstênio 
representado pela 
letra “T”, e aços ao 
molibdênio 
representado pela 
letra “M” 

 
 

 Material tenaz  de 
elevada 
resistência ao 
desgaste.    
 

 As velocidades 
de corte podem 
atingir 35 m/min. 

 

 Os elementos de 
liga podem ser 
modificados de 
acordo com a 
aplicação. 

 

 

 

 

 Aplicados em 
brocas, fresas 
inteiriças e 
ferramentas de 
barra para 
aplicações de 
torneamento. 

 

 

 

 

 

 

 Adição de TiC, CaF e 
MnS em aço rápido 
sinterizado, para a 
diminuição do atrito a 
altas velocidades e 
temperaturas        
(LIU, 1996). 

CERMETS 

 Entrou no mercado a 
partir da década de 
1970. 
 

 Contém uma fase 
cerâmica e uma fase 
metálica. 
 

 São constituídos  por 
partículas duras 
ligadas por um 

 
 

 Alta dureza a 
elevadas 
temperaturas. 

 

 Grande 
estabilidade 
química com 
pouca tendência 
a difusão. 

 
 

 Aplicadas 
principalmente em 
acabamento dos 
aços. 
 

 Aplicados em 
usinagens de altas 
velocidades de 
corte . 

 

 

 

 Adição de nano 
partículas de TiN a 
Cermets a base de 
TiC (LIU, 2005). 
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aglomerante. 
 

 

 
 

 

CERÂMICAS 

 Utilizado como 
materiais de 
ferramentas desde a 
década de 1950. 

 

 A baixa 
condutividade e 
baixa tenacidade 
dificultam suas 
aplicações. 

 

 Podem ser 
produzidas a base 
de alumina, a base 
de silício ou mistas 
que são chamadas 
de Sialons. 

 
 

 
 
 
 

 Alta dureza a 
quente. 

 

 Excelente 
estabilidade 
química. 

 

 Alta resistência 
ao desgaste. 

 
 

 
 

 

 

 Aplicadas  na 
usinagem do ferro 
fundido. 
 

 Aplicadas também 

na usinagem de 

aços endurecidos. 

 

 

 

 

 

 Reforços de Sic em 
formas de whiskers, 
em cerâmicas a base 
de alumina, com o 
objetivo de diminuir os 
mecanismos de falha 
(JIANXIN, 2005). 

 

MATERIAIS 

ULTRADUROS  

 Apresentam durezas 
acima de 3000 HV. 

 

 Fazem parte desse 
grupo os diamantes 
naturais, os 
diamantes sintéticos 
e os nitretos cúbicos 
de boro. 

 

 São muito frágeis, e 
quebram sobre 
impacto. 

 
 Apresentam alto 

custo de produção. 

 
 
 
 

 Atingem 
acabamentos 
superficiais da 
ordem de       
Ra= 25 nm. 

 
 

 Processo 
competitivo na 
fabricação em 
série. 

 

 

 

 

 

 

 Indicados para 
superacabamentos. 

 

 Indicado para ligas 
de aços, ligas de 
níquel e ferro 
fundido. 

 

 

 

 

 

 Aplicação de 
ferramentas de nitreto 
cúbico de boro, 
revestidas, no 
torneamento de ligas 
de alta dureza (LIN, 
2008). 

Tabela 2.1 Materiais para ferramentas de corte. 

Dentre os materiais utilizados como ferramentas de corte, o metal duro se 

destacou e provocou o segundo grande salto no desenvolvimento de materiais 

para ferramentas, já que o primeiro ocorreu com o aparecimento do aço rápido. 

 A sua descoberta aconteceu por volta da década de 1920 na Alemanha, 

com o desenvolvimento do carboneto de tungstênio em laboratório. 

Inicialmente o pó do carboneto de tungstênio (WC) foi misturado com cobalto 

(Co) também em pó. Quando o novo material foi submetido a ensaios para 

verificar as propriedades de durezas e resistência ao desgaste foi observado 
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que essas propriedades eram muito superiores àquelas encontradas para os 

aços rápidos.  

Em sua forma natural, o tungstênio é encontrado na natureza nos minérios 

denominados sheelita e wolframita. Segundo Marcondes (1990), após uma 

série de reações em meio ácido, e em seguida reações de desoxidação em 

atmosfera rica em hidrogênio é obtido o tungstênio puro e só depois que ocorre 

a adição de carbono para a formação do carboneto. 

O metal duro é produzido pela metalurgia do pó, uma vez que o carboneto 

de tungstênio e o cobalto são misturados na forma de pós e em seguida 

sinterizados. Segundo Camerini (2008), o metal duro é um compósito de matriz 

metálica da classe dos cermets, apesar de apresentar uma matriz metálica que 

chega a ter concentração de apenas 5% em volume. A figura 2.1 apresenta a 

microestrutura do metal duro. 

Figura 2.1 Microestrutura do metal duro. 

 

Adaptado: (Dias et al, 2009) 

 

A princípio as ferramentas de metal duro foram empregadas com sucesso 

na usinagem de ferro fundido e materiais não ferrosos, mas com resultados 

insatisfatórios nas operações com aços. A causa principal desse insucesso é o 

elevado atrito que se estabelece na interface cavaco-ferramenta, provocando o 

aparecimento de uma cratera e consequentemente o esfacelamento da aresta 

cortante. Com o desenvolvimento dessa classe de material verificou-se que a 



 

15 

 

resistência ao desgaste do metal duro é aumentada com a adição de 

carbonetos de titânio e tântalo na composição original (MACHADO et al, 2009). 

Devido adição de carbonetos, as ferramentas de metal duro foram 

aperfeiçoadas para cada aplicação específica, e classificadas conforme o tipo 

de material a ser usinado. Além da classificação em grupos de acordo com o 

tipo de material a ser usinado, existe uma subdivisão dos grupos de acordo 

com a composição química e as características de dureza, resistência ao 

desgaste e tenacidade.  

Segundo Diniz et al (2001), as ferramentas de metal duro são utilizadas 

com sucesso em operações de usinagem tais como torneamento, fresamento, 

mandrilhamento e alguns casos de furação, aplainamento e serramento. Elas 

podem usinar qualquer tipo de material desde que sua dureza não ultrapasse 

45 HRc. 

Durante a evolução das ferramentas de usinagem vem sendo desenvolvido 

métodos para melhorar a qualidade e a vida útil das mesmas, nesse contexto 

os revestimentos vem ganhando grande importância. Em um estudo realizado 

por Jindal (1990), foi investigado a performance de ferramentas de metal duro 

revestidas e comparadas a ferramentas sem revestimento, no processo de 

torneamento de um aço SAE 1045, os resultados encontrados mostram que os 

revestimentos retardam o desgaste das ferramentas. Outros artigos 

relacionados a revestimento de ferramentas de metal duro serão apresentados 

posteriormente no tópico especifico de revestimentos. 

Todos os materiais de ferramentas de corte conhecidos hoje, não 

satisfazem  todas as exigências dos processos de usinagem,  se em algumas 

propriedades se apresentam de forma extraordinária em outras a performance 

não é tão boa. A figura 2.2 apresenta os principais materiais de ferramentas de 

corte em relação as suas propriedades de dureza e tenacidade. 
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Figura 2.2 Gráfico de Dureza x Tenacidade dos materiais de 

ferramentas de corte.

 

 Adaptado (SMITH, 2008) 

Apesar de todo o desenvolvimento na área de ferramentas de usinagem, 

estas sofrem um desgaste contínuo que atinge valores prejudiciais ao próprio 

processo. 

2.2. DESGASTES EM FERRAMENTAS DE USINAGEM 

O desgaste da ferramenta de usinagem é resultado de um conjunto de 

fenômenos físicos, químicos e termomecânicos. Os desgastes nas ferramentas 

são causados por mecanismos que variam de acordo com a composição do 

par ferramenta peça, dos parâmetros de corte, geometria da ferramenta, entre 

outros fatores. A seguir serão apresentados os principais mecanismos de 

desgastes em ferramentas de corte. 

 

2.2.1. MECANISMOS DE DESGASTES EM FERRAMENTAS  

 Dentre os mecanismos de desgaste de ferramentas de corte pode-se citar 

o desgaste por abrasão mecânica, que é uma das principais causas de 

desgastes, e é ocasionada pela presença de partículas duras e abrasivas no 

material da peça ou da própria ferramenta. Estas são removidas durante o 

processo de usinagem e se posicionam numa região de interface entre o 
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cavaco e a ferramenta, e com a movimentação do cavaco promovem a 

remoção de partículas da superfície de saída da ferramenta. A capacidade da 

ferramenta resistir à abrasão está relacionada com sua dureza, por isso  

revestimentos com durezas superiores são aplicados aos substratos das 

ferramentas. Segundo Bouzakis (2003), o desgaste dos revestimentos é 

causado principalmente por abrasão e ocorrem a baixas temperaturas de corte.  

Outro mecanismo de desgaste de ferramentas de corte é a difusão de 

átomos e ocorre basicamente em função da temperatura elevada na interface 

cavaco ferramenta. Esse mecanismo consiste na transferência de átomos de 

um material para outro e além da temperatura depende também da duração de 

contato e da afinidade química dos materiais envolvidos no processo. Na zona 

de cisalhamento secundário ocorrem todas as condições necessárias para o 

aparecimento do mecanismo de desgaste por difusão. Como a difusão 

acontece a nível atômico, o aspecto da região da ferramenta desgastado por 

este mecanismo é liso (MACHADO et al, 2009).  

Na usinagem do aço com ferramenta de metal duro, a mobilidade atômica 

e a afinidade química dos dois materiais, ativados pela temperatura na região 

de corte, provocam a formação de partículas de dureza elevada na superfície 

de saída consequentemente aumentando o desgaste da ferramenta. Para 

evitar esse problema, revestimentos são aplicados a ferramentas com o 

objetivo de aumentar a resistência da ferramenta em altas temperaturas. O 

óxido de alumínio, ou alumina como também é conhecido, apresenta uma boa 

combinação de propriedades como elevada dureza, boa estabilidade química e 

baixa condutividade térmica o que propicia sua aplicação como revestimentos 

de ferramentas aplicadas em altas velocidades de corte, onde são geradas 

altas temperaturas (KATHREIN, 2003). 

Altas temperaturas e a presença de ar e água, presentes no fluido de corte, 

promove a oxidação nas ferramentas. O tungstênio e o cobalto presentes nas 

ferramentas de metal duro, durante o corte formam filmes de óxidos na 

superfície da ferramenta que são facilmente levados pelo atrito, gerando o 

desgaste por oxidação. Esse desgaste se forma especialmente nas 
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extremidades da interface cavaco ferramenta devido à quantidade de ar nessa 

região (DINIZ et al, 2000). 

O desgaste por adesão ocorre em função da aderência do material da peça 

sobre a ferramenta. Se duas superfícies metálicas são postas em contato sob 

cargas moderadas ou altas, forma-se entre elas um composto metálico que 

provoca aderência. A resistência deste composto é elevada a tal ponto que, na 

tentativa de separar as superfícies, ocorre ruptura em um dos metais e não na 

superfície de contato. Assim, partículas da superfície de um metal migram para 

a superfície do outro. Se existe alguma vibração nestas superfícies de tal 

maneira que o contato se torne irregular, esta remoção de partículas é 

intensificada. O fenômeno da aderência está presente na formação da aresta 

postiça de corte, mas o desgaste por adesão pode ocorrer mesmo sem a 

formação da aresta postiça de corte (DINIZ et al, 2000). A figura 2.3 apresenta 

a formação da aresta postiça de corte. 

 

Figura 2.3. Aresta Postiça de Corte (APC).  

 

 

  Na língua inglesa, influenciada por Trent, é que se convencionou chamar 

este mecanismo de “attrition”. Como esse mecanismo de perda de material se 

processa no nível dos grãos, no microscópio, as áreas desgastadas por 
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“attrition” têm uma aparência áspera (MACHADO et al, 2009). Pode ser 

descrito como um processo cíclico de adesão e remoção de material da peça 

na superfície da ferramenta que gera perdas sucessivas de fragmentos da 

superfície que são transportados pelo material removido (TRENT e WRIGHT, 

2000).  

Os mecanismos de abrasão, difusão, oxidação e adesão são influenciados 

por fatores como temperatura, afinidade química, dureza do material entre 

outros. A separação quantitativa da contribuição de cada um desses no 

desgaste total de uma ferramenta é praticamente impossível, entretanto é 

possível visualizar a importância de cada mecanismo nas diferentes 

velocidades de corte como mostra a figura 2.4.  

Figura 2.4. Mecanismos de Desgaste. 

 

Adaptado (König e Klocke, 1997). 

