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Resumo 
O objetivo desse trabalho é mostrar ao público tudo que deve ser analisado na 
confecção de um projeto de molde. Esperamos com isso que todos aqueles que 
fazem parte desse universo, os criadores, os ferramenteiros e os transformadores, 
possam entender a realidade desse trabalho e o tempo necessário desde o início à 
conclusão do mesmo. Serão abrangidos os seguintes temas: -Após a conclusão do 
desenho de produto o começo o meio e o fim desse processo; 
Palavras-chave: Projeto. 

FACTORS WHICH CONTRIBUTE A GOOD MOULD PROJECT: 

Abstract  
The objective of this work is to show the public everything that needs to be assessed 
in making a mould project. We hope everyone who is part of this universe, creators, 
toolmakers and others, can understand the reality of this work and the time required.  
The following topics will be included:- After concluding the drawing of the product, 
the beginning, middle and end of this process. 
Key words: Project. 
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O TRABALHO 

Quando se inicia a construção de um projeto, deve-se levar em consideração alguns 
aspectos: 
• Fazer uma análise crítica do produto; 
• Verificar possíveis contra-cones, ângulos de saída, etc. 
• Qual é o produto e consequentemente o processo (sopro ou injeção);  
• Em que máquina esse molde trabalhará; 
• Resina; 
• Ciclo; 
• Quantidade de circuito de água; 
• Pressão de água e ar; 
• Quantidade de cavidades; 
• Força de fechamento; e 
• Capacidade de plastificação. 
 
Primeira Fase do Projeto 
 
Normalmente criamos um pré-projeto para uma primeira análise dos aspectos mais 
importantes, inclusive a decisão dos materiais a serem utilizados em cada parte do 
molde. Necessidade de gavetas, análise de mold flow, etc. 
Nessa fase eventualmente envolvemos o cliente para análise do pré-projeto. 
 
Segunda Fase do Projeto 
 
Com base no pré-projeto corrigido fazemos a requisição dos materiais. Sempre é 
necessário um tempo mínimo para a compra de materiais para que se possa 
escolher o melhor fornecedor no que diz respeito a preço e qualidade. 
 
Terceira Fase do Projeto 
 
Construção da montagem definitiva do molde. Nessa fase, em nosso caso, usamos 
um software 3D para a construção do projeto, o que nos possibilita enxergar o que 
acontece exatamente com todos os pontos do molde, sem exceção.  
Outro ponto importante é que verificamos onde cada peça poderá ser processada 
dentro de uma estratégia de produtividade. Podemos por exemplo optar por erosão 
a fio em alguns casos em que outrora usinaríamos em CNC, podemos usar a high 
speed para usinagem de uma cavidade a fim de eliminar a necessidade de 
acabamento na bancada antes da aplicação do jato de oxido no caso de polietileno, 
dentre outras coisas; 
 
Quarta fase do Projeto 
 
Detalhamento total do projeto. 
 
Quinta Fase do Projeto 
 
Conferencia criteriosa do projeto. 
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Sexta e última fase do Projeto 
 
Correção pós conferencia e finalização. 
É importante frisar que um projeto bem conceituado tem um impacto direto na 
redução de tempo de confecção na fabrica, alem da diminuição do retrabalho dentre 
outros pontos. 
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APLICAÇÃO DA FILOSOFIA DFMA PARA A 
RACIONALIZAÇÃO DO PROJETO DE MOLDES DE 

INJEÇÃO1

Leonardo Valentini Tonietto2

Marcos Alexandre Luciano3

Resumo 
Este trabalho propõe a adoção da filosofia de Projeto para Fabricação e Montagem 
no projeto de moldes com o intuito de criar um produto com características 
apropriadas no aspecto funcional, de manufatura e de montagem, resultando em 
uma fabricação mais simples e vantajosa. A racionalização do projeto de um molde 
exige o conhecimento das características técnicas dos recursos de fabricação. Para 
o desenvolvimento deste trabalho foram coletadas algumas informações como, por 
exemplo: tipos de processos disponíveis para usinagem do fechamento, 
disponibilidade dos processos, custos envolvidos, qualidade, raios das ferramentas, 
formas construtivas. Com base nestas informações foram criados padrões de 
construção, a fim de otimizar o tempo de produção e reduzir os retrabalhos. Foi 
elaborado também um check-list de maneira a constatar possíveis falhas. Os 
retrabalhos, comuns em ferramentarias, não estão inclusos no cronograma, tendo de 
ser alocados entre outras atividades acarretando o remanejamento das datas do 
cronograma. Este trabalho sugere, como uma das alternativas possíveis para 
resolver este problema, a utilização da filosofia de Projeto para Fabricação e 
Montagem, de modo a elaborar um projeto específico para cada cliente. A 
integração entre o projetista e a fabricação resulta na diminuição no tempo de 
manufatura, menos retrabalho nos projetos, maior produtividade e confiabilidade nas 
informações trocadas entre as áreas. 
Palavras-chave: DFMA; Moldes de injeção; Projeto de moldes. 
 

IMPLEMENTATION OF PHILOSOPHY DFMA FOR THE DESIGN FOR 
RATIONALISATION INJECTION MOULD  

Abstract 
This work proposes the adoption of the philosophy of Desing for Manufacturing and 
Assembly in mould of design with the purpose of create a product with suitable characteristic 
in functional aspect, of manufacturing and assembly, resulting the more advantageous and 
more simple. The rationalizing of the mold design demands the knowledge of technique 
caracteristic of manufacturing means. For development this work was colect any information 
like, for example: process type available for closure machining, availability process, wrap up 
costs, quality, tools radius, building forms.  On the basis of this information was created 
construction standard, in order to optimize the time of production and reduce the re-work. In 
this work was maked a checklist of way to note fault possible. The re-work, common in 
tooling, is not incluse of schedule, have to be allocated between others activity bringing 
changes of schedule dates. This work suggests like the possible alternative for to resolve the 
problem, the utilized the philosophy of Desing for Manufacturing and Assembly, of way to 
elaborate a specific design for each client. The integration between the designer and 
manufacturing results in the reduction in the time of manufacturing, less re-work in design, 
more production and reliabillity in changed information between the area. 
Key words:  DFMA; Injection mould; Mould design. 
 
1 Contribuição técnica ao 6° Encontro da Cadeia de Ferramentas, Moldes e Matrizes, 20 a 22 de 

agosto de 2008, São Paulo, SP 
2 Engenheiro Mecânico (Tech Tools Moldes de Injeção) 
3 Dr.  Eng. (Departamento de Engenharia Mecânica - Universidade de Caxias do Sul) 
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1 INTRODUÇÃO            
 
As principais vantagens da integração entre o ambiente de trabalho dos projetistas e 
a fabricação são a diminuição no tempo de manufatura, menos retrabalho nos 
projetos, maior produtividade e confiabilidade nas informações trocadas entre as 
áreas.  
Devido à exigência do mercado, o tempo para elaboração do projeto do molde está 
vinculado ao aumento de prazo de entrega do projeto. Por sua vez, os contratos de 
serviço vêm acrescidos de multas por atraso. Assim sendo, para a empresa é 
importante garantir os prazos de entrega, bem como, a qualidade final do molde. 
Atendendo também as exigências do cliente, é necessário personalizar o projeto em 
função das características dos recursos de fabricação, desde sua concepção, 
passando pelo planejamento do processo, detalhamento do projeto, até a produção. 
O projeto para manufatura e montagem (DFMA) é uma filosofia que se utiliza de 
diversos conceitos, técnicas, ferramentas e métodos para aperfeiçoar a fabricação 
de componentes ou simplificar a montagem de produtos. É planejado durante a fase 
de projeto para facilitar as fases de fabricação, de forma a projetar os produtos para 
que possam ser fabricados mais facilmente e/ou economicamente do modo mais 
viável. O DFMA influencia o projeto, seguindo alguns parâmetros ou características 
dos processos de fabricação. Como por exemplo, considerações sobre custos de 
ferramenta, tempo requerido, custo do processo, custo ou tempo de montagem, 
preocupação com as pessoas que irão fabricar o produto, avaliação do material ou 
do equipamento, entre outros.(1)  
Segundo Forcelli, Ferreira e Catapan,(2) o DFM (Design For Manufacturing) traduz a 
busca durante o projeto, em tornar mais fácil à manufatura dos componentes que 
formarão o produto depois de montado.  
Da mesma forma, Canciglieri(3) acredita que o DFM incorpora informações referentes 
à manufatura, auxiliando a comunicação entre todos os elementos e permitindo que 
o projeto possa ser adaptado durante cada estágio da confecção do produto. 
Segundo Bralla,(4) os princípios que são aplicados aos processos de manufatura, 
ajudarão os projetistas nas especificações dos componentes e produtos, aos quais 
serão manufaturados com o mínimo de custo. Alguns exemplos de princípios a 
serem seguidos: simplicidade, materiais e componentes padrões, padrões de 
desenhos para produtos semelhantes, tolerância aceita, entre outras. 
Enquanto, o DFA (Design For Assembly) avalia o produto como um todo, não só as 
peças individualmente. Ele tende a simplificar a estrutura da montagem, mantendo o 
projeto flexível, e procurando a maior eficiência no uso da função do componente, 
isto torna a montagem do produto menos custosa e mais otimizada possível. 
O DFA permite ao projetista avaliar a montabilidade da concepção original, 
verificando se é ou não adequado à montagem, a partir da resposta das 
características das partes, sub-montagens e processos de montagem do produto. 
Boothroyd(5) recomenda avaliar a montabilidade do produto em relação a quatro 
critérios: que seja montável na medida do possível; seja montável de um lado só; 
que seja montável com perda de tempo mínima, ou seja, simples e; se possível, 
montável com o mínimo ou sem ferramentas. 
Não é possível atingir a excelência na qualidade e no custo da fabricação do produto 
quando as engenharias de projeto e de manufatura não estão interligadas. Segundo 
Canciglieri e Young(6) o projeto tem de ser bem orquestrado e integrado, por isso nas 
duas últimas décadas vem crescendo o interesse pela engenharia simultânea. 
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Atualmente os lançamentos dos produtos estão cada vez mais recentes, por 
conseqüência disto, os prazos de entrega do projeto e fabricação estão cada vez 
mais curtos, sendo inaceitáveis retrabalhos, oriundos da falta de comunicação entre 
projeto e fabricação. O ambiente de engenharia simultânea é usado no processo de 
desenvolvimento de produtos injetados, pois requer equipes multifuncionais 
conforme visto na Figura 1. 
 

 
Fonte. www.inglass.it 

Figura 1. Ciclo de desenvolvimento do projeto para o molde. 
 