Como pode ser observado, o desgaste das ferramentas é intrínseco ao 

processo de usinagem. A medida que a ferramenta se desgasta, algumas 

variações no processo podem ser observadas tais como, a elevação da 

temperatura, a força e a potência de corte aumentam, as dimensões das 

superfícies usinadas se alteram e o acabamento da superfície usinada piora. A 

utilização da ferramenta até o ponto de provocar avarias à peça produzida ou a 

própria ferramenta é desaconselhável, tendo em vista que esses danos muitas 

vezes são irreparáveis. Para evitar a ocorrência desses problemas, a fixação 

de um ponto representativo do fim da vida de uma ferramenta de corte é 
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fundamental. Vários critérios são utilizados na prática e em laboratório para 

determinar esse ponto de fim de vida das ferramentas. Pode-se citar alguns 

como a deficiência no acabamento superficial onde a súbita mudança do grau 

de acabamento superficial pode ser usada como critério de fim de vida, outro 

parâmetro que pode ser usado para determinar o fim da vida útil de 

ferramentas é o aparecimento de vibrações intensas da peça ou da ferramenta 

que geram o aparecimento de ruídos fortes por vibrações da máquina. Em um 

trabalho realizado por Kopac et al (2001), foi apresentado um estudo de 

monitoramento da emissão sonora, durante o processo de torneamento com o 

objetivo de possibilitar a troca da ferramenta no período correto. 

De acordo com Stemmer (2005), o critério empregado mais frequente na 

indústria para a determinação do fim da vida útil da ferramenta de metal duro é 

a largura do desgaste de flanco que é um valor médio do desgaste na 

superfície de folga, e é representado por VB. No trabalho realizado por Nalbant 

et al(2009), onde o objetivo foi investigar a resistência dos revestimentos, 

realizados por diferentes técnicas em insertos de metal duro, o critério de fim 

de vida das ferramentas adotado foi o de desgaste de flanco como pode-se ver 

na figura 2.5. 

    Figura 2.5. Desgaste de Flanco VB.  

 

Adaptado (NALBANT et al, 2009).      

Nos processos de usinagem as ferramentas são submetidas a condições 

severas como altas temperaturas, atrito, elevadas tensões localizadas entre 

outras, essas condições propiciam a ação dos mecanismos de desgaste. Para 

retardar esse desgaste a aplicação de revestimentos tem provado ser um meio 

eficaz. Os revestimentos oferecem uma melhor resistência ao desgaste da 

ferramenta ocasionando assim uma redução dos custos do processo. No tópico 

seguinte serão abordados os principais revestimentos aplicados em 
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ferramentas de corte bem como as técnicas de deposição desses 

revestimentos.   

2.3. REVESTIMENTOS 

 

Nas últimas duas décadas houve um grande aumento no número de 

tecnologias associadas a modificações de superfícies, entre elas as técnicas de 

deposição em substratos ganharam destaque. As primeiras referências sobre a 

aplicação de revestimentos em peças e componentes, com o objetivo de 

melhorar sua resistência ao desgaste datam da década de 1930, resultado dos 

esforços de fabricantes suíços que tinham como objetivo aumentar a vida dos 

componentes de seus relógios (SANTOS e SALES, 2007).  

Muitas pesquisas sobre revestimentos para ferramentas de corte estão 

ligadas a evolução do metal duro. Historicamente, a aplicação de revestimentos 

tem provado ser um meio eficaz para lidar com as exigências encontradas na 

usinagem pelo fato de oferecem uma melhor resistência ao desgaste à 

ferramenta e uma redução dos custos totais em muitas aplicações de 

usinagem. 

2.3.1. REVESTIMENTOS EM FERRAMENTAS DE USINAGEM 

 

O desenvolvimento de novas técnicas de revestimento possibilitou à 

usinagem uma melhoria nas propriedades das ferramentas, uma vez que a 

utilização de camadas de revestimento contribuiu para o desenvolvimento de 

ferramentas com maior dureza na superfície e ao mesmo tempo mantendo a 

tenacidade do núcleo. As principais características exigidas para revestimentos 

de ferramentas de corte são as seguintes: alta dureza, baixa condutividade 

térmica, boa tenacidade, capacidade de restringir a aderência do metal usinado 

sobre a ferramenta, difusão mínima e baixo coeficiente de atrito na temperatura 

de trabalho. Entretanto, essas propriedades não são ótimas em todos os 

revestimentos, com isso se desenvolveu revestimentos com múltiplas camadas 

de pequenas espessuras com diferentes tipos de materiais.  Os revestimentos 

freqüentemente utilizados nas ferramentas de corte são compostos refratários 

binários ou ternários, tais como TiN , Ti(C, N) e Al2O3, que muitas vezes são 
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aplicados como camadas múltiplas, com o objetivo de promover um aumento 

significativo na vida da ferramenta  (NEVES, 2010).  

Os revestimentos de nitreto de titânio (TiN) são largamente empregados 

em ferramentas de corte, e uma das suas propriedades mais importante é a  

boa adesão entre o revestimento e o substrato, onde essa adesão é 

responsável por suportar as solicitações impostas pelo processo. Devido a 

essa característica, em ferramentas de aço rápido, onde são empregadas 

varias camadas de revestimento a primeira camada geralmente depositada é 

de nitreto de titânio (MACHADO et al , 2009). 

Outro revestimento muito utilizado é o carboneto de titânio (TiC), que é um 

excelente material refratário com grande dureza e alta resistência ao desgaste 

abrasivo. Apesar dessas boas características o TiC apresenta uma baixa 

resistência à difusão. Segundo Neves (2010) a nucleação do revestimento de 

TiC ocorre na superfície da fase cobalto do metal duro e não nas fases WC ou 

nos carbonetos complexos (Ti, W, Ta)C, por esse fato o carboneto de titânio é 

pouco utilizado como a primeira camada do revestimento uma vez que o metal 

duro apresenta na sua composição uma pequena quantidade de cobalto  cerca 

de 6% do volume total. 

Nos últimos anos o carbonitreto de titânio (TiCN) vem ganhando espaço na 

área de revestimentos para ferramentas de corte, isso se deve ao fato de que 

algumas propriedades básicas desse revestimento serem resultantes de uma 

solução sólida de nitreto de titânio e carbeto de titânio desta forma o TiCN 

apresenta vantagens e características dos dois revestimentos. 

Segundo Diniz et al (2000), o óxido de alumínio também é muito aplicado 

como revestimento de ferramentas de corte. A alumina, como também é 

conhecido o óxido de alumínio, garante a estabilidade térmica necessária em 

temperaturas elevadas devido ao fato de ser um material cerâmico refratário e 

possuir alta resistência ao desgaste por abrasão, além de alta resistência a 

ataques químicos e à oxidação. Esse revestimento é o principal responsável 

pela baixa tendência à formação de desgaste de cratera das ferramentas de 

metal duro revestidas. 
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Outro revestimento promissor para ferramentas de corte é o TiAlN, este 

revestimento pode ser utilizado em camadas simples ou multicamadas. O TiAlN 

se destaca pela sua resistência a altas temperaturas e resistência a oxidação, 

o que resulta em uma maior estabilidade química quando comparado com 

outros revestimento mencionados anteriormente. A incorporação de alumínio 

na estrutura de TiN eleva a resistência a cargas compressivas do revestimento 

(WEBER et al, 2004).  

Apesar das características desses compostos refratários terem colaborado 

com o desenvolvimento das ferramentas, o processo de deposição é um 

importante aspecto na evolução dos revestimentos para ferramentas de corte. 

Dependendo do processo utilizado, pode-se ter influência tanto nas 

propriedades mecânicas do revestimento da ferramenta de corte, como no 

consumo de energia necessário para tal. Isto vai implicar diretamente na vida 

da ferramenta, na qualidade da peça usinada e no custo da produção.  

 

2.3.2. TÉCNICAS DE DEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS 

 

Na aplicação de revestimentos em ferramentas de corte as técnicas mais 

comuns e que apresentam melhores resultados são o processo CVD e o 

processo PVD.  

A deposição química de vapor (CVD) pode ser descrita como a deposição 

de um sólido sobre uma superfície aquecida via reação química com transporte 

de vapor de natureza atomística (VIANA, 2009). O CVD é um processo versátil 

que pode ser utilizado para depositar camadas de revestimentos composto de 

carbonetos, nitretos e óxidos em substratos metálicos e não metálicos. 

O processo CVD pode apresentar variações como a deposição a médias 

temperaturas que variam de 700ºC a 900ºC que é conhecido como processo 

MT-CVD, e a outra variação do CVD é a deposição assistida por plasma 

conhecida como PA-CVD que opera a temperaturas menores. Comparado com 

o processo convencional o PA-CVD apresenta algumas vantagens como, as 

baixas temperaturas de deposição, boa uniformidade do revestimento e a alta 

taxa de deposição de material. Em um estudo realizado por Tönshoff et al , em 
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1997, é apresentado um gráfico que relaciona a temperatura e a pressão 

aplicadas nas diferentes técnicas de revestimento. 

 

Figura 2.6. Pressão e Temperatura nas Técnicas de Deposição. 

 

 

Adaptado (TÖNSHOFF et al, 1997). 

 

 

Na figura 2.6 pode-se perceber que, as técnicas que utilizam deposição 

química de vapor necessitam de maiores temperaturas e pressões de trabalho 

o que em alguns casos inviabiliza seu uso. 

O outro processo de deposição muito utilizado é o processo de deposição 

de vapor físico (PVD) que surgiu na década de 1970 com a deposição de TiN 

sobre ferramentas de aço-rápido. Na década de1980 o processo foi adaptado 

para revestir ferramentas de metal duro (SANTOS e SALES, 2007). No 

processo PVD a deposição é feita por meio de vapores gerados no interior de 

fornos a baixa pressão que permite, por meio de aquecimento, que os materiais 

sólidos participantes da formação dos revestimentos, passem para o estado 

gasoso diretamente sem passar pelo estado líquido. 

O processo PVD pode ser aplicado pelos seguintes métodos: 
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 Método de evaporação por arco catódico: onde uma pequena região 

recebe uma grande quantidade de energia e evapora, formando o 

plasma devido a presença do material ionizado. 

 Método de pulverização de plasma: tem a característica de oferecer 

a ionização do plasma mais bem balanceada, possibilitando um 

maior controle do processo. 

 Método do íon reativo: que é executado em uma câmera de vácuo 

onde o metal é ionizado e reage com um gás. As peças a serem 

revestidas por esse processo são limpas pelo efeito do vácuo e da 

temperatura elevada e pelo bombardeio do gás inerte ionizado, isto 

possibilita uma boa região de interface e garante uma boa 

adesividade do revestimento no substrato. Durante o processo as 

peças são expostas a um plasma de vapor de metal ionizado e gás 

reativo, os quais se combinam e formam o revestimento desejado. 

No revestimento de ferramentas de corte esse método é o mais 

aplicado. 

 

 

Segundo Greene (1994 apud Viana (2009)), algumas características 

desejáveis são obtidas utilizando o processo de deposição PVD como, por 

exemplo, a granulometria mais fina dos revestimentos, revestimentos livres de 

trincas, tensões residuais de compressão, uniformidade de composição e o 

alívio de tensões do material do substrato devido resfriamento lento a partir da 

temperatura de revestimento. 

Essas técnicas de deposição são muito aplicadas no desenvolvimento de 

ferramentas de corte, pois promovem uma boa adesão do revestimento no 

substrato. Entretanto não só a técnica aplicada nem o material depositado 

interferem diretamente na adesão do par revestimento substrato, existem 

outros fatores que influenciam na adesão dos revestimentos como será visto a 

seguir.  
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2.4. ADESIVIDADE DOS REVESTIMENTOS 

 

A utilização de revestimentos nas ferramentas de corte aplicadas em 

usinagem já é uma prática consolidada. Do ponto de vista funcional, o objetivo 

do revestimento é proteger o substrato. Entretanto para que o revestimento 

alcance seu objetivo é necessário que ocorra uma boa adesão do mesmo ao 

substrato, e essa capacidade do revestimento se manter unido ao substrato é 

que vai determinar as condições de serviço da ferramenta.    

Segundo Franco Jr. (2003), a aderência é uma propriedade associada à 

interface substrato-revestimento e depende de forças de natureza atômica, que 

podem ser entendidas em termos de energia de ligação, ou de forças de 

natureza mecânica entre os dois materiais, essas forças são resultantes de 

interações físicas ou químicas. 

Apesar de sua importância, a aderência é uma propriedade pouco 

entendida. Do ponto de vista cientifico, a aderência é abordada em termos da 

natureza das ligações e dos detalhes microscópicos das interações na interface 

substrato-revestimento. Tendo em vista esses detalhes microscópicos, é 

necessário um entendimento mais aprofundado do comportamento do sistema 

mecânico revestimento-substrato. 

Durante a aplicação, as ferramentas de corte são expostas a solicitações 

externas, e o conjunto revestimento-substrato deve se comportar como um 

único sistema mecânico. Entretanto podem ocorrer falhas mecânicas do tipo 

coesiva (falha no revestimento ou no substrato) ou falhas do tipo adesiva 

(falhas na interface). A fim de evitar as falhas do tipo adesiva fatores 

macroscópicos podem ser modificados, como por exemplo, um maior grau de 

entrelaçamento por unidade de superfície para produzir uma melhor aderência 

interfacial, propiciando uma maior superfície de contato entre o revestimento e 

o substrato. 

De acordo com Franco Jr. (2003), as principais interfaces substrato-

revestimento encontradas são: 

 Interface abrupta: nessa interface não existe afinidade química 

nem efeitos de difusão entre os átomos do revestimento e do 

substrato. 
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 Interface composta: ocorre reação química entre os átomos de 

ambos os materiais, esse tipo de interface geralmente é frágil devido 

às tensões residuais geradas pelas transformações volumétricas 

que acompanham as reações químicas. 

 Interface de difusão: nesse tipo de interface ocorre a difusão das 

espécies do revestimento no substrato, o que possibilita a ocorrência 

de uma transição gradual das propriedades de ambos os materiais. 

 Interface de união mecânica: nessa condição é estabelecida uma 

união mecânica entre o substrato e o revestimento, a rugosidade 

superficial do substrato é importante.   

A figura 2.7 a seguir mostra um esquema desses tipos de interface. 

Figura 2.7. Tipos de interfaces. (1) Abrupta; (2) Composta; (3) Difusão; (4) 
União Mecânica. 

 

 

2.4.1. INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO NA ADESÃO DO REVESTIMENTO  

 

 A adesividade é uma propriedade que está associada essencialmente a 

região de interface substrato/revestimento, tendo em vista que as 

características superficiais dos substratos influenciam diretamente na adesão 

dos revestimentos, alguns pesquisadores realizam trabalhos voltados a essa 
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área. Os pesquisadores Tönshoff et al (1997) realizaram um trabalho em que 

os efeitos das propriedades da superfície na adesão do revestimento foram 

investigados. Nesse trabalho ferramentas de cermets aplicadas em cortes 

interrompidos foram revestidas pelo processo CVD com uma única camada de 

TiN, antes do revestimento as ferramentas foram pré-tratadas com polimento e 

jateamento com água.   Os resultados encontrados mostram que as 

ferramentas que foram pré-tratadas com jateamento de água quando 

comparadas a ferramentas que foram polidas, apresentaram maiores valores 

de adesão do revestimento, outra conclusão dos pesquisadores foi que ao 

modificar a rugosidade superficial dos substratos o tempo de vida das 

ferramentas poderia ser aumentado em até 50% no processo de fresamento. A 

figura 2.8 apresenta a rugosidades das ferramentas antes e depois dos 

tratamentos. 

 

Figura 2.8. Diferentes Superfícies apresentadas por Tönshoff et al (1997). 

 

Como pode ser visto o pré-tratamento das superfícies é bastante difundido 

na área de revestimento de ferramentas de corte. 
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 Os pesquisadores Neves et al (2006) publicaram um trabalho que 

apresenta a eficiência da texturização a laser na adesão do revestimento em 

brocas, nesse trabalho foi realizado a limpeza e texturização a laser, de um 

grupo de brocas de aço rápido, e em seguida foram revestidas com nitreto de 

titânio TiN, pelo processo de PVD. Após serem revestidas foram testadas, além 

da técnica de indentação Rockwell C as brocas também foram testadas em sua 

aplicação real, em um centro de usinagem vertical, onde foram submetidas a 

uma série de ensaios de furação. Comparadas sempre com brocas revestidas 

sem o pré-tratamento, foi possível observar que as brocas pré-tratadas não 

tiveram uma variação significativa na força de corte com o aumento da 

quantidade de furos realizados, enquanto as demais brocas tiveram um 

crescimento repentino na força de corte com o aumento dos furos realizados, 

como pode ser visto na figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Relação entre força de corte e o número de furos. 

  

 

 

Adaptado (Neves et al, 2006). 

Isso sugere que as brocas não texturizadas tiveram o revestimento 

desgastado mais rápido, o que fez com que a força de corte crescesse 
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rapidamente. Nesse trabalho pode-se observar que o pré-tratamento por 

texturização prolongou a vida da ferramenta devido sua característica de 

melhorar a adesão do revestimento com o substrato.   

Outros trabalhos apresentam a utilização de ataques químicos para 

modificar a superfície do substrato de metal duro e assim melhorar a aderência 

do filme. Segundo Lu et al (2006) e Polini (2006), a rugosidade superficial do 

substrato de metal duro influencia diretamente na adesão do revestimento de 

diamante. No trabalho de Lu et al (2006), o substrato foi tratado com uma 

solução alcalina para gerar uma superfície mais rugosa propiciando uma 

melhor adesão do revestimento. A figura 2.10 mostra a estrutura do metal duro 

antes e depois do ataque com a solução alcalina. Após o ataque é possível 

perceber que os carbonetos foram fragmentados aumentando a rugosidade 

superficial da amostra. 

Figura 2.10 Estrutura do metal duro antes e depois do ataque químico 
com solução alcalina.  

 

Adaptado (Lu et al, 2006). 

Para a execução desse ataque químico foi utilizado uma solução Murakami 

(KOH+ K3[Fe(CN)6]+H2O) a temperatura ambiente entre  10 e 20 minutos. 

No trabalho de Polini (2006), além do ataque com uma solução de 

Murakami as amostras também foram atacadas com uma solução ácida de 

H2SO4- H2O2. Segundo Polini(2006) a solução alcalina tem como característica 

o ataque dos grão de carboneto de tungstênio  (WC), enquanto a solução 



 

31 

 

acida, oxida o cobalto presente no substrato e o tornar solúvel reduzindo a 

concentração de cobalto na superfície.  

Com o desenvolvimento das técnicas associadas à modificação de 

superfícies, pode-se destacar também a utilização do plasma de gases, como 

Argônio e Hidrogênio, com o objetivo de remover material da superfície 

possibilitando uma melhor adesão do filme depositado. 

Alguns pesquisadores realizaram trabalhos nessa área, como Barshilia et 

al (2012), que realizaram um tratamento a plasma na superfície de substratos 

de aços com o objetivo de remover óxidos e melhorar a adesão de um filme de 

TiNAl,depositado pela técnica de PVD. No trabalho de Barshilia et al (2012), os 

resultados obtidos mostram que as amostras que foram tratada com Plasma 

composto por argônio e hidrogênio apresentaram um melhor travamento 

mecânico entre o substrato e o filme depositado. A figura 2.11 representa um 

esquema da modificação do substrato utilizando um ataque a plasma de 

argônio e hidrogênio. 

Figura 2.11. Representação esquemática da modificação superficial 

utilizando Plasma de Ar-H2. 

Adaptado (Barshila et al 2012). 

Outro estudo realizado por J. M. Arroyo et al (2010), apresenta resultados 

de um trabalho em que insertos de metal duro foram pré-tratados com a técnica 

de irradiação de laser e em seguida foram revestidos com TiCN/Al2O3/TiN, pelo 

processo de CVD. Nesse trabalho foi observado que o tratamento com laser 

não só modificou a rugosidade da superfície dos insertos, mas também 

modificou quimicamente. Com a elevação da temperatura na superfície dos 

insertos, devido a aplicação do laser, ocorreu o aparecimento de novas fases 
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de carboneto de tungstênio WC, e o cobalto Co presente na superfície não só 

evaporou, como também difundiu para o interior do substrato, as novas 

composições nas superfícies dos insertos foram detectadas com o auxilio de 

Espectroscopia de Raio X. Percebeu-se também que, com a modificação dos 

parâmetros de aplicação do laser, a composição das fases de WC e a 

quantidade de CO presente na superfície modificavam, e então os insertos 

foram pré-tratados com parâmetros diferentes de aplicação do laser. 

 Após serem pré-tratados e revestidos, os insertos foram submetidos a 

testes de indentação Rockwell C e comparados, qualitativamente, com insertos 

comerciais. Os resultados mostram que os insertos que foram tratados com os 

parâmetros de 64 pulsos-239 MW cm¯² e 2 pulsos-410 MW cm¯², 

apresentaram uma boa adesão do revestimento no substrato, quando 

comparados com os insertos comercialmente encontrados, como mostra a 

figura 2.12. 

Figura 2.12. Ensaios de indentação Rockwell C. 

 

Adaptado (Arroyo, 2010). 
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Com relação a deposição de revestimentos em ferramentas de corte, as 

técnicas mais comuns como as deposição física de vapor (PVD), vem sendo 

aprimoradas. Em um trabalho apresentado por Wei et al (2002) foi utilizado o 

processo de magnetron sputtered combinado com o bombardeamento de íons 

a plasma convencional,conhecido como PMD(Plasma Magnetron - Sputtered 

Deposition), para a produção de revestimentos resistentes ao desgaste. No que 

diz respeito às propriedades, os revestimentos depositados com a utilização da 

técnica PMD apresentaram uma excelente aderência. As ferramentas que 

foram revestidas com TiN utilizando o processo PMD, mostraram um aumento 

na vida útil quando comparadas com ferramentas comercias revestidas com 

outros processos, a figura 2.13 apresenta esse efeito. 

Figura 2.13. Desgaste de flanco de ferramentas sem revestimento, com 
revestimento utilizando PVD e revestida utilizando PMD. 

 

Adaptado (Wei et al, 2002) 

    

As técnicas de modificação superficial em substratos com o objetivo de 

melhorar a adesão do revestimento já é uma realidade no tratamento de 

ferramentas de corte. Entretanto, a avaliação da adesividade depende de 

técnicas que nem sempre fornecem valores absolutos da resistência a 

adesividade. 
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2.4.2. TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE ADESIVIDADE 

 

As técnicas de avaliação de adesividade baseiam-se em ensaios 

comparativos, onde esforços são introduzidos dentro do conjugado 

substrato/revestimento e as respostas a estes esforços são analisadas. Dentre 

as técnicas de avaliação de adesividade se destacam a indentação mecânica e 

o ensaio de risco. 

A indentação mecânica consiste em introduzir uma trinca dentro do 

substrato através de um indentador convencional, como Vickers ou Rockwell. A 

resistência ao redor da indentação é utilizada como medida de adesividade. 

Este ensaio apresenta como resultado uma  análise superficial e qualitativa da 

impressão deixada pela indentação, na forma de trincas ou delaminação do 

revestimento ao redor da borda da indentação (BUNSHAH, 2001).  

Geralmente neste método é utilizado um indentador padrão Rockwell C, 

que após aplicar uma carga máxima de 150 kgf pode gerar microtrincas laterais 

ou delaminação do revestimentono contorno da impressão deixada pela 

indentação. Após serem indentadas as amostras são visualizadas através de 

um microscópio ótico, este teste é bem difundido em ambiente industrial pela 

sua facilidade de execução e rapidez. 

Nos ensaios de indentação as impressões deixadas são comparadas com 

padrões de trincas típicas de revestimentos com suficiente adesividade e 

trincas de revestimentos com baixa adesividade. A figura 2.14 apresenta os 

padrões de morfologias de impressões em revestimentos (VIANA, 2009). 
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Figura 2.14 Morfologias de impressões em revestimentos. 

 

Adaptado (Viana, 2009) 

Os padrões de trincas apresentadas em HF1 a HF4 representam 

morfologias típicas de trincas de revestimentos com suficiente adesividade, já 

os padrões HF5 e HF6 representam trincas características de revestimento 

com baixa taxa de adesividade. 

No trabalho de Lu et al (2006), as superfícies de ferramentas de metal duro 

foram tratadas para melhorar a adesão de revestimentos de diamante. A 

adesão foi avaliada através de ensaios de indentação, a figura 2.15 apresenta 

as impressões deixadas pelo indentador nas superfícies das ferramentas 

revestidas. 

Figura 2.15 Impressões nas superfícies das amostras de metal duro. 

 

Adaptado (Lu et al, 2006). 
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Nesta figura percebe-se trincas e delaminações na ferramenta tratada 

apenas com a solução ácida enquanto a ferramenta com ataque alcalino e 

ácido apresenta pequena região de delaminação. 