No item 1 da Figura 1, pratica-se o esboço conceitual, levando em considerações 
projetos similares, quando estes projetos são inovadores é feita uma análise para as 
possíveis causas de falha (FMEA – Failure Mode and Effect Analisys). Nos itens 2, 3 
e 5 são feitas as análises e simulações acompanhadas por programas específicos, é 
nestas fases que se pode comprovar se as definições iniciais do pré-projeto estavam 
coerentes. Por exemplo, o local do ponto de injeção, a eficiência do ciclo de 
refrigeração, os cursos dos mecanismos, entre outros. O item 4 tem a função de 
otimizar e padronizar os processos aplicados, e no item 6 se trata da fabricação 
virtual das peças para a futura produção. 
Os projetistas de produto injetado, geralmente, não têm uma visão sistêmica da 
fabricação do mesmo, preocupando-se principalmente com a forma, estilo e 
montagem no seu conjunto e assim, deixando de fora, a viabilidade de fabricação. 
Quando este produto chega ao projetista do molde, tem-se que fazer modificações 
necessárias para possibilitar elaboração do projeto de molde e assim garantir a 
fabricação e a qualidade do mesmo. Este mesmo descaso pode ocorrer quando o 
projeto do molde não segue os padrões, parâmetros e normas requisitadas pelo 
processo de fabricação necessário para a empresa 
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2  MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Identificação de Necessidades de Melhoria 
 
Com o intuito de identificar as necessidades de melhoria, foi escolhida uma empresa 
fabricante de moldes de injeção que apresente um volume significativo de trabalho e 
que possibilite a realização de entrevistas com os responsáveis da engenharia de 
processo. Abaixo estão descritas as informações em ordem de importância (colhidas 
após a entrevista) para a aplicação do DFMA, levando em consideração o custo 
agregado a cada uma delas: 
- melhorias no fechamento do molde, racionalizando os processos de usinagem; 
- fornecimento dos desenhos de eletrodos no projeto; 
- raios de ferramenta compatíveis com os existentes no molde; 
- padronização de componentes relevantes; 
- maior aplicação para eletro penetração à fio; 
- ajuste de tolerâncias para montagem; 
- lista de material otimizada; e 
- referências para usinagem e modificação do componente facilitando a fabricação. 
Inicialmente será aplicado o conceito de DFMA na região de fechamento do molde a 
principal solicitação do cliente, pelo fato das decisões implicarem em inúmeros 
processos e etapas de fabricação, além de melhorar a robustez do molde que é 
interesse do cliente final. 
O orçamento para a fabricação de um molde leva em consideração o custo da hora 
da ferramentaria, que consiste normalmente na média entre os diversos custos dos 
processos de fabricação, entre eles eletro-erosão, eletro penetração à fio, 
torneamento, fresamento, retífica, bancada, etc. Estes processos têm custos e 
tempos diferentes na sua individualidade. Então, tem-se que reconhecer quando 
existe a real necessidade de utilizar processos menos vantajosos, restringindo sua 
aplicação.  
A definição do tipo de fechamento do molde fica a cargo dos projetistas, que por sua 
vez têm objetivos de criá-los mais robustos e de fácil fabricação, de modo a suportar 
a força e a pressão de injeção causada pela injetora. Naturalmente os projetistas 
com mais experiência têm maiores chances de criar o fechamento adequado, 
contudo, como esta etapa é crítica em um projeto, se faz necessário estabelecer 
uma sistemática com as melhores práticas de projeto buscando racionalizar a 
fabricação e a funcionalidade do molde.  
 
2.2 Determinações dos Principais Tipos ou Formas para Fechamentos 
 
Definidas algumas informações no pré-projeto, como número de peças e o tipo de 
injeção, as peças são posicionadas para favorecer o balanceamento da injeção, a 
extração, a refrigeração e a fabricação. Por conseqüência, o fechamento é função 
de todas estas definições, podendo ter formas simples ou complexas. Basicamente 
existem três tipos de fechamento. O primeiro é o de topo, ou seja, as superfícies de 
contato se encontram no sentido normal à abertura do molde. O segundo é o 
fechamento em cunha também bastante utilizado, e em alguns casos, ajuda na 
centralização das cavidades. Já o fechamento de aresta é o menos indicado por se 
tratar do encontro entre as superfícies da cavidade superior, cavidade inferior e do 
produto, ocasionando uma região crítica no ajuste. Respeitando as particularidades 
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e necessidades de cada projeto, deve o projetista, sempre que possível procurar 
minimizar os custos de fabricação como um dos preceitos fundamentais do DFMA. 
 
2.3 Simplificação e Análise das Superfícies Pertencentes ao Fechamento 
 
Deve-se simplificar ao máximo o número e a complexidade das faces no produto e 
no fechamento, pois estas serão processadas posteriormente na fabricação dos 
eletrodos ou mesmo na programação de usinagem, como recomendado pela 
filosofia de Projeto para Manufatura e Montagem. O excesso de superfícies sem o 
alisamento necessário causa um transtorno no momento da usinagem. Normalmente 
os vincos formados entre as superfícies não permitem que o fechamento da 
cavidade superior fique ajustado com a inferior, pois a ferramenta não consegue 
usinar o vinco. Quando isto ocorre numa região de produto notam-se marcas que 
necessitam passar pelo processo de polimento. 
 
2.4 Reconhecer a Necessidade de Utilização de Eletro-erosão no Molde 
 
Alguns eletrodos podem ser eliminados com o uso de raios onde existam “cantos 
vivos”, possibilitando o fresamento desta região, reduzindo tempo e custos de 
fabricação, possibilitando uma racionalização dos processos de fabricação e 
montagem. Algumas vezes, a necessidade de eletro-erosão fica somente em um 
lado das cavidades, ou seja, quando a ferramenta acompanha a parte externa do 
“canto vivo” não é necessário, porém na região interna fazem-se necessários.  
Quando o projetista adiciona raios nos “cantos vivos” do fechamento, ele evita a 
utilização do eletrodo. Porém, deve utilizar raios condizentes com as ferramentas 
existentes na fábrica. Por exemplo, para utilizar uma fresa esférica mostrada na 
Figura 2(a) deve existir um raio mínimo de 0,5 mm no fundo, e a altura do 
alojamento não ultrapassar 6 vezes o diâmetro da ferramenta, sendo utilizada 
geralmente em regiões que possuam pouca ou nenhuma inclinação das paredes. A 
Figura 2(b) apresenta o modelo de fresa esférica escalonada, que necessita também 
do raio mínimo de 0,5 mm no fundo, porém com a altura do alojamento 20 vezes o 
diâmetro da ferramenta. Ela é utilizada quando o alojamento possui inclinação da 
parede considerável. Desta forma, quando o raio mínimo ou a altura do alojamento 
estiver fora das especificações será imprescindível o uso de eletro-erosão nesta 
região. 
 

 
Figura 2. Tipos de ferramentas esféricas: (a) fresa convencional; (b) fresa escalonada 
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2.5 Alívios e Folgas nos Fechamentos 
 
A adoção de um alívio de 0,3 mm entre a placa porta cavidade superior e a placa 
porta cavidade inferior, garante que o contato entre as cavidades ocorra, e desta 
forma o polímero fique retido entre elas. Adota-se também, a folga nas laterais das 
cavidades, quando estas avançam para dentro do alojamento da outra cavidade, isto 
evita a colisão entre as paredes por não terem inclinação, conforme pode ser visto 
na Figura 3. Outra tarefa importante são os alívios de fechamento do molde, por 
exemplo, pode-se adotar para os fechamentos principais do molde, uma faixa de 20 
a 30 mm de contato entre as cavidades. Isto facilita o trabalho posterior de bancada 
para um eventual ajuste e contribui também para a usinagem que pode adotar 
tolerâncias maiores nestas regiões, ou seja, pode optar por deixar estas regiões com 
o acabamento bruto, somente o desbaste, conforme pode ser visto na Figura 3. Isto 
pode permitir um aumento na velocidade de fabricação pela liberação das 
tolerâncias, bem como, um aumento na velocidade de montagem pela reduzida área 
de fechamento que precisa ser ajustada.   
 

 
Figura 3. Exemplo de folga no fechamento 

 
2.6 Utilização de Postiços 
 
Existem vários motivos para a utilização dos postiços no molde, quando é desejável 
reduzir a espessura das cavidades, para facilitar futuras manutenções, duas ou mais 
versões do produto, refrigeração e também pela redução dos custos do molde, pelo 
uso de materiais especiais somente em regiões realmente técnicamente. Os 
postiços de forma geral contribuem significativamente para o êxito na fabricação do 
molde, no entanto deve-se lembrar que sua colocação gera linhas que marcam o 
produto, e, portanto, deve-se conhecer o produto para saber se são permitidas estas 
marcas. 
 
2.7 Adoção de Cunhas em Fechamentos 
 
As cunhas servem para garantir que as cavidades superiores e inferiores estejam 
centradas e apoiadas na hora da injeção evitando que a pressão de injeção possa 
danificar ou mesmo reduzir a vida útil do molde. Algumas vezes, o molde apresenta 
desbalanceamento no preenchimento do produto, e as cunhas servem justamente 
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para compensar esta diferença no gradiente de pressão. Além disso, o uso das 
cunhas pode corrigir uma eventual folga nos alojamentos das cavidades. A presença 
das colunas e buchas principais não é suficiente para garantir a centralização do 
molde, pois sua função pode estar comprometida pelo desgaste, transporte ou 
dilatação térmica do molde. Por isto, existe necessidade de colocar centradores no 
molde, que geralmente ficam alojados no centro das placas porta cavidades, e são 
capazes de proteger os fechamentos que possuem menores inclinações de 
cunhagem. Mesmo aumentando o número de componentes a serem fabricados e 
montados, os centradores garantem bons resultados quanto à funcionalidade do 
produto, ou seja, a racionalização dos processos de fabricação e montagem, 
pressuposto básico da filosofia DFMA, deve ser ponderada em função dos ganhos 
de qualidade e produtividade do molde. A Figura 4(a) mostra os centradores fêmeas, 
retangulares sem inclinação. Já a Figura 4(b) mostra os centradores machos, 
retangulares sem inclinação.  
 

 
Figura 4. Vista isométrica do molde aberto: (a) centrador fêmea; (b) centrador macho 

 
2.8 Modificação do Produto para Racionalizar a Fabricação do Molde 
 
A realização de qualquer melhoria no fechamento do molde requer o conhecimento  
do nível de exigência da peça injetada, ou seja, aparência, precisão, produtividade e 
aplicação do produto. A partir dessas informações é possível modificar o produto 
para possibilitar o melhor fechamento possível, contudo, deve-se fazer um estudo 
cuidadoso, da relação entre projetar para uma melhor fabricação e projetar para uma 
funcionalidade adequada do produto. Nos moldes que possuem injeção sobre canal, 
e geralmente mais de uma cavidade, pode-se criar uma região plana de forma a 
facilitar o fluxo do polímero na injeção. A Figura 5(a) apresenta área da secção 
transversal constante, enquanto na Figura 5(b) observa-se que o comprimento 
percorrido pelo polímero para preencher o canal é maior, aumentando a chance de 
solidificar o material precocemente. Contudo, no ponto de vista da fabricação, o 
fechamento ideal seria o apresentado na Figura 5(b), pois o processo envolvido 
seria o eletro penetração à fio com corte lateral na cavidade; já a Figura 5(a) foi 
desenvolvida usando o processo de fresamento. 
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Figura 5. Fechamento: (a) ideal para o projeto; (b) ideal para a fabricação 