Outro ensaio muito utilizado para avaliar a adesividade de revestimentos é 

o ensaio de risco, neste ensaio um indentador padrão move-se 

transversalmente com velocidade pré-estabelecida sobre a superfície em 

análise com aplicação de uma força constante ou progressiva até a falha do 

revestimento (BUNSHAH, 2001). Após o ensaio, o trilho formado pelo 

indentador é visualizado com o auxilio de um microscópio com o objetivo de 

verificar os danos causados no revestimento e comparar com padrões típicos 

de fratura e destacamento de revestimentos em ensaios de risco. A figura 2.16 

apresenta padrões típicos de ensaios de risco. 

Figura 2.16 Padrões de avarias em ensaios de risco. 

 

Adaptado (Viana, 2009). 

 

Segundo Viana (2009), o acumulo de material do revestimento ou do 

substrato na frente do indentador durante o ensaio modificam as condições de 

contato da ponta com a superfície, podendo provocar modelos de fraturas de 

diferentes tipos e consequentemente inserir erros aos resultados do ensaio. 
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Sabendo que os revestimentos em ferramentas de corte propiciam um 

aumento na vida útil da ferramenta, e que as características do substrato 

interferem diretamente na adesão do revestimento, este trabalho propõe o 

estudo da rugosidade superficial dos substratos de metal duro e a realização 

de pré-tratamentos, com o intuito de identificar, qual a melhor característica 

superficial e melhor tipo de pré-tratamento para que a adesão do revestimento 

no substrato seja obtida de maneira mais uniforme e duradoura.  
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3. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS. 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais, equipamentos e métodos 

utilizados no trabalho. A figura 3.1 resume a metodologia proposta e a ordem 

de execução dos procedimentos realizados no desenvolvimento do trabalho. 

Figura 3.1 Metodologia de desenvolvimento do trabalho. 
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3.1. MATERIAIS 

 

As ferramentas de corte utilizadas nesse trabalho foram insertos comerciais 

de metal duro, fabricados pela Sandvik Coromant com a seguinte especificação 

CCMW 09 T3 04, essas ferramentas são da classe K, indicadas para 

torneamento de ferros fundidos com velocidades de corte moderadas, não 

possuem revestimento e apresentam geometria rômbica com ângulo de folga 

de 7° e espessura de 3,97mm. 

Este inserto foi escolhido em função de sua geometria com a superfície de 

saída plana, sem quebra cavacos, que facilita a deposição e a caracterização 

do revestimento. A figura 3.2 apresenta o inserto utilizado nos ensaios. 

Figura 3.2 Inserto utilizado nos ensaios. 

 

 

O material usinado foi ferro fundido cinzento com inoculação de Cromo, 

fornecido pela fundição INAPI S.A.  

A geometria utilizada nos corpos de prova foi de forma cilíndrica vazada 

(Figura 3.3) com diâmetros externo e interno respectivamente 100mm e 60mm. 

Esse formato do corpo de prova tem o objetivo de garantir uma 

homogeneidade na composição química do material, durante a solidificação do 

mesmo. A fixação ao torno mecânico foi realizada pela parte interna utilizando 

uma placa de três castanhas. 
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Figura 3.3 Corpo de prova de Ferro Fundido 

 

 
 

Para os tratamentos superficiais foram adotadas as técnicas de polimento 

químico e pulverização catódica (sputtering) em reator de plasma. 

Na técnica de polimento químico foram utilizadas soluções ácidas e 

alcalinas para remover material das superfícies das ferramentas. Para o ataque 

alcalino foi utilizada a solução de Murakami, que apresenta a seguinte 

composição: [10g K3 (Fe (CN)6) + 10g KOH + 100ml H2O].Para o ataque ácido 

a solução apresenta a seguinte composição: 3,5% vol H2SO4 + 96,5% vol H2O2. 

Estas soluções são utilizadas para a realização de ataques em substratos de 

metal duro com objetivo de remover seletivamente elementos da superfície 

(FERNANDES et al,2011;LU et al 2006; POLINI, 2006). 

Para a técnica de pulverização catódica, utilizaram-se gases que foram 

ionizados durante o processo, os gases utilizados nesta técnica foram o 

argônio e hidrogênio.  
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3.2. EQUIPAMENTOS 

 

Para a execução dos experimentos foram utilizados os equipamentos 

mencionados a seguir, com suas especificações técnicas. 

A topografia e os valores de rugosidade foram analisados por um 

microscópio de força atômica SPM 9600 (Shimadzu), em modo contato, 

equipado com um scaner de variação máxima de 55 µm na direção de x e y e 

13 µm na direção de z. O software utilizado na realização e tratamento das 

imagens foi o SPM 9600. O equipamento é localizado no NEPGN- Núcleo de 

Estudos em Petróleo e Gás Natural, Campus Universitário, UFRN. 

As análises de microdureza foram realizadas por um microdurômetro 

Shimadzu Micro Hardness Tester, modelo HMV-G 20ST, equipado com um 

indentador piramidal com 11µm de aresta. O equipamento é localizado no 

laboratório de metrologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Central. 

A metalografia foi realizada no Laboratório de Materiais do Núcleo de 

Tecnologia Industrial da UFRN, utilizando os seguintes equipamentos: 

equipamento para apoio de lixas, lixas de malha 120,320, 400,600 e 1200, 

secador, politriz, disco de feltro, pasta de diamante, microscópio com lentes de 

aumento de 50, 100 e 400 vezes e câmera fotográfica digital. 

As análises de Fluorescência de Raios-X do material usinado foram 

realizadas num equipamento da marca Shimadzu modelo XRF-1800 

Sequencial. Neste equipamento é empregada a metodologia de dispersão por 

comprimento de onda (WD-XRF), sendo sua faixa de detecção do sódio (Na – 

Z=11), do uranio (U – Z=92) e radiação RhKα(λ=0,615A), no modo semi-

quantitativo. O equipamento está localizado no Núcleo de Estudos em Petróleo 

e Energias Renováveis, no Campus Universitário UFRN. 

Para realizar o ataque químico nas amostras foram utilizados béqueres 

com graduações de 60ml, fabricados em vidro. As soluções utilizadas nos 

ataques químicos foram sintetizadas no laboratório de química da Escola de 

Ciência e Tecnologia da UFRN. 
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A pulverização catódica foi realizada numa câmera de vácuo cilíndrica com 

30cm de diâmetro e 40cm de altura confeccionada de aço inoxidável, a fonte 

de tensão é continua e possui voltagens e corrente máximas respectivamente 

de 1500V e 2A. Este equipamento se localiza no Laboratório de 

Processamento de Materiais por Plasma, Campus Universitário, UFRN. 

As ferramentas utilizadas nos ensaios foram revestidas na Bodycote 

Brasimet Processamento Térmico S/A, em Joinville-SC. As amostras foram 

revestidas num forno da marca Eifeler modelo Alpha 400 de área útil 500mm x 

500mm, os gases utilizados no processo foram Nitrogênio , Argônio, Metano e 

Hidrogenio (as composições não foram fornecidas, por se tratar de segredo 

industrial). Para a caracterização do filme uma amostra foi analisada por 

micrografia em um calo produzido por uma esfera, o software Calotest 

fornecido pela Eifeler foi utilizado para a realização desta análise. 

Para os testes de indentação foi utilizado um Durômetro Analógico 

Hockwell B e C, da marca Panambra modelo RASN 810, a pré-carga utilizada 

foi de 15 Kgf, e a carga de 100 Kgf. Este equipamento é localizado no Grupo 

de Estudos Tribológicos no Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN. 

Os ensaios de usinagem foram realizados num torno convencional modelo 

IMOR-II-520, localizado no Laboratório de Manufatura no Núcleo de Tecnologia 

Industrial da UFRN. 

A verificação da rugosidade das peças produzidas foi realizada com o 

auxílio de um rugosímetro Taylor Hobson modelo Surtronic 25, onde os 

parâmetros utilizados foram de 2,5 mm para o comprimento de leitura e cut off 

de 0,08mm. Este equipamento é localizado no Grupo de Estudos Tribológicos 

no Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN. 

As análises microscópicas foram realizadas em um Microscópio Eletrônico 

de Varredura, marca Hitachi modelo TM3000, no qual foi possível realizar 

também a análise química semi-quantitativa com a técnica de espectroscopia 

de energia dispersiva (EDS), este equipamento é localizado no Laboratório de 

Materiais do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN. 
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3.3. MÉTODOS 

3.3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

 

Na etapa de caracterização, as ferramentas foram submetidas a ensaios de 

verificação de rugosidade superficial e ensaios de microdureza. 

Para a caracterização da rugosidade superficial das ferramentas foi 

utilizada a técnica de microscopia de força atômica (AFM), onde os principais 

parâmetros encontrados são apresentados na tabela 3.1. 

Substrato Ra (nm) Rz (µm) Rq (nm) 

Ferramenta sem 

tratamento 
164,3 1,49 207,4 

Tabela 3.1 Valores dos parâmetros de rugosidade. 
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Os parâmetros de rugosidade foram obtidos por meio da varredura de duas 

áreas de 900 µm², na superfície de saída das ferramentas. Com o objetivo de 

padronizar as leituras de rugosidade, as medidas foram tomadas sempre numa 

mesma região (um ponto médio entre a aresta de corte e o centro da 

ferramenta).  

A figura 3.4 apresenta a superfície gerada pela técnica de microscopia de 

força atômica (AFM) de uma ferramenta que não recebeu tratamento 

superficial. Pode-se perceber a topografia da superfície, que apresenta regiões 

com picos e vales. 

Figura 3.4- AFM de ferramenta sem tratamento. 

 

 

Para os ensaios de indentação, as amostras de metal duro foram 

posicionadas no porta-amostra do microdurometro, e em seguida foram 

indentadas com uma ponta piramidal. As diagonais da impressão foram 

identificadas pelo operador e o equipamento forneceu a dureza Vickers das 

amostras indentadas. 

Os resultados obtidos do ensaio de microdureza apresentaram um valor 

médio de 1750 HV com um coeficiente de variação de 10%, para as 

ferramentas. A figura 3.5 apresenta a marca do indentador Vickers na 

ferramenta. 
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Figura 3.5- Indentação ferramenta sem tratamento. 

 

 

3.3.2. CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DE PROVA 

 

Para a caracterização do material usinado, foram realizados ensaios de 

metalografia e fluorescência em amostras retiradas das peças. Estes ensaios 

tiveram como objetivo confirmar a composição química apresentada pelo 

fornecedor. 

Na metalografia as amostras do material a ser usinado foram cortadas 

manualmente com o auxílio de serra e arco, não foi necessário a realizar o 

embutimento nas amostras, em seguida foi adotado o processo de lixamento 

onde se utilizou uma escala de lixas d’àgua com granulometria de 220 a 1200 

sob refrigeração com água. O polimento foi realizado com pasta de diamante 

de 1 e 0,3 µm. O ataque químico utilizou Nital com composição de 98% de 

ácido nítrico e 2% de álcool etílico. 

Em um microscópio ótico, foram geradas imagens de amostras retiradas do 

corpo de prova. Estas imagens apresentam a formação de grafita em forma de 

lamelas, característica de ferro fundido cinzento. A figura 3.6 apresenta a 

metalografia representando as lamelas de grafita na matriz metálica. 

 

 

 

 



 

46 

 

Figura 3.6 Ferro fundido cinzento. 

 

Nos ensaios de fluorescência o objetivo era identificar a composição 

química informada pelo fornecedor, uma vez que foi solicitada a inoculação de 

cromo para aumentar as propriedades de dureza do material. O aumento da 

dureza do material acelera o desgaste das ferramentas, diminuindo assim o 

tempo de usinagem nos ensaios. A tabela 3.2 apresenta as porcentagens dos 

elementos encontrados na amostra. 

Fe Si Cr Mn Al Sn 

95,4% 3,18% 0,51% 0,40% 0,26% 0,1% 

Tabela 3.2 Porcentagens dos elementos identificados pela técnica de 
fluorescência. 

A indentação da amostra foi realizada para comprovar o aumento da 

dureza com a inoculação de cromo. Neste ensaio a amostra do corpo de prova 

foi posicionada sobre a superfície do durômetro, e foi aplicada uma pré-carga 

de 15 Kgf, em seguida a carga de 100Kgf foi aplicada.   A impressão deixada 

pelo indentador foi verificada com o auxilio de um microscópio e como 

resultado deste ensaio foi identificado uma dureza Brinell de 230HB, valor 

elevado se comparado aos valores de dureza encontrados para ferros fundidos 

cinzentos comerciais. 

 

3.3.3. PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES 
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As ferramentas foram tratadas superficialmente com o objetivo de modificar 

as topografias. 

Para os tratamentos superficiais foram adotadas as técnicas de polimento 

químico e pulverização catódica (sputtering) em reator de plasma. 

Na técnica de polimento químico foram utilizadas soluções ácidas e 

alcalinas para remover material das superfícies das ferramentas. Segundo 

Polini (2006) a solução alcalina tem como característica o ataque dos grãos de 

carboneto de tungstênio (WC), enquanto a solução ácida reage oxidando o 

cobalto presente no substrato e o tornar solúvel reduzindo a concentração de 

cobalto na superfície.  

Nessa etapa as amostras foram subdivididas, e passaram por 

procedimentos diferenciados, com o objetivo de criar uma gama de 

rugosidades superficiais diferentes. 

a) Polimento químico com solução alcalina + solução ácida: Nesse 

tratamento o inserto foi atacado com uma solução de Murakami [10g 

K3 (Fe (CN)6) + 10g KOH + 100ml H2O] por 15 minutos, e em 

seguida atacada com uma solução ácida de 3,5% vol H2SO4 + 

96,5% vol H2O2, durante 20 segundos, após essa sequência de 

ataques a amostra foi limpa através de banho em ultrassom em 

acetona por 5 minutos. 

b) Polimento químico com solução alcalina: Nesse ataque o inserto 

foi tratado com uma solução de Murakami (10g K3 (Fe(CN)6) + 10g 

KOH + 100ml H2O) por 15 minutos e em seguida limpa através de 

banho em ultrassom em acetona por 5 minutos. 

c) Polimento químico com solução ácida: O inserto foi atacado 

unicamente com a solução ácida de 3,5% vol H2SO4 + 96,5% vol 

H2O2, durante 20 segundos, após essa sequência de ataques a 

amostra foi limpa através de banho em ultrassom em acetona por 

5minutos. 

d) Polimento químico com solução ácida + solução alcalina: com o 

objetivo de diferenciar a ordem dos ataques o inserto foi tratado de 

maneira semelhante ao do item a, porém com a sequência de 
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ataques alterados, as soluções e tempos foram os mesmos do item 

a. Essa permuta na ordem teve como objetivo a diferenciação dos 

elementos a serem atacados no substrato, uma vez que se atacando 

inicialmente a fase metálica do substrato aumentar-se-ia a área de 

contato da solução alcalina com a fase de carbonetos no substrato, 

proporcionando um ataque mais agressivo aos grãos de carboneto. 

 

 O processo de pulverização catódica (sputtering) consiste em bombardear 

a superfície do material através do impacto de um feixe de íons de um gás 

inerte. Para esta técnica utiliza-se uma câmera de vácuo que possui dois 

eletrodos, com a aplicação de uma tensão elétrica o campo elétrico gerado 

acelera os elétrons livres que ao colidirem com os átomos do gás inerte os 

ionizam produzindo uma descarga luminescente chamada de plasma. Os íons 

positivos produzidos nesta descarga são acelerados em direção ao porta 

amostra devido a diferença de potencial, ao se chocarem com as amostras 

arrancam átomos ou moléculas da superfície por transferência de momentos 

(STRAPASSON,2010). Com a remoção de átomos ou moléculas da superfície 

das amostras as rugosidades são alteradas. A figura 3.7 ilustra esse tratamento 

superficial. 

Figura 3.7 Câmara de pulverização catódica.  

 

Adaptada (STRAPASSON,2010). 



 

49 

 

 

 Utilizando a técnica de pulverização catódica um conjunto de ferramentas 

foi tratado com diferentes parâmetros com o objetivo de identificar qual 

condição promoveria maior alteração na rugosidade superficial dos insertos. Os 

parâmetros modificados estão indicados na tabela 3.3. 

Substrato Tempo (min) Temperatura (°c) Composição do Gás 

Condição 1 30 200 50% Ar + 50% H² 

Condição 2 30 200 100% Ar 

Condição 3 45 300 100% Ar 

Tabela 3.3- Parâmetros do Sputtering. 

Todas as amostras tratadas com a técnica de pulverização catódica 

passaram por uma limpeza em banho de ultrassom com álcool 70% durante 5 

minutos e foram secas com jato de ar quente, com o objetivo de retirar as 

impurezas das superfícies.  

Os parâmetros de pulverização catódica foram definidos no Laboratório de 

Processamento de Materiais por Plasma da UFRN. As amostras definitivas 

foram tratadas com estes parâmetros na Universidade Estadual de Santa 

Catarina em Joinville-SC. 

3.3.4. DEPOSIÇÃO DOS REVESTIMENTOS 

 

As ferramentas utilizadas nos ensaios foram revestidas na Bodycote 

Brasimet Processamento Térmico S/A, em Joinville-SC. Para garantir os 

mesmos parâmetros de deposição, as ferramentas foram todas revestidas no 

mesmo lote de revestimento, utilizando os equipamentos mencionados 

anteriormente. 

 

3.3.5. CARACTERIZAÇÃO DOS REVESTIMENTOS 
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Após serem revestidas as ferramentas foram analisadas com a técnica de 

microscopia de força atômica, com o objetivo de comparar a rugosidade antes 

e depois do revestimento.  

O mesmo equipamento de AFM foi utilizado para esta técnica, mantendo 

também a área de varredura de 900µm². 

Além da análise de AFM, o revestimento foi caracterizado com o objetivo 

de verificar a espessura e composição do filme. Uma amostra teste foi 

analisada por micrografia em uma calota produzida por uma esfera, e 

apresentou um filme de TiAlN, com intercamadas de cromo, atingindo a 

espessura total de 4,4µm. A figura 3.8 apresenta esse calo e as camadas de 

revestimento aplicadas. 

Figura 3.8 Calota produzida na amostra revestida. 

 

 

  

3.3.6. AVALIAÇÃO DE ADESIVIDADE 

 

Para a avaliação de adesividade foram realizados ensaios de indentação 

Rockwell C e também ensaios de usinagem. Os ensaios de usinagem têm o 

objetivo de analisar a adesividade do filme na sua aplicação real, 
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diferentemente do ensaio de indentação que verifica apenas uma região 

delaminada próximo da aplicação da carga. 

O objetivo do ensaio de indentação foi avaliar qualitativamente a 

adesividade do revestimento de TiAlN depositado sobre as ferramentas 

tratadas pelos processos de polimento químico, pulverização catódica e as 

ferramentas sem tratamento. 

O ensaio constituiu em indentar as ferramentas revestidas por meio de um 

ensaio de dureza Rockwell C, com cargas de 100kgf na superfície de saída das 

ferramentas. 

Após as indentações as ferramentas foram analisadas com o auxilio do 

microscópio eletrônico de varredura, a visualização das indentações permitiu 

identificar a área de delaminação dos revestimentos. 

Os ensaios de usinagem tiveram como objetivo comparar o desempenho 

das ferramentas que foram pré-tratadas com o polimento químico com as 

ferramentas que sofreram a pulverização catódica. Também passaram por este 

ensaio ferramentas sem tratamento do substrato. 

As ferramentas foram destinadas a operação de faceamento do corpo de 

prova de ferro fundido, apresentado anteriormente.  

Apesar de o processo de faceamento não promover uma usinagem com 

velocidade de corte constante nos tornos convencionais, para o presente 

trabalho a escolha desse processo não terá influencia nas respostas 

encontradas. Isso se deve ao fato de que as variações das velocidades de 

corte devido a variação do diâmetro foi constante de acordo com a escolha da 

rotação da máquina. 

Para o processo de faceamento foram utilizados os parâmetros de corte 

fornecidos pelo fabricante das ferramentas com exceção da velocidade de 

corte, a qual sofreu alterações para melhor se adequar aos experimentos. 

Assim os parâmetros de usinagem utilizados nesse processo foram os 

seguintes: profundidade de corte (ap) 1mm, avanço (fn) 0,2mm/r. 
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Os corpos de prova tinham 100mm de diâmetro externo e 60mm de 

diâmetro interno. Com este padrão de corpo de prova os valores mínimos e 

máximos desta variação dependem diretamente da frequência de rotação 

utilizada. Para os ensaios de usinagem foram utilizadas duas frequências de 

rotação da máquina. A primeira frequência de rotação foi de 560 rpm que 

fornece uma velocidade de corte mínima de 105m/min e uma velocidade de 

corte máxima de 175m/min, a segunda frequência de rotação foi de 800 rpm 

fornecendo uma velocidade de corte mínima de 150m/min e uma velocidade de 

corte máxima de 251m/min. 

A escolha destes valores ficou limitada as rotações de trabalho da 

máquina. 

Para a análise do desempenho das ferramentas foi adotado o número de 

faces removidas do corpo de prova, até que se atinja o critério de fim de vida, 

desgaste de flanco Vb= 0,3mm. O valor de desgaste de flanco foi verificado 

através de microscopia óptica, com um microscópio digital portátil. 

Após a confirmação do fim de vida, as ferramentas foram visualizadas no 

Microscópio Eletrônica de Varredura (MEV). 

Além de analisar o desgaste das ferramentas nos ensaios de usinagem, a 

rugosidade da peça também foi verificada no decorrer do processo, com o 

objetivo de identificar a alteração da rugosidade da peça de acordo com o 

desgaste da ferramenta. 

 

3.3.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise dos resultados, foram realizados planejamentos fatoriais 2² 

com o objetivo de se identificar a significância dos parâmetros utilizados. 

Para estas análises as variáveis foram a rotação da máquina, e o tipo de 

tratamento aplicado na superfície das ferramentas, como resposta foi analisado 

o numero de faces usinadas até o fim de vida da ferramenta.  Assim foram 

executados dois planejamentos, onde o primeiro tinha como variáveis a rotação 
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e os tratamentos por polimento químico e o segundo tinha como variáveis a 

rotação e os tratamentos de pulverização catódica e a ferramenta sem 

tratamento.  

Nos planejamentos mencionados, os valores foram parametrizados, com 

um intervalo de confiança de 95%. No primeiro, os valores +1 foram adotados 

para a rotação de 800 rpm e tratamento alcalino, e os valores -1 para a rotação 

de 560 rpm e tratamento alcalino e ácido. No segundo tratamento os valores +1 

foram adotados para a rotação de 800 rpm e tratamento por pulverização 

catódica, e os valores -1 para a rotação de 560 rpm e as ferramentas sem 

tratamento. 

Além dos planejamentos fatoriais, foram realizadas análises de variâncias 

para os resultados dos ensaios de usinagem, com o objetivo de identificar 

estatisticamente a existência de diferença entre as médias apresentadas.      

Os resultados dos planejamentos foram analisados no software 

STATISTICA 7.1 que fornece a possibilidade de gerar gráficos representativos 

das amostras. 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos durante esta 

pesquisa, primeiramente serão apresentados os ensaios de avaliação das 

melhores condições para realizar os tratamentos superficiais e em seguida a 

avaliação da adesividade dos revestimentos que foram aplicados nos insertos 

que tiveram seus substratos tratados com as melhores condições analisadas.    
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4.1. AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES CONDIÇÕES NA PREPARAÇÃO DAS 

SUPERFÍCIES 

As ferramentas foram tratadas com duas técnicas diferentes, e para cada 

uma dessas técnicas se empregou parâmetros diferenciados com objetivo de 

identificar qual parâmetro produziria uma rugosidade maior. 

4.1.1. POLIMENTO QUÍMICO 

Nos pré-testes de polimento químico foram modificados os reagentes e as 

combinações dos mesmos, para os ataques as ferramentas. Após o tratamento 

as ferramentas foram caracterizadas novamente com o auxílio do AFM, e 

também foram visualizadas no Microscópio Eletrônico de Varredura no qual foi 

possível realizar uma análise química semi-quantitativa com a técnica de 

espectroscopia de energia dispersiva EDS. 

A tabela 4.1 apresenta a combinação de soluções utilizadas nos ataques 

em cada ferramenta. 

Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 

Solução alcalina 

Solução ácida 

Solução alcalina 

 

Solução ácida Solução ácida 

Solução alcalina 

Tabela 4.1 Soluções químicas utilizadas nos ataques 

Na condição 1, os parâmetros de rugosidade sofreram as maiores 

alterações quando comparados com os parâmetros das ferramentas que 

passaram pelos outros tratamentos. A figura 4.1 apresenta a topografia e os 

parâmetros de rugosidade resultantes da técnica de AFM. Na condição 1 o 

aumento da rugosidade média Ra atingiu valores acima de 53%. 
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Figura 4.1 Condição 1 resultado de AFM. 

 

A análise da microscopia de varredura permite uma visualização da 

superfície de saída da ferramenta tratada com a condição 1, e com a técnica de 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS) pode-se analisar a composição 

química desta superfície. A figura 4.2 apresenta a superfície de saída 

visualizada no MEV e a distribuição de cobalto nesta superfície. 

Figura 4.2 Superfície de saída e análise de EDS Condição 1. 