 
3  RESULTADOS       
 
Para a aplicação da filosofia DFMA, ou seja, simplificar os processos de fabricação e 
montagem sem interferir na funcionalidade e qualidade do produto, foi necessário 
criar padrões para o fechamento do molde, como aqueles citados nos itens 2.2 a 
2.8, a fim de otimizar o tempo de fabricação e reduzir os retrabalhos. Para tanto, foi 
elaborado um check-list que possibilite constatar uma possível falha no projeto do 
fechamento. Além disso, este roteiro permite que projetistas menos experientes 
possam usar o conhecimento da empresa associado ao fechamento de moldes. Os 
principais itens do check-list são: 
A posição dos produtos a serem injetados é a mais adequada para fabricação do 
fechamento? Caso não seja, existe alguma restrição quanto à mudança do 
posicionamento, como a presença de robô para retirar o produto do molde, 
espaçamento entre as colunas da injetora insuficiente, etc. 
Foram feitas ou analisadas modificações no produto para possibilitar a construção 
do fechamento ideal? Possivelmente este item seja o mais importante da lista. É ele 
que nos possibilita atingir melhoras consideráveis na usinagem do fechamento, 
assim como a qualidade final da peça a ser injetada. É importantíssimo que nesta 
etapa o projetista já esteja familiarizado com a aplicação do produto.  
Todas as modificações geradas no produto foram devidamente aprovadas e 
registradas pelo cliente? Só ele tem uma visão sistêmica do conjunto que engloba o 
seu produto, como produção, vendas, qualidade, visibilidade, problemas relativos a 
peças semelhantes, entre outros. 
Foi respeitada a norma de não construir fechamentos retos, pois estes,causam 
colisão durante a abertura e fechamento do molde? Os fechamentos devem conter o 
mínimo de 0,3 mm de desencontro, devido ao ângulo de cunha, e desta forma pode 
ser considerado um fechamento delicado. Caso exista fechamento delicado, estes 
foram protegidos com a colocação de centradores com ângulo inferior ao do 
fechamento, para garantir que no momento que o molde fecha as primeiras 
superfícies a terem contato, seja dos centradores. 
Caso a injeção seja sobre o canal e/ou o molde possua mais de uma cavidade pode-
se criar uma região plana mais simples de ser fabricada. 
É possível ou necessário, criar uma região plana para melhorar o fluxo do material, 
facilitar a fabricação e possíveis ajuntes no fechamento do molde? 
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Foram feitas regiões de cunhagem no molde nos dois sentidos do molde? A pressão 
de injeção, junto com a força de fechamento causado pela injetora, pode causar um 
desbalanceamento no molde, por isso devem ser reforçadas as cunhas neste 
sentido.Garantir que o molde não apresente regiões negativas em relação à 
extração da peça, bem como, entre as faces de fechamento e movimento dos 
mecanismos. 
Foram colocados todos os postiços necessários no molde, visando o funcionamento, 
fabricação, manutenção, refrigeração e outras versões do produto? 
Foram levados em consideração os padrões do cliente no momento de construir o 
molde? Raios de ferramenta disponíveis, processos de fabricação preferidos, etc. 
Foram feitos todos os alívios e folgas necessárias para melhorar a fabricação? Vale  
lembrar que eles são muito importantes na escolha do acabamento superficial 
necessário para fabricação e a sua montagem. 
O fechamento possui alguma particularidade que nunca tenha sido aplicada, ou que 
você desconheça? Mesmo que os fechamentos dos moldes variam de produto para 
produto, não é normal acontecer procedimentos nunca antes ocorridos, a menos que 
seja solicitado pelo cliente. 
Esta particularidade deve ser discutida com as pessoas responsáveis pelo projeto e 
pela fabricação? A verificação está concluída, porém depois de liberado o projeto 
para a fábrica, é importante uma análise dos responsáveis pela fabricação, pois 
quanto antes for inserido uma possível melhoria menor será o custo desta 
modificação.  
 
4 DISCUSSÃO  
 
O uso do check-list para orientar à racionalização dos processos de fabricação e 
montagem de moldes, como preceito básico da filosofia DFMA, possibilita que os 
projetistas tenham um nível semelhante de conhecimento, atendendo as exigências 
de fabricação reduzindo seus índices de retrabalhos em fechamentos. Isto permite 
perceber o aumento da quantidade e qualidade de moldes projetados e fabricados. 
Por não se tratar de uma produção seriada, torna-se difícil quantificar os ganhos. 
Além disso, algumas mudanças que eram percebidas apenas na etapa da 
fabricação, onde o custo para introdução das mudanças é elevado, foram 
transferidos para as fases inicias de projeto e desta forma obteve-se resultados 
satisfatórios. 
 
5 CONCLUSÃO 
 
A elaboração de um projeto personalizado pode se tornar um diferencial na hora de 
escolher a empresa a qual fornecerá o projeto. Desta forma, a ferramentaria não 
gastará com modificações decorrentes da falta de conhecimento dos projetistas 
sobre sua estrutura para a fabricação e montagem, além de reduzir seus prazos de 
entrega aumentando sua produção. 
Este trabalho apresentou os conceitos do DFMA, tendo como exemplo de aplicação 
o projeto do fechamento de moldes de injeção. Isto garantiu que os projetistas 
passem a ter uma seqüência de parâmetros capazes de garantir o funcionamento do 
molde, bem como, a sua fabricação. Por isso, fez-se necessário registrar os padrões 
de fabricação do fechamento do molde. Os parâmetros pesquisados e criados foram 
retirados de casos passados, ou seja, do conhecimento existente na empresa. 
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O projetista pode utilizar este trabalho como referência na concepção de um 
fechamento, auxiliando sua capacidade de decisão e identificando um possível 
equívoco no projeto. 
Pode-se observar que o check-list ajudou o projetista a encontrar algumas falhas no 
fechamento do molde de injeção, contudo, outros estudos de caso deverão ser 
implementados, buscando melhorar ainda mais a sistemática para a definição do 
fechamento dos moldes de injeção racionalizando os processos de fabricação e 
montagem em relação a funcionalidade do produto.  
Como trabalho futuro, pode-se aplicar a filosofia de DFMA para as outras 
necessidades reais do cliente. Assim, todo o projeto do molde de injeção estará de 
acordo com a necessidade do cliente, ou seja, um projeto personalizado conforme o 
processo de fabricação e montagem existente. Também, pode-se estender este 
trabalho a outros clientes que sejam representativos no orçamento da empresa.  
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MOLDES DE VIDRO PRODUZIDOS EM PERFIS DE FERROS 
FUNDIDOS1
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Resumo  
É discutida a utilização de perfis de ferros fundidos, obtidos por fundição contínua, 
em moldes para a produção de objetos de vidro. Este tipo de aplicação impõe ao 
molde de ferro fundido solicitações de desgaste e de ciclagem térmica, além de se 
exigir excelente acabamento superficial da peça de vidro produzida. Para atender 
estas exigências, duas diferentes abordagens são utilizadas: moldes em ferro 
fundido nodular e moldes em ferro fundido cinzento com grafita tipo D, ambos 
podendo conter depósitos superficiais de cromo duro. As discussões são ilustradas 
com análises de moldes após utilização, verificando-se o comportamento superior de 
moldes produzidos em ferros fundidos nodulares.  
Palavras-chave: Moldes de vidro; Ferros fundidos; Cinzento; Nodular. 
 
GLASS MOULDS PRODUCED FROM CONTINUOUS CAST BARS OF GRAY AND 

DUCTILE IRON 
 
Abstracts 
It is discussed the use of continuous cast bars of gray and ductile iron for glass 
moulds. Some properties are requires from the cast Irons, like wear and thermal 
fatigue resistance, together with good surface finishing of the machined mould. 
Ductile iron and gray iron with D graphite are selected for glass moulds, in some 
cases associated with hard chromium surface treatments. Examinations of glass 
moulds at the end of the life show that ductile iron presents superior performance, 
concerning wear, surface finishing in service and oxidation resistance. 
Key words: Glass moulds; Cast Irons; Ductile iron; Gray iron. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
Peças de vidro são usualmente fabricadas por fusão e moldagem, empregando-se 
moldes metálicos. Estes moldes são submetidos a intensas solicitações térmicas e 
mecânicas, e sua vida tem significado econômico importante. Dependendo do 
processo de moldagem do vidro (sopro, prensagem) e da geometria da peça de 
vidro, diferentes materiais do molde podem ser empregados, destacando-se os aços 
inoxidáveis martensíticos e os ferros fundidos, cinzentos e nodulares.  
Discutem-se neste trabalho as solicitações a que são submetidos estes moldes para 
vidro. São ainda examinados alguns casos de moldes em final de vida, procurando-
se identificar os mecanismos de falha destes moldes. 
 
2 MOLDES PARA VIDRO – ASPECTOS DA LITERATURA 
 
Os processos de moldagem de vidro podem ser divididos em sopro e prensagem. 
No processo de sopro (Figura 1), a gota de vidro ao ser introduzida no molde é 
soprada na forma de uma bolha, que se acomoda nas paredes do molde, resultando 
em peças ocas. Obtém-se em média 400.000 embalagens por molde.(1) Em alguns 
casos a vida do molde é determinada por locais mais solicitados termicamente. 
Assim, por exemplo, em garrafas ou frascos, a região do gargalo é a que está sujeita 
a um maior tempo de contato com o vidro, sendo portanto a região mais solicitada 
termicamente e, em alguns casos, é confeccionada por materiais com uma maior 
resistência à fadiga térmica que o material do corpo da garrafa, como por exemplo 
em bronze ao alumínio.(2)

A Figura 2 ilustra o processo de moldagem por prensagem, que consiste nas etapas 
de abastecimento do vidro, prensagem, manutenção da pressão e desmoldagem. 
Devido à aplicação da pressão desenvolvem-se tensões superficiais importantes, 
bem como altas temperaturas no molde (Figura 3), o que resulta em menor vida útil 
do molde (comparativamente ao sopro), ou seja, em torno de 75.000 peças por 
molde para formatos redondos e 35.000 peças para formas mais complexas.(1)

Em ambos os processos o principal mecanismo de dano do molde seria desgaste 
associado com oxidação.(4)

 

 
 

Figura 1. Processo de moldagem por sopro, de frascos e garrafas.(1)
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Figura 2. Principais etapas do processo de moldagem de vidro com prensagem.(3)  a) Abastecimento 
do vidro;  b) Prensagem; c) Manutenção da pressão;  d) Desmoldagem.  

 
Figura 3. Evolução da temperatura da superfície do molde durante a prensagem do vidro.(3)

 
Ressalta-se ainda que a vida do molde tem sido considerada como um aspecto de 
grande importância na fabricação de vidros, tendo em vista que o custo do molde 
pode significar até 20% do preço do produto fabricado.(1) Entre outras variáveis que 
afetam a vida dos moldes, pode-se citar o uso adequado de materiais lubrificantes, 
assim como a grafite, o enxofre e o bissulfato de molibdênio,(5) bem como os 
cuidados que devem ser tomados na limpeza dos moldes, através do uso de 
decapagem com soda cáustica e ainda pelo emprego de jatos com microesferas de 
vidro.(6)

Na fabricação de vidros prensados os moldes são geralmente cromados, possuindo 
este revestimento uma durabilidade mínima de 72 horas. Para a recuperação desses 
moldes, a cromagem é retirada eletroliticamente, sendo o molde repolido e então 
submetido à aplicação de uma nova camada de cromo.(6) Experiências com moldes 
de aço não cromados mostraram uma grande tendência do vidro em aderir ao 
molde, uma maior oxidação, uma maior porosidade, e uma menor durabilidade que 
os moldes cromados.(6)

Convém ainda salientar que em algumas vidrarias é comum a recuperação apenas 
de regiões do molde que sofreram maior desgaste, através da metalização com pó 
atomizado.(6)

Com relação ao material do molde, de um modo geral pode-se citar os seguintes 
requisitos desejáveis:(7) elevado grau de acabamento superficial, boa usinabilidade, 
alta resistência à fadiga térmica, baixa tendência à expansão, alta resistência ao 
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desgaste, alta resistência à corrosão e à oxidação, pequena expansão por dilatação 
térmica, alta resistência ao empenamento e alta resistência à colagem com o vidro.  
São empregados principalmente ferros fundidos (cinzentos e nodulares) e aços 
(aços carbono e inox martensíticos), dependendo das solicitações do molde. Em 
muitos casos a usinabilidade é um aspecto crítico, representando 80% do custo de 
produção do molde. Nestes casos é selecionado um ferro fundido, cinzento ou 
nodular, de matriz ferrítica.(1) A Tabela 1 apresenta informações de desempenho de 
alguns moldes de ferros fundidos.(8)

Apresenta-se a seguir o trabalho experimental realizado, que consistiu no exame de 
moldes em final de vida, procurando-se caracterizar os mecanismos de falha de 
moldes produzidos em ferros fundidos, submetidos a diferentes processos de 
moldagem de vidro. 
 
Tabela 1 – Temperatura de trabalho e vida útil de moldes produzidos com ferros fundidos.(8)

Ferro fundido Aplicação Processo de 
moldagem 

Temperatura 
média (°C) 

N° peças por 
molde 

Pré-moldes Sopro 370 250.000 
Molde – perfumaria Sopro 500 72-75.000 
Molde, remédios Sopro 500 145-150.000 

Cinzento, grafita 
D, ferrita 

Gargalo (neck ring) Sopro 350 45-50.000 
Macho para copo Prensa 250 420.000 Nodular, ferrita 

 Gargalo (neck ring) Prensa-sopro 350-400 36.000 
Moldes Sopro 500 145-150.000 Nodular, perlita 
Molde para copo Prensa 400 900.000 

 
3  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
Foram examinados cinco tipos de moldes empregados na fabricação de vidro, 
constando da Tabela 2 as características destes moldes e de sua utilização. Foram 
efetuadas análises metalográficas em regiões selecionadas, e, em alguns casos, 
observação da superfície desgastada em MEV. 
 