  
 

Nesta análise pode-se concluir que a concentração de cobalto 

(representada pela imagem da direita) está bem distribuída na superfície, 

sugerindo que a solução alcalina reagiu removendo os carbonetos da 
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superfície da amostra e em seguida a solução ácida oxidou o cobalto 

superficial, produzindo assim uma maior rugosidade. 

Para a condição 2 o aumento da rugosidade atingiu 36%. Esse valor foi 

alcançado pelo ataque químico da solução alcalina sobre o substrato, que tem 

a característica de remover os carbonetos. A figura 4.3 apresenta a topografia 

e os parâmetros de rugosidade resultantes da técnica de AFM. 

Figura 4.3 Condição 2 resultado de AFM. 

 

No mapeamento gerado pela técnica de EDS é possível perceber a grande 

quantidade de cobalto na superfície uma vez que o mesmo não sofre um 

ataque efetivo da solução alcalina. A figura 4.4 apresenta a superfície de saída 

visualizada no MEV e a distribuição de cobalto e tungstênio gerada pela análise 

de EDS. 
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Figura 4.4 Superfície de saída e análise de EDS Condição 2. 

 
 

 

Nesta análise pode-se visualizar um mapeamento de dois elementos, o 

cobalto representado pela cor vermelha e o tungstênio representado pela cor 

azul. O tungstênio é proveniente dos carbonetos presentes nas amostras e 

está distribuído em menores concentrações, isto se deve ao fato da solução 

alcalina atacar mais efetivamente estes carbonetos deixando mais evidente na 

superfície o cobalto. 

A condição 3 utilizou uma solução ácida, que por sua vez tem a 

característica de remover o material metálico com maior eficiência. Entretanto 

para as amostras tratadas, a concentração de cobalto na superfície é muito 

inferior a dos carbonetos, por esse fato a condição 3 foi a que menos alterou a 

rugosidade apresentando um acréscimo de apenas 1,9% na rugosidade média 

Ra. A figura 4.5 apresenta os resultados da análise de AFM. 
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Figura 4.5 Condição 3 resultados de AFM. 

 

No mapeamento gerado pela técnica de EDS é possível perceber a 

pequena quantidade de cobalto na superfície, comprovando que a solução 

ácida é mais eficaz no ataque a este material. A figura 4.6 apresenta a análise 

pela técnica de EDS da superfície de saída da ferramenta tratada pela 

condição 3. 

Figura 4.6 Superfície de saída e análise de EDS Condição 3. 

  

 

Nesta análise pode-se perceber a grande concentração de tungstênio, 

representado pela cor vermelha, na superfície da amostra e pequenas 

concentrações de cobalto, representado pela cor azul. Além da concentração 
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de cobalto ser pequena a solução ácida age oxidando este elemento, fazendo 

com que seja removido da superfície. 

A condição 4 apresentou as mesmas soluções da condição 1, porém com a 

ordem de ataques invertida. Esse procedimento foi executado, para tentar 

encontrar valores diferentes de distribuição de elementos e parâmetros de 

rugosidade diferenciados, entretanto a distribuição dos elementos e bem 

parecida com a distribuição encontrada para a condição 1. A análise de AFM 

apresentou valores abaixo dos valores encontrados para a condição 1, o 

aumento da rugosidade média Ra foi de 25%. A figura 4.7 apresenta os 

resultados da análise para a amostra. 

Figura 4.7 Condição 4 resultados de AFM.  

 

Na análise de EDS pode-se perceber uma distribuição de cobalto na 

superfície bem parecida com a condição 1. A figura 4.8 apresenta a análise de 

MEV e EDS para a condição 4. 
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Figura 4.8 Superfície de saída e análise de EDS Condição 4. 

 
 

 

Nesta análise percebe-se a semelhança com a condição 1 quando 

observado a distribuição e cobalto na superfície. O cobalto está representado 

pela cor vermelha e o tungstênio pela cor azul. Como a condição 4 apresenta 

as mesmas soluções que a condição 1 mudando só a ordem, e não foi alterado 

significativamente seus resultados optou-se de trabalhar apenas com a 

condição1. 

Após a análise dos resultados de rugosidade superficial e da distribuição 

de elementos na superfície das ferramentas obtidos para cada tipo de 

polimento químico em estudo, foram selecionados dois tipos de polimento os 

quais apresentaram os maiores acréscimos de rugosidade superficial. 

Uma vez que, segundo a literatura, a rugosidade superficial influencia 

diretamente na adesão do revestimento, entendeu-se que os tratamentos que 

propiciam um aumento na rugosidade fornecerão melhores resultados para o 

trabalho. 

As ferramentas que apresentaram um maior incremento na rugosidade 

média Ra foram escolhidas para serem revestidas e passarem pelos ensaios 

de adesividade. Portanto para a técnica de polimento químico foram escolhidas 

a condição 1, que passou pelo ataque alcalino e em seguida o ataque ácido  e 

a condição 2 que passou pelo ataque alcalino. 
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Em estudos já concluídos na área de rugosidade superficial de substratos 

de metal duro, pode se verificar que a rugosidade superficial influencia 

diretamente na adesão do filme depositado. No trabalho produzido por Viana 

(2009), foram realizadas técnicas diferentes de modificação superficial das 

ferramentas de metal duro. Entre as técnicas utilizadas, os resultados 

encontrados para o parâmetro de rugosidade média Ra, variavam entre 0,24µm 

e 0,61 µm.  

Utilizando a técnica de polimento químico, os valores de rugosidade média 

Ra encontrados são por volta de 0,25 µm, mostrando que essa técnica se 

apresenta de maneira alternativa aos tratamentos convencionais. 

4.1.2. PULVERIZAÇÃO CATÓDICA. 

 

Na realização dos pré-testes para a escolha da pulverização catódica 

(sputtering), três ferramentas foram tratadas com diferentes parâmetros, como 

descrito na tabela 3.3. 

Após os tratamentos as ferramentas foram analisadas com o auxílio do 

AFM, com o objetivo de identificar as alterações da rugosidade superficial.  

Os valores encontrados para os parâmetros de rugosidade influenciaram a 

escolha do tratamento de pulverização catódica (sputtering). As figuras 4.9 a 

4.11 apresentam os parâmetros de rugosidade encontrados pela técnica de 

AFM, para os diferentes parâmetros utilizados na pulverização catódica. 

Figura 4.9 Condição de sputtering 1 resultados de AFM. 
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Figura 4.10 Condição de sputtering 2 resultado de AFM. 

 

Figura 4.11 Condição de sputtering 3 resultado de AFM. 

 

Os tratamentos com a técnica de pulverização catódica promoveram 

modificações superficiais nas amostras. 

Para a condição de sputtering 1 o incremento na rugosidade média Ra 

ficou pro volta de 28%, enquanto a condição de sputtering 2 teve um 

incremento negativo de aproximadamente 10% e a condição de sputtering 3 

teve uma variação positiva de apenas 1%. Estes valores estão relacionados 

com os parâmetros utilizados na pulverização catódica.  

Promovendo um maior acréscimo na rugosidade superficial o tratamento de 

pulverização catódica (sputtering) que utilizou os gases argônio (Ar) e 

hidrogênio (H2), aplicado na condição de sputtering 1, foi o selecionado para a 

ser aplicado nas ferramentas que foram revestidas e passaram pelos ensaios 

de adesividade.  
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Com a conclusão dos tratamentos e análises dos resultados de AFM foram 

selecionados três tratamentos para serem aplicados às ferramentas, que foram 

revestidas e passaram pelos ensaios de adesividade. Os tratamentos 

selecionados foram os seguintes: a) polimento químico com a combinação de 

soluções alcalina e ácida, b) polimento químico com solução alcalina e c) 

pulverização catódica com os gases argônio (Ar) e hidrogênio (H2). Além das 

ferramentas tratadas, ferramentas sem tratamentos foram revestidas e 

passaram pelos ensaios de adesividade para serem comparadas com as 

demais ferramentas tratadas.  

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO REVESTIMENTO 

 

Após serem revestidas as ferramentas foram analisadas por microscopia 

de força atômica com o objetivo de comparar a rugosidade dos revestimentos 

depositados. Este ensaio apresentou como resposta um incremento na 

rugosidade superficial de todas as amostras com exceção das amostras que 

passaram pelo tratamento de pulverização catódica. As figuras 4.12 a 4.14 

apresentam gráficos de incremento da rugosidade, nos três principais 

parâmetros, para as amostras com tratamento e a amostra sem tratamento. 

Figura 4.12 Incremento da rugosidade parâmetro Ra. 
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Figura 4.13 Incremento da rugosidade parâmetro Rz.  

 

Figura 4.14 Incremento de rugosidade parâmetro Rq. 

 

Na deposição de revestimentos existe um fenômeno chamado de 

deposição preferencial nos pontos altos da superfície do substrato. Este tipo de 

deposição tem por característica produzir um revestimento com estrutura 

colunar, com espaços vazios entre as colunas o que determina o 

desenvolvimento de um revestimento pouco denso com rugosidade elevada 

(FRANCO Jr. et al.,2000). 

Este efeito de crescimento colunar do revestimento está associado às 

sombras produzidas pelos picos elevados da superfície, os quais dificultam a 

deposição dos átomos incidentes nos vales do substrato (MATTOX, 1996). 
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O fenômeno de deposição preferencial nos pontos altos, não foi percebido 

nas amostras que receberam tratamento por sputtering onde observou-se uma 

manutenção da rugosidade do substrato, indicando uma deposição mais 

uniforme em toda a superfície. 

Segundo Mattox (2001), a morfologia dos revestimentos é controlada pelos 

processos de deposição, pela temperatura, pela rugosidade superficial do 

substrato e pela orientação cristalina do substrato. 

Com estes resultados pode-se concluir que a rugosidade superficial do 

substrato não é o único parâmetro que influencia a rugosidade e a adesão do 

revestimento, a composição química também pode influenciar a deposição. 

Nos tratamentos de polimento químico, além da rugosidade superficial, a 

composição química também é alterada devido à remoção preferencial de 

elementos químicos.  

Segundo Mallika et al. (1999), a composição química da superfície interfere 

na aderência do revestimento ao substrato, na deposição de diamante o 

cobalto existente na superfície de metal duro promove a formação de fases do 

carbono diferentes do diamante, deteriorando a qualidade do revestimento e a 

adesão entre o revestimento e o substrato.     

Antes do revestimento a rugosidade das ferramentas tratadas pelo 

polimento químico era maior que a rugosidade das ferramentas tratadas pela 

pulverização catódica (sputtering). Este fato pode ter influenciado diretamente 

no fenômeno de deposição preferencial nos pontos altos nas ferramentas 

tratadas pelo polimento químico, onde a formação do revestimento com 

estrutura colunar aumenta a rugosidade da amostra revestida. Para as 

ferramentas tratadas pela pulverização catódica (sputtering) a rugosidade foi 

diminuída pelo fato dos átomos incidentes do revestimento conseguir alcançar 

os vales.  

Outro fator que possivelmente influenciou a alteração da rugosidade das 

amostras revestidas foi a composição química superficial, uma vez que os 

demais parâmetros de deposição foram padronizados para todas as amostras.  
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Entretanto o objetivo deste trabalho foi comparar técnicas de modificação 

superficial e verificar as suas influências na adesão do revestimento 

depositado, onde a composição química da superfície tratada não foi elemento 

de estudo. 

 A figura 4.15 apresenta as topografias fornecidas pela técnica de AFM 

para as amostras em estudo. 

Figura 4.15 Resultados da técnica de AFM após revestimento. 

a)  b)  

c)  d)  

 

 

Percebe-se, que nas amostras tratadas com polimento químico as 

topografias se apresentam de maneira mais irregular, com picos mais elevados 

e vales mais profundos. Enquanto nas outras amostras a topografia se 

apresenta mais uniforme, podendo ainda ser notado uma diferença entre a 

amostra tratada por pulverização catódica e a amostra sem tratamento. A figura 
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4.15 deixa claro que a mostra tratada por pulverização catódica tem a 

topografia mais uniforme entre o grupo de ferramentas revestidas. 

Além da caracterização da rugosidade, o revestimento passou por ensaios 

de microdureza onde os resultados apresentaram uma média de dureza de 

2550 HV, valor consideravelmente maior que a dureza do substrato, o que é de 

característica dos revestimentos. 

 

4.3. AVALIAÇÃO DE ADESIVIDADE  

 

Após serem revestidas as ferramentas passaram por ensaios de 

indentação, ensaios de usinagem e, em seguida, analisadas com o auxilio de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

4.3.1. ENSAIOS DE INDENTAÇÃO 

 

O ensaio de indentação é baseado numa análise superficial qualitativa de 

uma impressão deixada após a indentação, na formação de trincas ou na 

delaminação do revestimento ao redor da borda da impressão. 

As amostras revestidas foram indentadas com o objetivo de criar uma 

classificação de acordo com as imagens obtidas pela microscopia das 

indentações.  

A figura 4.16 apresenta as impressões deixadas pela indentação nas 

amostras que receberam os seguintes tratamentos superficiais: (a) polimento 

químico com as soluções alcalinas e ácidas; (b) polimento químico com 

solução alcalina; (c) pulverização catódica e (d) sem tratamento. 
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Figura 4.16 Marcas de indentação nas amostras. 

  
(a) Alcalino + Ácido (b) Alcalino 

  
(c) Sputtering (d) Sem tratamento 

 

Para a amostra tratada com polimento químico com soluções alcalina e 

ácida (Figura 4.16a) pode-se visualizar a delaminação excessiva ao redor da 

impressão deixada pela endentação. Este fenômeno representa uma 

adesividade insuficiente do revestimento ao substrato. 

Para o polimento químico com solução alcalina (Figura 4.16b) a 

delaminação é bem menor, porem é possível identificar duas trincas. Entretanto 

padrões de impressões que apresentam trincas representam morfologias 

típicas de revestimentos com suficiente adesividade (Viana, 2009). 

Quando o tratamento de pulverização catódica (Figura 4.16c) foi utilizado a 

região delaminada se apresentou bem menor que a dos tratamentos anteriores, 

e as trincas são mais definidas. Este fato indica uma região com boa 

adesividade, as trincas bem definidas podem representar trincas do substrato. 
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Na imagem da figura 4.16d percebe-se uma região com grande 

delaminação indicando uma baixa adesividade do revestimento ao substrato. 

Portanto, comparando as marcas deixadas pelas indentações nas 

amostras pode-se classificar as amostras de acordo com o grau de adesividade 

apresentado pelo ensaio de indentação. 

A Figura 4.17 representa a ordem de classificação das amostras de acordo 

com a adesividade apresentada pelo ensaio de indentação. 

  

Figura 4.17 Classificação do ensaio de indentação. 

 

Apesar destes resultados, a técnica de indentação não representa bem os 

esforços aplicados na usinagem, pois além da peça comprimir superfície de 

saída da ferramenta ainda existe a zona de cisalhamento secundária, onde o 

cavaco desliza produzindo assim um esforço cisalhante entre o revestimento e 

o substrato.    

Tendo em vista esta característica do ensaio de indentação foram 

realizados ensaios de usinagem com as amostras para uma análise mais 

completa da influência do tratamento da superfície na adesividade do 

revestimento. 

 

1°  

Ferramenta 
tratada pela 
pulverização 

catódica 
(Sputtering) 

2° 

 Ferramenta 
tratada pelo 
polimento 

químico 
(Alcalino) 

3° 

 Ferramenta 
sem 

tratamento 

4°  

Ferramenta 
tratada pelo 
polimento 

químico 
(Alcalino+ 

Ácido) 
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4.3.2. ENSAIOS DE USINAGEM  

 

Nos ensaios de usinagem as ferramentas tratadas e sem tratamento foram 

destinadas a operação de faceamento, isento de fluido de corte, de ferro 

fundido, descrito anteriormente no capítulo 3. 

A figura 4.18 apresenta a visualização da superfície de folga das 

ferramentas após o ensaio de usinagem, para uma frequência de rotação de 

560rpm. 

Figura 4.18 Ferramentas após usinagem/ 560 rpm. 

A) Sem tratamento/ 560 rpm. 

 
 

B) Sputtering/ 560 rpm. 

 
 

C) Alcalino/ 560 rpm. 

 
 

D) Alcalino + Ácido/ 560 rpm. 

 
 

 

A figura 4.19 apresenta a visualização do flanco das ferramentas após o 

ensaio de usinagem com uma frequência de rotação de 800rpm. 
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Figura 4.19 Ferramentas após usinagem/ 800 rpm. 

A)Sem tratamento/ 800 rpm. 

 
 

B) Sputtering/ 800 rpm. 

 
 

C) Alcalino/ 800 rpm. 

 
 

D) Alcalino + Ácido / 800 rpm. 

 
 

 

A figura 4.20 apresenta um gráfico de colunas representando o número de 

faces removidas pelas ferramentas até atingirem o valor máximo de Vb 

demonstrados nas figuras 4.18 e 4.19, para as duas frequências de rotação 

utilizadas. 

Figura 4.20 N° de faces usinadas.  
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Uma análise da variância foi realizada para identificar a existência de 

diferença significativa entre as médias encontradas para as duas rotações da 

máquina. Após esta análise o teste de Tukey foi utilizado para especificar as 

diferenças existentes. A tabela 4.2 apresenta a ANOVA para a rotação de 560 

RPM. 

ANOVA 560 RPM 

Fonte de Variação Soma de Quadrados G. L. Quadrado Médio Distribuição F 

Entre Grupos 10224,375 3 3408,16 119,062 

Dentro dos Grupos 114,5 4 28,625 ---------------- 

Total 10338,875 7 ---------------- ---------------- 

Tabela 4.2 ANOVA para 560 RPM. 

Para o teste de Tukey a diferença mínima significativa foi de DMS= 19,748. 

A partir deste valor de DMS foi possível concluir que todas as médias 

apresentadas na figura 4.20 para a rotação de 560 RPM são diferentes 

estatisticamente. A tabela 4.3 apresenta a ANOVA para a rotação de 800 RPM.  

ANOVA 800 RPM 

Fonte de Variação Soma de Quadrados G. L. Quadrado Médio Distribuição F 

Entre Grupos 1596,375 3 532,125 103,82 

Dentro dos Grupos 20,5 4 5,125 ---------------- 

Total 1616,875 7 ---------------- ---------------- 

Tabela 4.3 ANOVA para 800 RPM. 

Para o teste de Tukey a diferença mínima significativa foi de DMS= 8,35. 

Este resultado possibilitou a conclusão de que as médias apresentadas na 

figura 4.20 para a rotação de 800 RPM são estatisticamente iguais para as 

amostras tratadas pela pulverização catódica e amostras sem tratamento, 

assim como para as mostras tratadas pelo polimento químico com solução 

alcalina e com as soluções alcalina e ácida.  

Analisando a figura 4.20 e as análises de variância, percebe-se que a 

ferramenta que conseguiu remover um volume maior de material foi tratada 

pela pulverização catódica, a ferramenta que não recebeu tratamento ficou em 

segundo lugar seguida da ferramenta tratada por polimento químico com 
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solução alcalina e na quarta colocação a ferramenta que recebeu o polimento 

químico com soluções alcalina e ácida. 

A figura 4.21 representa o crescimento do desgaste das ferramentas até 

atingirem Vb=0,3 mm para uma frequência de rotação igual a 560 rpm. 

Figura 4.21 Evolução dos desgastes / 560 Rpm. 

 

Analisando este gráfico pode-se perceber que o tratamento com a 

pulverização catódica promoveu em significativo ganho no tempo de vida da 

ferramenta. Isto comprova que este tipo de tratamento superficial melhora a 

adesão do revestimento.  

A figura 4.22 apresenta o crescimento do desgaste das ferramentas até 

atingirem Vb=0,3 mm para uma frequência de rotação de 800 rpm. Nesta figura 

pode-se observar que as ferramentas tratadas com polimento químico 

apresentaram vida de ferramenta muito inferior a tratada com sputtering e a 

sem tratamento. 
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Figura 4.22 Evolução dos desgastes / 800 Rpm. 

 

A análise destes gráficos (Figura 4.21 e 4.22) permite identificar uma região 

de crescimento rápido dos desgastes, após atingirem o valor de Vb=0,2mm o 

incremento no desgaste se torna maior, para todas as ferramentas 

independendo do tratamento superficial aplicado. 

Para analisar os dados encontrados nos ensaios de usinagem foram 

realizados dois planejamentos fatoriais 2², onde as variáveis foram às rotações 

e os tipos de tratamentos utilizados. No primeiro planejamento foram 

analisados os tratamentos de polimento químico. A figura 4.23 apresenta o 

gráfico de Pareto para o primeiro planejamento, no qual para um intervalo de 

confiança de 95%, é possível perceber a significância estatística da rotação e 

do tipo de tratamento no número de faces usinadas, entretanto não há 

significância estatística para a interação entre as duas variáveis.  
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Figura 4.23 Gráfico de Pareto / Polimento Químico. 

 

No segundo planejamento os tratamentos analisados foram: a) 

pulverização catódica e b) sem tratamento. O gráfico de Pareto para este 

planejamento pode ser observado a figura 4.24. 

Figura 4.24 Gráfico de Pareto / Pulverização Catódica X Sem Tratamento. 

 

Analisando o gráfico de Pareto da figura 4.24, nota-se que a variável que 

apresentou uma maior influência significativa foi a rotação. Seu efeito é três 

vezes maior que a interação entre a rotação e o tratamento.   

Observando as análises estatísticas, fica claro que o aumento da 

frequência de rotação influencia diretamente no número de faces removidas, 
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quanto maior for a rotação mais rápido acontecerá o desgaste das ferramentas. 

Para as ferramentas que passaram pelo ensaio com 800 rpm, a diferença entra 

a ferramenta tratada pela pulverização catódica e a ferramenta sem tratamento 

não foi tão elevada, este fato pode indicar que para velocidade de corte mais 

agressivas os tratamentos não exercem tanta influencia sobre o desempenho 

das ferramentas. 

4.3.2.1. ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS SUPERFÍCIES DESGASTADAS.  

 

Análises de MEV e EDS foram realizadas na superfície de folga das 

ferramentas desgastadas, com objetivo de identificar os principais fenômenos 

de desgaste. 

A figura 4.25 apresenta a análise de MEV e a composição química de 

pontos específicos apresentados pela técnica de EDS, para a ferramenta sem 

tratamento que passou pelo ensaio de usinagem a uma frequência de 560 rpm. 

Figura 4.25 Mev e EDS  Ferramenta sem tratamento/ 560rpm. 

 
 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Elemento Peso % Elemento Peso % Elemento Peso % 

C 20,9 Al 20,5 Fe 97,2 

Co 4,11 Ti 16.3 Si 2,8 

W 61,7 Fe 14   
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Nesta imagem percebesse a remoção do filme e a adesão de material da 

peça ao substrato da ferramenta. É evidente ainda o aparecimento de 

microsulcos paralelos bem definidos, que indicam a direção do fluxo do 

material da peça, caracterizando o desgaste abrasivo no filme. Segundo Childs 

et al (2000), padrões de desgastes com microsulcos relativamente uniforme e 

fácil de identificar no flanco da ferramenta caracterizam a abrasão como 

principal mecanismo de desgaste, partículas duras que se soltam das 

ferramentas e pequenos fragmentos do revestimento contribuem para o 

surgimento deste mecanismo. 

Percebe-se na região 1 através da análise química por EDS, uma 

concentração maior de tungstênio, provavelmente material do substrato que 

ficou a mostra após remoção do revestimento. Na região 2 ainda é possível 

perceber o revestimento com marcas de abrasão, identificado pela presença de 

Titânio e Alumínio. Finalmente, na região 3 é identificado material da peça 

(Ferro e Silício) que se aderiu ao substrato após a remoção do revestimento.  

A figura 4.26 apresenta a imagem de MEV da ferramenta sem tratamento 

que passou pelo ensaio de usinagem a uma frequência de 800 rpm. 

Figura 4.26 MEV e EDS Ferramenta sem tratamento/800rpm. 

 
 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 



 

78 

 

Elemento Peso % Elemento Peso % Elemento Peso % 

Si 1,84 Al 28,2 W 84,7 

Fe 98,16 Ti 36,3 Co 0,99 

  Cr 5,4 Fe 14,2 

 

Nesta figura pode-se identificar a adesão de material da peça em forma de 

camadas sobre a região desgastada da ferramenta. Essas camadas são 

adicionadas durante o processo de usinagem, quando o material da peça é 

posto sobre a ferramenta com cargas moderadas, provocando uma aderência 

entre o os dois materiais, a adesão nesta região é elevada a tal ponto que na 

tentativa de separar as superfícies ocorre a ruptura do revestimento, 

caracterizando o mecanismo de desgaste adesivo (DINIZ et al,2000).   

Nas regiões 1,2 e 3 representam respectivamente o material da peça, o 

revestimento e o substrato. 

Na região 1 apresenta uma concentração de ferro e silício que são 

característicos do material da peça, esta região se mostra aderida ao substrato 

da ferramenta, na região 2 se observa o revestimento sem a presença de 

microsulcos, já a região  3 apresenta uma grande concentração de tungstênio e 

uma região com acabamento áspero, que pode ter sido provocado por um  

possível desplacamento de material aderido da peça na ferramenta, 

caracterizando um desgaste adesivo. 