Tabela 2. Moldes examinados.  
Caso Processo de 

moldagem 
Material do molde Falha 

1 Sopro Ferro fundido cinzento (grafita tipo D, 
ferrita) 

Rugosidade junto ao 
gargalo 

2 Sopro Ferros fundidos cinzentos (grafitas, tipos A, 
E e D, ferrita) e nodular (ferrita).  

Oxidação no gargalo 

3 Prensagem Ferro fundido nodular (perlita). 
Revestimento de cromo duro. 

Desgaste, final de vida 

4 Sopro Ferro fundido cinzento (grafita D, ferrita) Desgaste, final de vida 
5 Sopro Ferro fundido nodular (ferrita) Desgaste, final de vida 
 
4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1  Caso 1 – Moldes de Vidro Soprado – Rugosidades Superficiais 
 
A Figura 4 mostra dois moldes de frascos, onde é empregado o processo de sopro. 
Estes moldes apresentam, em final de vida, imperfeições superficiais localizadas 
junto ao gargalo, região mais quente do molde (indicadas por B na Figura 4). As 
análises metalográficas de seções ortogonais das regiões A e B mostraram a 
presença de óxidos aderidos à superfície nos locais B, associados a oxidação da 
rede de grafita junto à superfície (Figura 5). Verifica-se assim que a rugosidade 

17



superficial foi provocada por um processo de oxidação, que se propaga para dentro 
do material através da rede de grafita do ferro fundido cinzento. 
 
 
 
 
   
  
  
  
  

Amostra 1 
Região B Região A 

  Amostra 2 
  
  
  
  
  
  
  
 
Figura 4.  Caso 1 – Moldes de vidro soprado, com imperfeições superficiais localizadas (regiões B). 

 
 

Região A Região BRegião BRegião A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Seções ortogonais das regiões A e B da amostra 1. Grafita tipo D e matriz ferrítica. Verifica-
se na região B a presença de óxidos superficiais e oxidação superficial da rede de grafita. 
 
4.2  Caso 2 – Moldes de Vidro Soprados – Oxidação no Gargalo 
 
Moldes de frascos apresentaram oxidação na região do gargalo, como indicado na 
Figura 6. Foram examinados moldes de dois tipos de ferros fundidos cinzentos 
(grafita tipo A, grafita tipo D) e de ferro fundido nodular, todos de matriz ferrítica ou 
predominantemente ferrítica (Figura 7).  
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Amostra 1 

Amostra 3 Amostra 4 

Amostra 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Caso 2 – Moldes soprados, com oxidação no gargalo. 
 
 

Amostra 4 Amostra 3 

Amostra 2Amostra 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Microestrutura dos moldes do Caso 2. Ataque com nital.  Amostra 1 – ferro fundido cinzento 
com grafita tipo A, matriz ferrítica;  Amostra 2 – ferro fundido cinzento, grafita tipos A e E, matriz com 
95% ferrita; Amostra 3 – ferro fundido cinzento com grafita tipo D, matriz ferrítica; Amostra 4 – ferro 
fundido nodular, matriz ferrítica. 
 
Análises metalográficas da região do gargalo mostram a presença de óxidos na 
superfície, como ilustrado na Figura 8 para as amostras 3 e 4. Nos ferros fundidos 
cinzentos (amostras 1, 2 e 3) verifica-se que esta camada superficial de óxidos tem 
ramificações para dentro do molde, acompanhando a rede de grafita (Figura 9). O 
destacamento destas regiões oxidadas, provavelmente na desmoldagem da peça de 
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vidro, causa depressões superficiais. Verificou-se oxidação superficial mesmo no 
molde de ferro fundido nodular, onde a forma da grafita não favorece a oxidação 
para dentro da peça. Isto mostra que, dependendo do ciclo térmico a que está 
submetido o molde, as condições de oxidação podem ser muito severas. De 
qualquer modo, a oxidação do ferro fundido nodular fica restrita à superfície, o que 
mostra as vantagens deste material nestas condições.  
 

Amostra 4Amostra 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Presença de óxidos na superfície. Caso 2, região do gargalo dos moldes. Sem ataque. 
 

 
Figura 9. Região do gargalo da amostra 1 do Caso 2. Oxidação superficial. Sem ataque. 

 
4.3 Caso 3 – Molde de Vidro para Prensagem com Revestimento de Cromo 
 
A Figura 10 mostra um molde de vidro empregado para a fabricação de copos, com 
o processo de prensagem. Este molde tem a superfície de trabalho revestida por 
uma camada de cromo duro, para aumentar a sua resistência ao desgaste. Na 
Figura 11 observa-se que esta camada tem espessura de cerca de 20 µm, e que seu 
contato com a matriz de ferro fundido nodular não apresenta imperfeições, mesmo 
sobre o nódulo de grafita. Ao final de vida do molde esta camada é removida, 
procede-se a nova usinagem da figura do copo e aplica-se novamente a camada de 
cromo duro. Este processo é repetido por três vezes, quando então o molde é 
inutilizado.  
Exames das superfícies de desgaste estão apresentados na Figura 12. Em ambos 
os locais examinados é visível a presença de riscos, mostrando que a abrasão (a 
quente) é um mecanismo de desgaste importante. Além disso, na base do copo, 
verifica-se que o desgaste é mais acentuado, com a presença de grandes sulcos na 
superfície, representando áreas relativamente grandes de remoção da camada de 
cromo.  
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Figura 10. Molde de vidro – processo de prensagem – Caso 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Filme de cromo (espessura de cerca de 20 µm) na superfície do molde do Caso 3. Ferro 
fundido nodular com matriz de perlita com 40% ferrita. 240 HB. Ataque com nital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Superfície desgastada do molde do Caso 3. Riscamento da camada de cromo e grandes 
sulcos (na região inferior). 
 
4.4 Caso 4 – Molde de Vidro Soprado - Frascos 
 
A Figura 13 mostra parte do molde de vidro soprado do caso 4. Trata-se de um 
molde para frascos. A parte examinada inclui o gargalo, região de maior temperatura 
do molde. É confeccionado em ferro fundido cinzento, com grafita tipo D e matriz 
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ferrítica (Figura 14). Este material apresenta excelente usinabilidade e ótimo 
acabamento superficial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Molde de vidro – processo de sopro. Caso 4. 
 
Exames da superfície de desgaste mostram, além dos riscamentos causados pela 
abrasão a quente, a presença de destacamentos na superfície do molde (Figura 15). 
Estes destacamentos devem ter ocorrido devido à baixa resistência provocada pela 
rede de grafita lamelar, resultando em deterioração da qualidade da superfície, com 
conseqüências sobre a qualidade da peça de vidro produzida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Microestrutura e superfície de trabalho de molde de vidro. Ferro fundido cinzento com 
grafita tipo D e matriz ferrítica. 163 HB. Ataque com nital. 
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Figura 15. Superfícies de trabalho de molde de vidro, Caso 4. Observa-se a presença de 
destacamentos grosseiros na superfície do fundo do molde (à direita).  
 
4.5 Caso 5 – Molde de Vidro de Frasco – Processo de Sopro 
 
A Figura 16 mostra o molde referente a este caso. Emprega-se aqui o processo de 
sopro para a confecção da peça de vidro. A vida média destes moldes é de cerca de 
18.000 frascos, com 4 a 5 recuperações (por usinagem), totalizando então            
70-90.000 frascos. O molde é confeccionado em ferro fundido nodular, de matriz 
ferrítica com algum residual de perlita. Exame da microestrutura junto à superfície de 
trabalho mostrou alguma oxidação ocorrendo junto à grafita, porém restrita à região 
superficial (Figura 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Molde de vidro – processo de sopro – Caso 5. 
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Figura 17. Superfície do molde do Caso 5. Oxidação de parte da grafita. Sulcos de desgaste. Ferro 
nodular ferrítico com restos de perlita na matriz. 180 HB. Ataque com nital. 
 
A superfície de desgaste, examinada em microscópio eletrônico de varredura  
(Figura 18), mostrou a presença de riscos, pequenas escamas superficiais e 
pequenas porosidades. Estas escamas e porosidades estão associadas a nódulos 
de grafita. O mecanismo de desgaste predominante também aqui é a abrasão (a 
quente), com esforços que produzem pequenos destacamentos da matriz que 
recobre os nódulos de grafita. Comparando-se com o caso anterior (Figura 15), 
verifica-se a vantagem da utilização de ferro fundido nodular para estas aplicações, 
com redução do tamanho dos destacamentos da superfície desgastada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Superfície de trabalho de molde de vidro. Caso 5. 
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prensagem. O desgaste conduz também a destacamentos da superfície, que 
deterioram a sua qualidade, com conseqüências para a qualidade das peças de 
vidro produzidas. O tamanho destes destacamentos é minimizado com o uso de 
ferro fundido nodular, em substituição a ferros fundidos cinzentos. Também a 
presença de rugosidades devido a oxidações superficiais é diminuída com o 
emprego de ferro fundido nodular, evitando-se assim a formação de rede de óxidos 
que acompanha a grafita lamelar do ferro fundido cinzento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os exames de moldes de vidro em final de vida mostraram que o mecanismo de 
desgaste predominante é a abrasão a quente, seja em processo de sopro como de 
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ESTUDO DO EFEITO DA NITRETAÇÃO NA RESISTÊNCIA 
AO DESGASTE DE PENTES DE LAMINAÇÃO DE ROSCA1 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da nitretação a baixa pressão sob 
vácuo na resistência ao desgaste de ferramentas utilizadas na laminação de roscas 
em parafusos, denominadas pentes de laminação. Durante a laminação da rosca, a 
abrasão e a adesão são os mecanismos de desgaste predominantes na interface de 
contato ferramenta/material. A abrasão deteriora o perfil dos pentes de laminação, 
gerando desvios na tolerância dimensional, enquanto a adesão de partículas do 
material deformado produz incrustações que prejudicam o acabamento final da 
rosca. Nestas duas condições, as ferramentas são descartadas do processo. A 
nitretação foi escolhida por produzir uma camada de alta dureza superficial, 
recomendável para condições de desgaste abrasivo, através de um processo 
relativamente simples. Para a realização deste estudo, os pentes nitretados foram 
avaliados em diferentes condições: diferentes tipos de material deformado (aço 
inoxidável austenítico AISI 302 HQ e aço baixo carbono SAE 1015) e de perfil de 
rosca (rosca máquina métrica e rosca chip-board), proporcionando, 
conseqüentemente, diferentes solicitações à camada nitretada. Os pentes de 
laminação nitretados, quando comparados aos pentes sem tratamento, 
apresentaram desempenhos superiores, independentemente da condição de 
trabalho avaliada, tanto com relação à vida útil da ferramenta quanto ao acabamento 
da rosca. 
Palavras-chave: Nitretação; Abrasão; Pentes de laminação.  
 

EFFECT OF NITRIDING ON WEAR OF THREAD ROLLING DIES
Abstract 
The purpose of this work was study the effect of low pressure nitriding on wear of thread 
rolling dies used to make thread on screws. During thread rolling, abrasion and adhesion are 
main wear mechanisms on tool/material interface. Abrasion erodes thread rolling dies profile, 
providing deviations in dimensional tolerance, while adhesion of fragments produces 
damages on thread finishing. Both conditions, tools are rejected from the process. Nitriding 
was chosen due to produce a high hardness superficial layer, suggested for abrasive wear, 
through a simple process of treatment. For this work, nitrited thread rolling dies were 
evaluated in two different conditions: different types of cold forging steel (austenitic stainless 
steel AISI 302 HQ and low carbon steel SAE 1005) and thread profile (metric and chip-board 
thread), providing different kind of stress on nitrited layer. Nitrited thread rolling dies, when 
compared with thread rolling dies without treatment, showed better performance, for all 
evaluated conditions, since tool life until thread finishing. 
Key words: Nitriding; Abrasion; Thread rolling dies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
As novas tecnologias disponíveis no mercado para tratamento e revestimento 

de ferramentas para conformação mecânica têm contribuído de forma significativa 
para o aumento na eficiência dos processos industriais. 

Como exemplo, pode-se citar o tratamento termoquímico de nitretação que, 
nos últimos anos, tem merecido destaque por sua versatilidade. Conforme 
experiências e relatos, a nitretação apresenta-se como uma opção confiável, de 
ótima relação custo-benefício, para a melhoria da produtividade das ferramentas de 
laminação a frio de roscas em parafusos. Estas ferramentas são denominadas 
pentes de laminação. 

A laminação de roscas tem papel fundamental na fabricação de parafusos, 
representada de forma esquemática na Figura 1.(1) Roscas laminadas, quando 
comparadas às roscas usinadas, apresentam como vantagens: obtenção de 
superfície lisa e uniforme do perfil roscado, aumento da resistência à fadiga, redução 
da sensibilidade ao entalhe, alta produtividade e redução considerável do 
desperdício de matéria-prima.(2)

 

 
Figura 1: Seqüência do processo de fabricação de um parafuso.(1) 

  
O presente trabalho apresenta exemplos da aplicação da nitretação à baixa 

pressão sob vácuo em pentes de laminação de parafusos com rosca máquina 
métrica e rosca chip-board, em dois tipos de aços conformados: o aço baixo carbono 
SAE 1015 e o aço austenítico inoxidável AISI 302 HQ. Este trabalho foi motivado 
principalmente pelo baixo rendimento atingido nestas ferramentas quando utilizadas 
na laminação do aço inoxidável (em média, apenas 10% da vida útil da mesma 
ferramenta utilizada na laminação do aço baixo carbono), devido à alta abrasividade 
deste material. 
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 
  
2.1 Ferramentas 
  

Os pentes de laminação encontrados normalmente no mercado são 
fabricados em aço rápido AISI M2, temperados e revenidos na faixa de dureza de 61 
a 63 HRC (720 a 760 HV). A Tabela 1 apresenta a composição química média do 
aço AISI M2.(3)

 
Tabela 1: Composição química média do aço rápido AISI M2.(3)

%C %Mn %Mo %W %Cr %V 

0,89 0,30 4,90 6,20 4,20 1,80 
 
A Figura 2 representa o movimento relativo entre as ferramentas e o parafuso 

no momento da laminação. Neste processo, um dos pentes é mantido fixo (pente 
fixo) enquanto o outro possui um movimento linear paralelo (pente móvel). 

Os pentes estudados neste trabalho são do modelo TR1, bitola MA5 e TR0, 
bitola chip-board 3,5 (rosca utilizada para fixação em madeira). 

 

 
      Fonte: CISER Parafusos e Porcas. 
Figura 2: Representação do movimento dos pentes de laminação durante o processo. 

  
2.2 Produtos 
 
Os produtos analisados foram: 
a) Parafuso com cabeça panela, fenda Phillips e rosca máquina métrica bitola 
MA 5 (PAMQPNPH INOX MA 5), apresentado na Figura 3, produzido em aço 
inoxidável austenítico AISI 302 HQ. 
b) Parafuso com cabeça chata, fenda Phillips e rosca tipo chip-board bitola 3,5 
(FICHPH CB 3,5), apresentado na Figura 4, produzido em aço baixo carbono SAE 
1015, material comumente aplicado na fabricação de parafusos que passam 
posteriormente pelo tratamento térmico de cementação. Apesar de ser comum no 
aspecto da aplicação, este produto apresenta uma condição crítica de laminação 
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devido à formação da ponta, exigindo da ferramenta uma alta resistência ao 
desgaste. 

 

                                         
Fonte: CISER Parafusos e Porcas.                                                  Fonte: CISER Parafusos e Porcas. 
Figura 3: PAMQPNPH INOX M5                                           Figura 4: FICHPH 3,5 
 

A Tabela 2 apresenta a composição química dos aços utilizados na fabricação 
destes dois produtos.(4,5)

 
Tabela 2: Composição química dos aços conformados.(4,5)

 

 %C %Mn %S %Cu %Ni %Si %Cr %P 
AISI 302 

HQ 0,05 máx. 2,0 máx. 0,03 máx. 3,0-4,0 8,0-10,0 1,0 máx. 17,0-19,0 0,04 máx. 

SAE 
1015 0,13-0,18 0,3-0,6 0,05 máx. - - 0,10 máx. - 0,04 máx. 

2.3 Máquinas 
 

As máquinas utilizadas no processo de laminação de parafusos são 
denominadas laminadoras de rosca. São máquinas capazes de efetuar o processo 
de rosqueamento em velocidades elevadas, chegando, em casos extremos, a fazer 
a laminação de até oito peças por segundo. O pente fixo é montado em uma mesa 
fixa que possui diversos parafusos de ajuste. O pente móvel é montado em um carro 
deslizante, impulsionado por um virabrequim excêntrico. A Figura 5 mostra uma 
representação do equipamento, destacando a posição das ferramentas. 

Neste estudo, as máquinas utilizadas para a laminação do parafuso em aço 
inoxidável e para o parafuso em aço carbono são respectivamente: 

a) Laminadora de roscas modelo DPR6L, ano de fabricação 1998, fabricada 
pela empresa Chun-zu Machinery Industry Co. 

b) Laminadora de roscas modelo TR0, ano de fabricação 1993, fabricada 
pela empresa Hilgeland Gmbh & Co. 
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            Fonte: CISER Parafusos e Porcas. 

Figura 5: Laminadora de roscas modelo TR0. 
 
2.4 Nitretação 
 

 A nitretação consiste em um processo termoquímico que altera a estrutura e 
a composição química do metal base através da adição de átomos de nitrogênio, 
formando uma camada compacta e de elevada dureza. 

Existem hoje no mercado quatro processos básicos para a nitretação: 
a) Nitretação a banho de sal 
b) Nitretação a gás 
c) Nitretação a plasma 
d) Nitretação a baixa pressão sob vácuo 

O processo escolhido para a nitretação dos pentes de laminação foi o de 
baixa pressão sob vácuo, relativamente recente no mercado. Este processo 
possibilita um controle eficaz da camada nitretada, inclusive da camada branca. A 
camada branca é uma camada superficial extremamente dura e frágil formada pela 
saturação da matriz ferrítica do substrato. Sua espessura deve ser avaliada com o 
intuito de evitar possíveis lascamentos da ferramenta durante a operação.  

A Tabela 3 mostra um comparativo entre as vantagens e limitações de cada 
um dos processos de nitretação.(6)

As Figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, a microestrutura dos pentes de 
laminação antes e depois do processo de nitretação. 

A Figura 8 apresenta a variação de microdureza, da superfície para o centro, 
da ferramenta nitretada. 
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Tabela 3: Comparativo das vantagens e limitações dos diversos processos de nitretação.(4) 
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Fonte: CISER Parafusos e Porcas.                                Fonte: CISER Parafusos e Porcas.                     
Figura 6: Micrografia do pente de laminação antes       Figura 7: Micrografia do pente de laminação  
da nitretação.                                                                  após a nitretação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fonte: CISER Parafusos e Porcas. 

Figura 8: Variação de microdureza, da superfície para o centro, da ferramenta nitretada. 
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3 RESULTADOS 
 

3.1 Resultado da Laminação do Produto PAMQPNPH INOX MA 5 
 

A Figura 9 mostra o desgaste no pente provocado pela abrasão durante a 
laminação do parafuso em aço inoxidável. 

Nestas ferramentas, durante o processo de fabricação, observou-se um 
desgaste mais uniforme da superfície de trabalho e melhor qualidade na rosca 
produzida, se comparadas às ferramentas não nitretadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fonte: Ciser Parafusos e Porcas. 

Figura 9: Pente de laminação modelo TR1 bitola MA5 desgastado. 
 
3.2 Resultado da Laminação do Produto FICHPH CB 3,5 
 

Além das características observadas no pente de laminação MA 5, discutido 
na seção anterior, verificou-se também uma menor quebra dos filetes do pente, 
conforme mostram as Figuras 10 a 12, e maior estabilidade na conformação da 
ponta roscada do parafuso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
32



                                    Fonte: Ciser Parafusos e Porcas. 
Figura 10: Pente de laminação modelo TR0 chip-board 3,5 desgastado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ciser Parafusos e Porcas.                                Fonte: Ciser Parafusos e Porcas. 
Figura 11: Forma de desgaste do pente                     Figura 12: Forma de desgaste do pente não   
nitretado.                                                                      nitretado. 
 
4 DISCUSSÃO 
 

A Tabela 4 apresenta um comparativo da variação da vida útil para o pente de 
laminação modelo TR1, bitola MA 5, sem a nitretação e com a nitretação. 

Um ponto a ser analisado em melhorias de conceito de projeto é a viabilidade 
econômica. Apesar de ser um cálculo extremamente simples, é uma boa orientação 
para ajudar em tomadas de decisões.  
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Tabela 4: Comparativo da variação da vida útil para o pente modelo TR1. 
 Original Nitretada 

Vida útil média (peças) 400.000 820.000 
Custo Unitário da ferramenta (R$) 351,12 396,00 

Relação custo/mil peças laminadas (R$/1.000 peças) R$ 0,87 R$ 0,48 
Fonte: Ciser Parafusos e Porcas. 

 
Os pentes de laminação utilizados na laminação do produto PAMQPNPH 

INOX MA 5 tiveram um incremento médio de 105% no rendimento, justificando os 
custos inerentes à aplicação do tratamento superficial, conforme apresentado na 
Tabela 4. 

Na laminação do produto FICHPH CB 3,5, em aço SAE 1015, obteve-se um 
incremento médio de 90% no rendimento da ferramenta, passando de um 
rendimento histórico de 2.200.000 peças para 4.200.000 peças por jogo de 
ferramenta. A relação custo por mil peças laminadas para este pente de laminação 
foi similar aos valores apresentados na Tabela 4. 

Convém ainda salientar que todos estes benefícios foram obtidos com a 
aplicação de uma camada nitretada extremamente reduzida, pouco superior a 0,05 
mm, conforme Figura 8. 
 
5 CONCLUSÕES 
 

O atual nível de desenvolvimento da Engenharia de Superfícies vem 
possibilitando melhorias significativas de desempenho e qualidade nos processos 
produtivos, aumentando a competitividade das indústrias. Neste contexto, a busca 
constante por novas tecnologias é premissa básica para o sucesso do negócio. 

Através da nitretação à baixa pressão sob vácuo foi possível aumentar a 
quantidade de peças produzidas por ferramenta, mesmo em condições 
extremamente severas, o que demonstra que o processo é realmente eficaz e 
incentiva o estudo de sua aplicação em outras ferramentas de conformação. 
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TRATAMENTO SUPERFICIAL BALINIT® LUMENA E 
ALCRONA DUPLEX DE AÇOS FERRAMENTA H13 PARA 
CAVIDADES E POSTIÇOS DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO1

 
Rodrigo Lupinacci Villanova2 

Leoneros Acosta Barbosa3

 
Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento de cavidades e 
postiços para injeção de alumínio produzidos em aços do tipo AISI H13 com 
tratamento superficial do tipo Duplex. Este tratamento consiste na nitretação a baixa 
pressão e no revestimento PVD (Physical Vapor Deposition). Foram avaliados dois 
tipos de revestimento: Balinit® Lumena (para cavidades e postiços) e Balinit® 
Alcrona (para postiços). O tratamento Duplex visa aumentar a vida útil dos moldes e 
diminuir a manutenção dos mesmos em serviço, principalmente em termos de fadiga 
térmica e adesão de alumínio na superfície dos moldes. Os resultados obtidos em 
testes de campo mostram que a utilização deste tipo de tratamento reduz a 
formação de compostos intermetálicos, com conseqüente redução da adesão de 
alumínio, e aumentam a vida útil dos moldes, sendo, portanto uma boa solução a ser 
utilizada neste tipo de aplicação. 
Palavras-chave: Injeção de alumínio; Nitretação; PVD. 
 