A figura 4.27 apresenta a imagem de MEV da ferramenta tratada por 

pulverização catódica que passou pelo ensaio de usinagem a uma frequência 

de rotação de 560 rpm. 
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Figura 4.27 MEV e EDS Sputtering/ 560 rpm. 

 
 

Ponto 1 Ponto 2  

Elemento Peso % Elemento Peso %   

Si 1,81 Al 47,2   

Fe 98,1 Ti 34,2   

  Fe 6,8   

 

Nesta análise não foi identificado na amostra concentrações de tungstênio, 

provavelmente a região desgastada foi coberta pelo material da peça, não 

sendo possível visualizar o substrato da ferramenta. A análise de EDS deixa 

claro a adesão do material da peça sobre a região desgastada da ferramenta. 

O desplacamento do material da peça aderido na ferramenta provoca a 

remoção do revestimento, a região desgastada é coberta pelo material da peça 

até que os esforços gerados consigam remover esta camada aderida ao 

revestimento, caracterizando o mecanismo de desgaste adesivo. 

As regiões 1 e 2 apresentam as composições do material da peça aderido 

no substrato da ferramenta e elementos característicos do revestimento, 

respectivamente. 

A figura 4.28 apresenta a imagem de MEV da ferramenta tratada por 

pulverização catódica que passou por ensaio de usinagem a uma frequência de 

rotação de 800 rpm. 
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Figura 4.28 MEV e EDS Sputtering/ 800 rpm. 

 
 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Elemento Peso % Elemento Peso % Elemento Peso % 

Si 2,65 Al 8,4 W 94,2 

Fe 96,6 Ti 40,7 Co 0,3 

  Fe 38,8   

 

Nesta análise encontra-se material da peça aderido na região desgastada 

da ferramenta, sendo pequena a região em que apresenta material do 

substrato. 

Percebe-se que na região onde apresenta material aderido, ocorre o 

aparecimento de desplacamentos deste material, entretanto não é possível 

identificar o substrato com facilidade, isto pode ser devido a boa adesão 

provocada pelo substrato ao material da peça. Pode ser visto nas análises de 

EDS, para as ferramentas que foram tratadas com a pulverização catódica, 

uma camada uniforme de material da peça sobre a região desgastada, esta 

característica das ferramentas tratadas por sputtering pode ter influenciado o 

aumento da vida destas ferramentas. As regiões 1, 2 e 3 apresenta a 

composição do material da peça aderido na ferramenta, composição do 

revestimento e composição do substrato, respectivamente. 
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Os desgastes resultantes das ferramentas tratadas com solução alcalina 

podem ser observados nas figuras 4.29 e 4.30 para rotações de 560 e 800 rpm, 

respectivamente. 

Figura 4.29 MEV e EDS Alcalino / 560 rpm. 

 
 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Elemento Peso % Elemento Peso % Elemento Peso % 

Co 2,60 Fe 97,1 Ti 26,3 

W 25,9 Si 2,8 Al 26,6 

Fe 70,9   Fe 7,3 

 

Na figura 4.27 pode-se perceber que material da peça ficou aderido na 

região desgastada da ferramenta, nesta região é possível identificar marcas de 

microsulcos paralelos ao sentido de fluxo de material, e também pode-se 

visualizar desplacamento do material aderido deixando amostra o substrato da 

ferramenta, caracterizando os mecanismos de desgaste por abrasão e adesão 

respectivamente. A análise química das regiões 1,2 e 3 permitem comprovar 

estas observações. Identifica-se que na primeira o revestimento foi removido 

deixando substrato em evidência (presença de tungstênio e cobalto). Na região 

2 observa-se a presença do material usinado aderido a ferramenta (ferro e 

silício). Na região 3 observa-se a manutenção do revestimento. 
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Figura 4.30 MEV e EDS Alcalino / 800 rpm. 

 
 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Elemento Peso % Elemento Peso % Elemento Peso % 

Co 0,99 Fe 96,7 Ti 50,4 

W 43,1 Si 3,2 Al 38,2 

Fe 55,8   Fe 11,2 

 

Na figura 4.28 podem-se observar marcas de desplacamento 

caracterizando desgaste adesivo no material da peça aderido a região 

desgastada da peça, este desgaste possibilita a visualização do substrato da 

ferramenta. Através dos EDS das regiões 1,2 e 3 pode-se verificar que o 

desgaste foi intenso, retirando o revestimento e expondo o substrato na região 

1, ocorreu adesão do material da peça na ferramenta de corte na região 2 e na 

região 3 o material do revestimento na ferramenta que foi tratada pelo 

polimento químico com solução alcalina. 

A análise do desgaste para as ferramentas tratadas com soluções alcalinas 

e ácidas foi realizada através des imagens de MEV e análises químicas de 

EDS das figuras 4.31 e 4.32 para as rotações de 560 e 800 rpm 

respectivamente. 
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Figura 4.31 MEV e EDS Alcalino + Ácido / 560 rpm. 

 
 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Elemento Peso % Elemento Peso % Elemento Peso % 

Si 3,53 W 99,7 Al 28 

Fe 95,5 Co 0,36 Ti 54,1 

    Fe 3,1 

 

Analisando a figura 4.31 pode-se perceber que o material da peça não se 

adere totalmente na região desgastada, entretanto a região em que apresenta 

material aderido tem marcas de microsulcos característicos de desgaste 

abrasivo. Também é possível perceber uma região com acabamento áspero 

característico de desplacamentos do revestimento caracterizando um desgaste 

por adesão. Comparado com os demais tratamentos, o polimento químico 

solução alcalina e ácida apresentou maior desgaste nos ensaios de usinagem. 

Com a análise química das regiões 1,2 e 3 confirma-se as evidencias 

citadas acima. Na região 1 os elementos ferro e silício indicam que o material 

da peça foi aderido a ferramenta. A presença de cobalto e tungstênio na região 

2 evidência que o revestimento foi removido deixando o substrato exposto. Por 

fim a região 3 apresenta elementos do revestimento. 
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Figura 4.32 MEV e EDS Alcalino + Ácido / 800 rpm. 

 
 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Elemento Peso % Elemento Peso % Elemento Peso % 

Si 1,7 W 50,5 Al 26,7 

Fe 96,9 Co 0,50 Ti 68,8 

  Fe 48,08   

 

Na imagem da figura 4.32 percebe-se a formação de camadas do material 

da peça se aderindo ao substrato onde o revestimento já foi removido, este 

material aderido é removido da ferramenta gerando desplacamento do 

revestimento, caracterizando um desgaste adesivo. 

Pode ser observada também a remoção de revestimento da superfície de 

saída da ferramenta. As ferramentas que passaram pelo polimento químico 

com soluções alcalinas e ácidas apresentaram pouca aderência do 

revestimento e do material da peça sobre o substrato. As análises químicas 

das regiões 1,2 e 3 indicam a adesão do material usinado, substrato em 

evidência e manutenção do revestimento respectivamente.  

Todos os espectros de EDS das análises apresentadas anteriormente 

podem ser visualizados no Anexo I. 

De uma maneira geral, pode-se perceber nas imagens de MEV que o 

material da peça se adere com maior facilidade na região desgastada, e entre 
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as ferramentas analisadas as que apresentaram melhor aderência do material 

da peça na região do desgaste foram as ferramentas tratadas pela 

pulverização catódica. Este fato pode ter auxiliado o aumento da vida da 

ferramenta tratada pela pulverização catódica, uma vez que a camada de 

material aderida sobre a ferramenta acabava protegendo a superfície do 

contato direto com a peça. 

Com as análises de MEV e EDS das ferramentas após os ensaios de 

usinagem, podem-se classificar as ferramentas com relação à adesão do 

revestimento ao substrato. Esta classificação pode ser dada pela ordem 

decrescente do nível de adesão do revestimento.A ferramenta que apresentou 

o maior nível de adesão do revestimento foi a que recebeu a pulverização 

catódica, seguida da ferramenta que não foi tratada, em terceiro lugar a 

ferramenta tratada com polimento químico com solução alcalina e por ultimo a 

ferramenta que foi tratada com polimento químico com soluções alcalinas e 

ácidas.  

Esta ordem de classificação deixa claro que a rugosidade superficial 

influencia na adesão do revestimento, entretanto existe um limite no aumento 

da rugosidade para a melhoria da adesão do revestimento. As ferramentas que 

foram tratadas pela técnica de polimento químico apresentavam rugosidade 

superficial superior as demais, porém não se destacaram na remoção de 

material. 

Este limite máximo na rugosidade pode ser explicado pela deposição 

preferencial nos pontos altos da superfície, ferramentas com rugosidade 

elevada tendem a formar um filme poroso o que oferece pouca resistência ao 

revestimento (FRANCO JR. et al.,2000). 

Além de analisar as ferramentas, os corpos de prova também foram 

analisados no decorrer dos ensaios. Para a caracterização dos corpos de prova 

foram realizados ensaios de rugosidade nas superfícies usinadas. A figura 4.33 

apresenta um gráfico de colunas mostrando as rugosidades iniciais e finais 

para os corpos de prova que foram usinados pelos diferentes tipos de 

ferramentas em estudo.  
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Figura 4.33 Rugosidades dos corpos de prova. 

 

As modificações de rugosidade em relação as classes de rugosidade 

podem serem visualizadas no gráfico segundo a norma NBR 8404. Os valores 

de rugosidade superficial das faces usinadas do material da peça não 

apresentaram uma tendência clara nos ensaios de usinagem.  Este fato pode 

ser explicado pela formação diferenciada do cavaco, característica dos ferros 

fundidos cinzentos. 

A grafita, presente em formas de veios, nos ferros fundidos cinzentos 

facilita a ruptura do cavaco sendo possível verificar a formação de trincas a 

frente do cavaco na região afetada pela usinagem (MEURER et al, 2007). 

Este fato explica a rugosidade das peças usinadas não apresentarem uma 

tendência com relação ao desgaste das ferramentas, porém o gráfico da figura 

4.31 apresenta um menor incremento da rugosidade final das peças usinadas 

por ferramentas que receberam pré-tratamentos.     

Comparando os resultados dos ensaios de indentação com os resultados 

dos ensaios de usinagem nota-se uma diferença na ordem de classificação das 

ferramentas. Esta diferença comprova que o ensaio de indentação não 

representa bem as condições de trabalho de uma ferramenta de corte. A figura 

4.34 apresenta a ordem decrescente de classificação dos tratamentos 

aplicados às ferramentas que passaram pelos ensaios de usinagem e de 

indentação. 
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Figura 4.34 Ordem de classificação dos tratamentos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Este capítulo apresenta um resumo dos principais resultados obtidos ao 

longo do trabalho desenvolvido. 

 

o Tanto a técnica de polimento químico como a de pulverização 

catódica podem ser aplicadas para modificação das superfícies de 

ferramentas de corte, sendo que a primeira se apresentou como uma 

alternativa simples, uma vez que a modificação na rugosidade 

superficial depende dos reagentes utilizados.  

 

o O processo de polimento químico com solução alcalina e ácida 

apresentaram um incremento na rugosidade de aproximadamente 

53% na sua rugosidade média Ra, enquanto as tratadas com solução 

alcalina o incremento foi de 36%. Este incremento foi menor para as 

ferramentas que passaram pelo processo de pulverização catódica 

com a mistura dos gases Ar e H2, que foi de aproximadamente 28%. 

 

o A rugosidade das ferramentas é modificada após o revestimento, isto 

pode ser explicado pelo fenômeno de deposição preferencial nos 

pontos altos do substrato e possivelmente pela composição química 

da superfície. 

 

 

o A técnica de pulverização catódica apresentou os melhores 

resultados nos ensaios de adesividade, quando comparada com a 

técnica de polimento químico, tanto no ensaios de indentação quanto 

na usinagem. 

 

 

o Os ensaios de indentação não representam bem os esforços 

aplicados na usinagem. Sendo que os resultados dos ensaios de 

indentação apresentaram uma ordem diferente do grau de 

adesividade dos ensaios de usinagem. 

 

o Comparando as técnicas de modificação superficial em relação a 

rugosidade da ferramenta, a técnica de polimento químico forneceu 

os maiores incrementos de rugosidade média Ra. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A seguir são apresentadas propostas para desenvolvimento de trabalhos 

futuros. 

 Realização de comparações com outros tratamentos superficiais. 

 

 Utilização de ferramentas destinadas a outros tipos de materiais. 

 

 

 Avaliar a comparação destes tratamentos em ferramentas destinadas 

ao corte intermitente. 

 

 Investigar a adesividade do revestimento por meio de ensaios de 

risco de cargas progressivas. 
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