BALINIT® LUMENA AND ALCRONA DUPLEX SURFACE TREATMENT OF H13 
TOOL STEELS FOR ALUMINUM DIE CASTING CAVITIES AND CORES 

 
Abstract 
The aim of this work is to evaluate the behavior of cavities and cores for aluminum 
die casting made of AISI H13 steels type with Duplex surface treatment. This 
treatment consists of low pressure nitriding plus PVD coating (Physical Vapor 
Deposition). Two types of coatings were evaluated: Balinit® Lumena (for cavities and 
cores) and Balinit® Alcrona (for cores). Duplex treatment aims to increase molds 
lifetime and to reduce their maintenance during service, mainly in terms of thermal 
fatigue and adhesion of aluminum onto the mold surface. Present results showed 
that uses of these treatments reduce formation of intermetallic compounds, with 
subsequent reduction in aluminum adhesion, and increases mold lifetime. Therefore, 
combined surface treatments are it is a good solution to be used in such application. 
Key words: Die casting; Nitriding; PVD. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O desgaste e as falhas por fadiga térmica são dois dos principais fatores que 
afetam a vida útil de moldes utilizados no processo de injeção de alumínio.[1-3] O 
processo de desgaste está geralmente associado aos desgastes adesivo e erosivo; 
o primeiro é causado pela adesão de alumínio fundido na superfície do molde, 
formando compostos intermetálicos que deterioram a ferramenta, enquanto que o 
segundo pode ser causado por cavitação do alumínio líquido, choque de partículas 
de material solidificado e arraste mecânico provocado pelas altas velocidades de 
injeção. A fadiga térmica está, por sua vez, associada aos ciclos térmicos que 
ocorrem durante o processo: aquecimento da superfície quando em contato com o 
material fundido e resfriamento após a extração da peça solidificada.  

A Figura 1 ilustra esquematicamente os principais tipos de danos a que uma 
cavidade está sujeita durante o processo de injeção de alumínio. 

 

 
Figura 1 – Danos provocados às cavidades durante o processo de injeção de alumínio – 
esquemático.(1)

 
 A Figura 2 mostra a formação de compostos intermetálicos de Al-Fe sobre a 
superfície de um molde de H13 apenas temperado e revenido. 
 

  

Composto intermetálico Al-Fe 

Martensita revenida 

Fonte: Oerlikon Balzers.  
Figura 2 – Micrografia mostrando a formação de composto intermetálico Al-Fe sobre a superfície de 
molde de H13 utilizado no processo de injeção de alumínio. Ataque Nital 2%.  
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O uso do tratamento Duplex alia os benefícios proporcionados tanto pela 
nitretação como pelo revestimento PVD. Quando o processo de nitretação é 
realizado adequadamente e a camada nitretada tem uma profundidade apropriada, 
tensões compressivas são geradas na superfície, contribuído assim para retardar a 
nucleação e a propagação das trincas de fadiga, retardando, portanto, a falha por 
fadiga térmica. Os revestimentos PVD, de um modo geral, são inertes 
quimicamente, têm baixo coeficiente de atrito, alta dureza, e alta estabilidade 
térmica. Devido a esta combinação de propriedades, os revestimentos diminuem 
sensivelmente a formação de compostos intermetálicos Al-Fe, contribuindo para a 
redução do desgaste adesivo e facilitando a limpeza dos moldes durante o processo. 
O baixo coeficiente de atrito auxilia, por sua vez, na redução do desgaste erosivo. 

Além disso, a camada nitretada proporciona a formação de um gradiente de 
dureza da superfície até o núcleo do material. Como a diferença de dureza entre o 
revestimento e o aço temperado e revenido é muito alta, pode haver ocorrência do 
fenômeno da “casca de ovo”, isto é, como o substrato é muito macio em relação ao 
revestimento, a aplicação de uma carga pode levar ao rompimento do mesmo, 
comprometendo sue eficiência. A presença da camada nitretada minimiza este efeito 
devido ao gradiente de dureza gerado. A Figura 3 ilustra este efeito, enquanto que a 
figura 4 mostra o gradiente de dureza que existe num tratamento Duplex. 

 

 
Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 3 – Efeito “casca de ovo”.  
 

Revestimento PVD > 3000Hv 

1100 Hv 
920 Hv 

750 Hv 
600 Hv 

550 Hv 

 
Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 4 – Gradiente de dureza obtido no tratamento Duplex. Ataque Nital 2%. 
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Basicamente, existem quatro tipos de processos de nitretação disponíveis 
comercialmente: banho de sais, o gás, a plasma, e à baixa pressão. Este último foi 
introduzido recentemente no Brasil pela Oerlikon Balzers, e consiste na utilização de 
gases geradores de nitrogênio atômico à baixa pressão durante o processo. A boa 
homogeneização da temperatura e do fluxo de gases que se consegue graças à 
baixa pressão e o uso de uma turbina no forno permite a obtenção de camadas 
nitretadas compactas e homogêneas. Além disso, o uso deste processo permite um 
controle relativamente simples da espessura da camada e a inexistência da camada 
de compostos (camada branca), que pode ser prejudicial para muitas aplicações.  
 A Figura 5 mostra o equipamento utilizado neste processo, enquanto que a 
Tabela 1 é um quadro comparativo entre os diversos processos de nitretação citados 
anteriormente. 
 
 
 

 

 

Forno de nitretação à baixa pressão. Interior da câmara, mostrando a turbina e o fluxo 
de gases durante o processo. 

Fonte: Oerlikon Balzers. 
Figura 5 – Forno de nitretação à baixa pressão. 

 
 

Tabela 1 – Quadro comparativo entre os processos de nitretação disponíveis comercialmente.  
Tecnologia de 

nitretação 
Benefícios 

Gás Sal Plasma Baixa Pressão 

Homogeneidade da 
camada nitretada •• •• • ••• 

Possibilidade de 
tratamento em furos 

profundos 
• • – ••• 

Seleção de camadas 
nitretadas – – ••• ••• 

Camadas compactas – – ••• ••• 
Peças sem oxidação 

superficial – – ••• ••• 
Fonte: Oerlikon Balzers 
Legenda: ••• Excelente; •• Bom; • Regular; – Ruim. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Como o objetivo foi estudar o tratamento duplex visando otimizar a vida de 
matrizes de injeção de alumínio, o aço ferramenta ficou definido como aço AISI H13 
beneficiado para estas aplicações que é temperado e revenido para a dureza de 45 
a 47 HRC. Como se buscou a otimização frente à corrosão por alumínio e fadiga 
térmica, buscou-se a realização da nitretação a baixa pressão (aumento de 
resistência á fadiga térmica) e a deposição de filmes inertes de Lumena e Alcrona 
(aumento de resistência ao ataque pelo alumínio), sendo que no primeiro caso, o 
interesse esta centrado em uma excelente camada de difusão e no segundo caso na 
determinar de qual revestimento é mais apropriado para evitar a falha do filme em 
postiços e cavidades. Além disso, uma boa camada de difusão potencializa a 
adesão do filme. 
 Logo, em uma primeira etapa, buscou-se o estudo do melhor parâmetro de 
nitretação a baixa pressão para preparação do substrato para a obtenção das 
camadas duplex, sendo a camada nitretada excelente para esta aplicação 
caracterizada por: dureza superficial, perfis de microdureza e metalografia. Após a 
preparação do substrato nitretado, iniciou-se o estudo do Duplex com deposição dos 
revestimentos Lumena e Alcrona, sendo as camadas duplex caracterizadas via 
metalografia, adesão via indentação estática de dureza HRC e ensaio de fadiga 
térmica em banho de alumínio em testes industriais. Foram realizados testes em 
regime industrial, em condições reais de processo de postiços de material H13 
tratadas com Duplex Lumena e Duplex Alcrona a tambem nas cavidades tratadas 
com Duplex Lumena. Durante a nitretação a baixa pressão foram colocados corpos 
de prova de material e dureza similar ao das ferramentas tratadas para determinar 
as características da camada nitretada obtida durante o processo. O fluxograma 
abaixo mostra resumidamente a metodologia empregada. 
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2.1 Materiais  
 
 As amostras foram obtidas a partir de uma barra redonda com diâmetro de 25 
mm de um aço ferramenta para trabalho a quente classe AISI H13, com composição 
química mostrada na Tabela 2. 
 A barra foi secionada em corpos de prova no diâmetro da barra e com a altura 
de 10 mm e preparada em lixamento para remoção da camada de óxido, sendo que 
uma das superfícies foi conforme procedimentos típicos de metalografia. 
 
 

 
Tabela 2 – Composição química dos corpos de prova do aço H13 e a especificação segundo AISI. 

Elementos Corpos de prova  do côa H13 Especificação AISI H13 
C 0,40 0,32 a 0,45 
Si 0,92 0,8 a 1,25 
Mn 0,39 0,20 a 0,60 
P 0,024 0,030 máx 
S 0,008 0,030 máx 
Cr 4,73 4,75 a 5,50 
Ni 0,14 -------------- 
Mo 1,20 0,80 a 1,20 
V 1,07 -------------- 
Ti 0,005 -------------- 
Al 0,010 -------------- 
W 0,04 -------------- 
Co 0,03 -------------- 

 
 
2.2 Parâmetros da Nitretação á Baixa Pressão 

 
 Considerando as condições de contorno desejadas para a camada nitretada, 
assim como, os parâmetros de nitretação a baixa pressão para a obtenção de uma 
camada com as características desejadas, a segunda etapa da metodologia 
contemplou na caracterização da nitretação que se observaram melhores resultados 
para a aplicação injeção de alumínio. 
 O gás empregado na realização dos tratamentos de nitretação a baixa 
pressão foi composto de uma mistura gasosa contendo 10 % N2, 20 % N2O e 70 % 
NH3, visando inibir a formação da camada de compostos, considerando que esta foi 
uma das condições de contorno para a realização do desenvolvimento. Foi utilizada 
uma temperatura (490°C) num tempo de uma hora de nitretação à baixa pressão 
fora as etapas de convecção de gases e preparação da atmosfera do forno. 
 
2.2.1 Caracterização das camadas nitretadas 
 A caracterização das camadas nitretadas foi baseada na realização de 
análises metalográficas em microscopia ótica, buscando identificar a presença de 
camada de compostos e de carbo-nitretos precipitados, ambas a princípio 
indesejáveis no trabalho em questão. Foram realizados ensaios de microdureza para 
determinação dos valores de dureza superficial, bem como perfis dureza em função 
das diferentes condições de tratamento realizadas. Sob o ponto e vista de 
desempenho dos revestimentos, as características de adesão assumem elevada 
importância. O próprio emprego do substrato nitretado objetiva ganhos de adesão e 
de desempenho. Nesta ótica, a ausência de nitretos, óxidos ou demais impurezas 
superficiais no substrato nitretado torna-se uma exigência. 
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2.3 Deposição de Balinit Lumena (TiAlN) – Nitreto de Titânio Alumínio e Balinit 
Alcrona (AlCrN) – Nitreto de Cromo Alumínio 
 
 As amostras nitretadas na condição otimizada foram submetidas à deposição 
dos revestimentos PVD: TiAlN (Balinit Lumena) e AlCrN (Balinit Alcrona) na 
temperatura de 450°C. As camadas depositadas apresentaram de 8 µm a 12 µm 
para o revestimento TiAlN (Balinit Lumena) e de 1 µm a 6 µm para o revestimento 
AlCrN (Balinit Alcrona). 
 
2.3.1 Avaliação da adesão dos revestimentos 
 A adesão das camadas de TiAlN (Balinit Lumena) e de AlCrN (Balinit Alcrona) 
foram avaliadas por ensaio estático de dureza HRC, avaliando o comportamento do 
revestimento depositado com relação ao surgimento de trincas e da interface filme 
substrato, observadas em microscopia ótica conforme esquema representativo da 
Figura 5. 
 

 
Figura 5 – Esquema representativo do critério de aprovação para adesão do revestimento após teste 
de indentação estática de dureza HRC. Fonte Oerlikon Balzers. 

 
2.3.2 Experimento em regime industrial 
 

Visando estabelecer os ganhos obtidos através de ensaios em regime 
industrial, foram tratados superficialmente: um postiço com Duplex Alcrona, um 
postiço com Duplex Lumena para se comparar com um postiço apenas nitretado 
sem revestimento. Tambem para se obter os ganhos obtidos através do tratamento 
superficial Duplex foram tratadas cavidades com Duplex Lumena para se comparar 
com as cavidades apenas temperadas e revenidas. Os três postiços foram 
montados em três cavidades idênticas e submetidas a um regime industrial, 
possibilitando a avaliação do comportamento simultaneamente dos três postiços 
com o mesmo número de injeções. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A Figura 6 mostra os resultados das análises metalográficas realizadas em 
corpo de prova de material H13 após o processo de nitretação. A profundidade 
efetiva de camada obtida ficou em torno de 0,10 mm, e a mesma foi analisada em 
termos do perfil de microdureza Vickers (HV0,3). Para determinação da 
profundidade efetiva de camada, foi utilizado o critério dureza do núcleo mais 
100HV. 
 

  
Micrografia da camada nitretada do aço H13 com 

aumento 200 X. Ataque Nital 2%. 
Medida do perfil de microdureza Vickers 

(HV0,3). Aumento 50 X. 
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Figura 6 – Análise metalográfica de corpo de prova H13 utilizado durante o processo de nitretação, 
mostrando a morfologia da camada, o perfil de microdureza e os valores obtidos na medição.  

 
Pela análise da morfologia da camada obtida, percebe-se a inexistência da 

camada branca de nitretação, a qual é prejudicial quando se deseja realizar o 
tratamento Duplex. Além disso, pode-se observar também que a camada nitretada é 
bastante compacta, homogênea e isenta de trincas e de formação de redes de 
carbonitretos. A dureza do núcleo permaneceu inalterada, mostrando que a 
temperatura do processo de nitretação não afetou as características do tratamento 
térmico anterior. 

A Figura 7 mostra os testes de adesão via indentação estática de dureza HRC 
realizado nos dois postiços revestidos. Observa-se que o dois revestimentos 
apresentaram poucas trincas e nenhum tipo de desplacamento próxima a 
indentação, logo, os mesmos apresentaram uma adesão excelente.  
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Revestimento Duplex Lumena.  Revestimento Duplex Alcrona 

Figura 7 – Teste de adesão via indentação estática de dureza HRC realizado nos dois postiços 
revestidos com Lumena e Alcrona respectivamente. Aumento 50X. 

 
A Figura 8 mostra o aspecto de postiços de H13 utilizados na injeção de 

alumínio, nas seguintes condições: apenas nitretada (condição atual de processo), 
com tratamento Duplex Alcrona e com tratamento Duplex Lumena, após 
aproximadamente 3000 ciclos de injeção, o que corresponde à vida útil média destes 
postiços neste processo. Como pode ser observada na Figura 7(b e c), a adesão de 
alumínio na superfície diminuiu sensivelmente com a utilização do revestimento, 
sendo menor para o revestimento Alcrona do que para o revestimento Lumena. 
 

 

a) b) c) 

Figura 8 – Aspecto superficial de postiços de H13 após aproximadamente 3000 ciclos de injeção. a) 
somente nitretado; b) Duplex Lumena; c) Duplex Alcrona. 
 
 A Figura 9 mostra análises metalográficas que foram feitas nestes postiços, 
nas mesmas condições citadas anteriormente. Como pode ser observado, no 
postiço somente nitretado existe a formação de compostos intermetálicos de Al-Fe 
na superfície do mesmo, o que contribui para um maior desgaste adesivo e redução 
da vida útil do postiço. Nos postiços revestidos, tanto com Alcrona como Lumena, a 
formação destes compostos não foi observada, apenas houve adesão de alumínio 
sobre o revestimento. O revestimento ainda está presente sobre a superfície do aço, 
atuando como barreira entre o substrato e o alumínio fundido. Apesar de haver 
adesão de alumínio sobre o revestimento, a sua retirada torna-se muito mais 
facilitada, uma vez que não houve formação de nenhum composto com o substrato.  

Após esta análise, os postiços continuaram em serviço, e até o momento o 
postiço tratado com Duplex Alcrona já realizou 11.000 ciclos de injeção, enquanto 
que o postiço tratado com Duplex Lumena já realizou 5.500 ciclos de injeção, sem 
realização de trocas ou polimentos, contra 3.000 ciclos de vida útil de postiços 
apenas nitretados. 
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Somente nitretado Duplex Lumena 

 
Duplex Alcrona 

Figura 9 – Análise metalográfica de postiços de H13 após 3000 ciclos de injeção. 
 

 A Figura 10 mostra um exemplo de cavidade de injeção de alumínio tratada 
com Duplex Lumena que foi submetida a testes em condições reais de serviço. Os 
resultados obtidos em termos de vida útil do molde também são mostrados na figura. 
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Figura 10 – Teste em regime industrial das cavidades para injeção de alumínio em condições 
normais de processo e os resultados obtidos. 
 
 A vida útil do molde (cavidade) foi comparada com a condição de molde 
somente temperado e revenido, sem nenhum tipo de tratamento superficial.  Esta 
saltou de aproximadamente 20.000 tiros para aproximadamente 130.000 tiros, o que 
representa um aumento de 6,5 vezes na vida útil. Assim, mesmo com os custos 
associados ao tratamento superficial Duplex Lumena, existe uma grande economia 
no final devido ao aumento significativo observado na vida útil do molde. Além disso, 
o uso deste tratamento torna a manutenção das cavidades e postiços mais fácil, 
diminuindo tempo de máquina parada, e facilita a extração das peças, podendo 
resultar em diminuição do tempo de ciclo de injeção e aumento de produtividade. É 
importante ressaltar que os resultados de aumento de vida útil, tanto para cavidades 
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como para postiços, dependem também das condições e parâmetros de processo, 
tais como tipo de liga, temperatura do metal fundido e dos moldes, geometria da 
peça, lubrificação, entre outras. Assim, os resultados aqui apresentados podem 
variar dependendo destas condições. 
 
4 CONCLUSÃO 
  
 O emprego dos tratamentos superficiais em regime industrial realizado 
mostram que o revestimento de Nitreto de Titânio Alumínio (TiAlN) - Balinit Lumena 
apresenta comportamento superior para cavidades dos moldes comparado a 
cavidade sem tratamento superficial, devido a possuírem menores tensões residuais 
compressivas possibilitando deposições de maiores espessuras além do menor 
coeficiente de expansão térmica. Já para postiços o revestimento (AlCrN) Balinit 
Alcrona apresenta comportamento superior em relação a o revestimento TiAlN – 
Balinit Lumena devido a sua maior temperatura de oxidação 1100 °C em relação a 
TiAlN - Lumena em torno de 800 °C.  
 Com relação ao emprego da nitretação prévia do componente para posterior 
deposição dos filmes, ou seja, o emprego do tratamento “Duplex”, observa-se que 
tanto para o revestimento de TiAlN como para AlCrN, o desempenho vem se 
mostrando superior quando a cavidade ou postiço passa pela nitretação, seguido do 
revestimento PVD. 
 Não foram observadas trincas de fadiga térmica em nenhum das cavidades 
com mais de 130.000 injeções e para os postiços também com mais de 11.000 
injeções, indicando que, nas regiões de maior solicitação em termos de impacto, 
abrasão e temperatura que são as regiões frontais aos canais de injeção, a falha do 
depósito ocorre antes da formação das trincas de fadiga térmica, permitindo então, 
os mecanismos de corrosão pelo alumínio líquido. 
 O uso do tratamento superficial Duplex Lumena e Alcrona para cavidades e 
postiços de moldes de injeção de alumínio tem se mostrado bastante vantajoso, pois 
de acordo com os resultados discutidos anteriormente, que foram obtidos em 
condições reais de processo, é possível atingir aumentos consideráveis de vida útil, 
resultando em diminuição de custos. Além disso, aumento de produtividade 
resultante de manutenção e limpeza facilitada dos moldes e a possibilidade de 
redução de ciclos de injeção deve ser também considerada, o que torna os ganhos 
obtidos com o uso deste tratamento ainda maiores. 
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Resumo  
Ferramentas para materiais plásticos devem levar em conta diversos fatores que os 
diferenciam da confecção de ferramentas para materiais metálicos. Mesmo entre os 
plásticos existem diferenças importantes dependendo de sua estrutura molecular 
(materiais cristalinos ou amorfos). Os plásticos de engenharia cristalinos (dos quais 
os Nylons e Poliésteres são alguns dos mais conhecidos) constituem uma classe 
importante de materiais de uso diário. O trabalho a seguir baseia-se na larga 
experiência da DuPont em suporte técnico no desenvolvimento de componentes 
plásticos substituindo metais. São enumeradas no trabalho, algumas 
recomendações básicas a serem consideradas no processo de desenvolvimento de 
moldes de injeção e componentes plásticos.  
Palavras-chave: Ferramentas; Moldes para plásticos; Plásticos de engenharia; 
Plásticos versus metais.  
  

DESIGN CONSIDERATIONS FOR PLASTIC PARTS 
 
 
Abstract  
Injection tools for plastics should take in account several factors that differentiate the 
parts conception for polymers versus metals. Even among plastics there are 
important differences and very dependent on the molecular structure. Engineering 
plastics (among them Nylons and Polyesters) belong to a very important class of 
materials largely used. Some basic recommendations are listed in this paper, in order 
to support the injection moulds development and plastic parts design.  
Key words: Engineering Plastics; Moulds for plastics; Plastics versus metals; Tools.  
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1 INTRODUÇÃO 
  
A idéia deste trabalho parte do pressuposto que a maioria dos projetos de 
desenvolvimento de componentes ou peças plásticas atuais tem como base partes 
metálicas. Entretanto, dada a diferença entre estes materiais, as suas tecnologias de 
fabricação, pertencem a esferas distintas de conhecimentos.  
 Também faz-se referência aos chamados ‘plásticos de engenharia’, uma família de 
materiais que inclui os Nylons, os Acetais, os Poliésteres, etc. De maneira análoga, 
assim como se aceita que o alumínio, com propriedades diferentes dos aços, 
pertença à mesma família dos metais, os Nylons apresentam propriedades 
diferentes dos Poliacetais e dos Poliésteres.  
 “Nos dias de hoje, projetistas e engenheiros da área automotiva, prontamente estão 
dispostos a especificar plásticos de engenharia para os vários componentes cujos 
desenvolvimentos estão sob sua responsabilidade, porque estes materiais oferecem 
uma combinação de propriedades não presentes em outras matérias primas, como 
por exemplo, leveza, resiliência, resistência à corrosão, facilidade de cores, 
transparência, facilidade de processamento e, sobretudo, possuem a vantagem de 
proporcionar a redução do custo total dos componentes, devido à flexibilidade de 
‘design’ e diversidade de processos de fabricação. Mas apesar disso, têm o receio 
de fazê-lo, devido às limitações de conhecimento na área de plásticos 
(especialmente no que se refere à tecnologia de construção de moldes), que muitas 
vezes está concentrada apenas na experiência prática da ‘tentativa e erro’ de 
moldadores (empresas transformadoras de plásticos) e fornecedores da área em 
geral”.(1)

 O contínuo desenvolvimento dos processos por injeção de plásticos acaba por exigir 
mais conhecimento dos moldadores sobre a tecnologia e desenho para confecção 
de moldes para plásticos de engenharia: “O maior problema no processo de injeção 
é indubitavelmente o desenho do molde de injeção... Processos produtivos eficazes 
da maioria das peças técnicas injetadas dependem primariamente do molde de 
injeção”.(2)

 Como a produção é cada vez maior, moldes para um milhão de peças são bastante 
comuns. Assim, moldes com cavidades tratadas para proporcionar durezas elevadas 
devem ser previstas, notadamente para aqueles plásticos de engenharia reforçados 
com fibras de vidro, por exemplo. Basicamente, um molde de injeção é construído 
em duas metades, a parte fixa e a parte móvel: a primeira alojando uma placa 
suporte, uma placa porta-cavidades superior, que por sua vez alojam a bucha de 
injeção e o sistema de canais de distribuição (chamados de canais de injeção), e a 
segunda contendo uma placa porta-extratores (sistema de extração ou expulsão das 
peças) e uma placa porta-cavidades inferior. Com a grande expansão de peças 
obtidas pelo sistema de injeção, o uso de moldes padrões (porta-moldes) tornou-se 
quase uma unanimidade, já que a maior responsabilidade pela qualidade das peças 
injetadas reside em suas cavidades.   
Este trabalho, dada a vastidão do tema, concentra-se às considerações pertinentes 
ao desenho das cavidades, com vistas à maximização da qualidade e 
homogeneidade das peças injetadas, assim como a redução dos ciclos de injeção. 
Para tanto, inicialmente discorre-se sobre as diferenças mais acentuadas entre 
plásticos e metais (dado ao caráter mais freqüente da utilização de peças plásticas: 
a substituição de peças metálicas em diversos segmentos industriais), passando-se 
pela seleção de materiais plásticos, onde se enfatiza os vários aspectos 
relacionados à melhor escolha.   
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 “Analogamente, como há diversos tipos de aço ou alumínio, também ocorre o 
mesmo para Nylons, Poliacetais ou Policarbonatos, por exemplo. Daí resulta a 
dificuldade maior em se selecionar o melhor plástico de engenharia para uma dada 
aplicação, já que se deverá contar com um pré-conhecimento, no que concerne ao 
comportamento mecânico-físico dos plásticos, enquanto grupo de materiais, assim 
como haverá uma grande demanda de familiaridade com suas necessidades 
ambientais, determinando as funções particulares, e desempenho a curto e longo 
prazos”.(1)

 Deste modo, faz-se mister designar inicialmente o propósito, o ambiente e, portanto, 
as funções que o componente exercerá durante sua vida útil. Em seguida, 
considerar as propriedades de engenharia que mais se enquadram ao seu 
desempenho funcional geral e ainda se ater às composições presentes entre os 
diversos plásticos (por exemplo, a adição de fibras de vidro como reforço). Sem se 
desconsiderar a competitividade econômica, embora subordinada à qualidade total 
da peça.  
 A partir deste ponto, o trabalho concentra-se na tecnologia de desenho das 
cavidades e por conseqüência das peças, visando à obtenção de qualidade 
constante ao longo da produção. Assim, aspectos ligados à espessura da peça 
(homogeneidade de espessuras garantindo tolerâncias, minimizando empenamento, 
diminuindo ciclos e custos entre outros pontos), às nervuras e aletas (aumento da 
resistência mecânica geral, especialmente rigidez, e ainda propiciando diminuição de 
massa da peça etc.), à localização do ponto de injeção (onde se discute aspectos 
ligados ao preenchimento da cavidade, qualidade superficial das peças, manutenção 
de tolerâncias e etc.).   
 Em seguida, o foco é fixado na questão econômica, visando à redução geral de 
custos das peças, enfim revisitando-se vários dos temas tratados anteriormente e 
avançando em alguns. Assim, os seguintes aspectos fazem parte desta secção:  
•  Integração de múltiplas funções: redução do número de peças. 
• Utilização de técnicas de montagem de baixo custo: encaixes de pressão, 

soldagem por ultra-som, colagem, e etc. 
•  Eliminação de tratamento superficial/ pintura: cor integrada, resistência química 

propiciada pela própria superfície. 
•  Capacidade de operação a seco – sem lubrificação entre componentes. 
•  Utilização de materiais nucleados (tempos de ciclo de injeção reduzidos). 
•  Utilização de moldes de 2 placas, redução no número de partes móveis. 
•  Utilização de tolerâncias realistas (adequadas ao produto). 
•  Escolha de materiais de melhor processamento, de menor ciclo, que reduzam o 

empenamento. 
•  Obtenção de peças acabadas sem a necessidade de operações de manufatura 

adicionais. 
•  Utilização de espessuras adequadas. 
Na seqüência, procura-se discutir as técnicas de montagem e soldagem, com o 
objetivo de esclarecer as diversas alternativas existentes e sua adequação aos 
componentes plásticos.  Essas técnicas de montagem, são classificadas em 
destacáveis e não destacáveis.  
 Entre as últimas podemos mencionar:  
•  Soldagem  
•  Colagem  
•  Rebitagem  
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•  Insertos  
•  Encaixe com ângulo de retenção de 90°  
 As destacáveis incluem:  
•  Encaixe com ângulo de retenção menor que 90°  
•  Montagem por parafusos  
•  Montagem por pressão  
Na conclusão, retorna-se aos vários aspectos discutidos no trabalho, e um guia de 
procedimentos é proposto, para que os diversos temas tratados sejam facilmente 
seguidos e lembrados, no momento da concepção e construção das cavidades dos 
moldes de injeção, e que devem replicar as peças e componentes desejados.  
Lembrando-se que pecas injetadas de alta qualidade, e economicamente viáveis, 
necessitam de um projeto criterioso, e de uma análise sistemática da escolha de 
materiais, projeto, processo e condições de funcionamento, e ainda que, as 
solicitações em serviço devem ser cuidadosamente analisadas e relacionadas 
quando se inicia o processo de desenvolvimento do componente plástico.  
Desta maneira, ressalta-se também, que apesar de modernas simulações já estarem 
disponíveis no mercado, seguindo critérios rigorosos, as informações de protótipos 
testados em condições operacionais reais – ou próximas da realidade – fornecem 
informações de maior exatidão, que auxiliam sobremaneira a construção das 
cavidades dos moldes para injeção de plásticos de engenharia, e, portanto, a melhor 
definição do uso de peças ou componentes em qualquer segmento industrial.  
  
2  MATERIAL E MÉTODOS  

  
Os pontos aqui tratados baseiam-se na experiência da DuPont em suporte técnico 
no desenvolvimento de peças plásticas x partes metálicas e suas implicações na 
construção e tecnologia de moldes para tais produtos. Ferramentas para plásticos 
precisam considerar diversos fatores que os diferenciam das ferramentas para 
materiais metálicos. Hoje, plásticos de engenharia cristalinos (ex.: Nylon) são usados 
em todos os segmentos industriais (ex.: automóveis).   
 A apresentação baseia-se em exemplos práticos tomados da rotina de 
desenvolvimento de componentes, e considera tópicos de diferenciação entre as 
tecnologias de construção de moldes para plásticos e metais, como: metais versus 
plásticos, seleção de materiais e considerações de design (espessura de parede, 
nervuras e aletas, localização do ponto de injeção, questão econômica: reduzindo os 
custos e técnicas de montagem e soldagem).  
  
3 RESULTADOS        
  
Pecas injetadas de alta qualidade, e economicamente viáveis, necessitam de um 
projeto criterioso, e de uma análise sistemática da escolha de materiais, projeto, 
processo e condições de funcionamento.  
 Para o projetista seguem os resultados obtidos – resumindo os procedimentos 
qualitativos observados na construção de cavidades/peças e tratados neste trabalho:   

a- evite acúmulos de material;  
b- procure manter a espessura das paredes uniforme;  
c- projete as paredes, o mais finas e homogêneas possível;  
d- use nervuras e aletas, em substituição a paredes grossas;  
e- utilize áreas de transição de espessura, quando paredes mais grossas são 

necessárias; 
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f- projete raios nos cantos vivos (até 0,5°);  
g- projete treliças para áreas planas;  
h-  preveja ângulos de saída para a extração das peças;  
i-  evite áreas rebaixadas;  
j- não projete dimensões com tolerâncias acima das necessárias;  
k-  projete peças multifuncionais (que substituam funções únicas);  
l-  utilize técnicas de montagem econômicas;  
m-  projete prevendo desmontagem;  
n-  o ponto de injeção deve ser localizado na parede de espessura maior;  e 
o-  preveja um novo projeto para substituição de peças metálicas.  
  

4  DISCUSSÃO  
 
4.1 Metais Versus Plásticos  
 
As propriedades básicas dos plásticos contrastam em muito com as dos metais. Em 
comparação direta, os metais apresentam maior:  
• Densidade  
• Temperatura de Aplicação.  
• Rigidez e Ductilidade.  
• Condutividade Térmica e Elétrica.  
 Os plásticos por outro lado apresentam maiores:  
• Tenacidade  
• Expansão Térmica  
• Alongamento a Ruptura  
  

 
Figura 1. Propriedades comparativas de materiais. 
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 Na fabricação de componentes plásticos é geralmente necessária uma modificação 
considerável no projeto (comparando o mesmo componente manufaturado em 
material metálico). Essa situação também oferece a oportunidade de redesenhar 
parcial ou completamente a peca, com a possível integração de funções, 
simplificação geométrica e muito provavelmente eliminação de fases de processo 
produtivo.  
 Os projetistas de componentes plásticos devem considerar seu comportamento em 
termos de propriedades imediatas - tais como resistência mecânica, densidade, 
alongamento etc. E também devem ser consideradas as propriedades de longo 
prazo ou uso continuo (fluência, resistência a deformação térmica, envelhecimento 
acelerado etc.).   
 Os plásticos apresentam alteração em suas propriedades básicas com o aumento 
de temperatura que se torna tão mais pronunciada quanto mais próxima a 
temperatura estiver do ponto de fusão do plástico. Os metais por outro lado 
apresentam grande estabilidade de propriedades ate mesmo em temperaturas 
próximas de sua recristalização (> 300 °C).  
Se a temperatura de aplicação ou a taxa de deformação variar de maneira 
significativa, o comportamento dos termoplásticos de engenharia, no que concerne à 
deformação poderá se modificar de rígido e quebradiço para borrachoso-elástico.  
Uma tampa de ‘air-bag’ por exemplo, que no seu funcionamento implica uma 
abertura explosiva, apresenta um comportamento totalmente diferente de um 
componente encaixado por interferência (muito mais lento), feito do mesmo material 
(Figura 2). O efeito da temperatura, neste caso, é significativamente maior sobre a 
interferência mecânica.  

 
Figura 2. Efeito do tipo da tensão mecânica na deformação. 
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Uma peça bem projetada deve levar em conta diversos aspectos tais como:  
• Condição de utilização. (por exemplo: a exposição aos raios UV pode degradar o 

material plástico – (Figura 3).  
•  Processamento adequado (para evitar falhas oriundas de diversos fatores tais 

como: degradação, falhas de injeção, tensões residuais etc.).  
 

 
Figura 3. Degradação do material devido ao excesso de radiação UV.(3)

 
A obtenção de uma peca que apresente bom desempenho deve levar em conta a 
otimização desses fatores, conforme mostra a Figura 4.  
  

 
Figura 4. Fatores que influenciam as propriedades da peça.(3)

  
4.2 Seleção de Materiais  
 
O Engenheiro de Produto muitas vezes se depara com uma grande dificuldade no 
inicio de desenvolvimento de um peça plástica: que material escolher?  A despeito 
da vasta quantidade de especificações acumulada pela indústria, informações e 
experiência, essa não é em muitos casos uma tarefa fácil. Existe uma gama imensa 
de produtos que podem atender diferentes requisitos.  
 Em muitos casos existem sim, produtos inadequados ao uso. Isso pode ocorrer por 
propriedades intrínsecas inadequadas ao ambiente de trabalho, propriedades de 
longo prazo não compatíveis ou aspectos de projeto.  
 Os materiais plásticos convencionais dividem-se em duas grandes classes de 
produtos: materiais amorfos e semicristalinos. Sua principal diferença refere-se ao 
arranjo de sua estrutura molecular. A estrutura cristalina diferencia as duas classes 
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com relação às propriedades finais dos mesmos (e também com relação a 
processamento e design de ferramentas) (Figuras 5 e 6).  
  

 
Figura 5. Termoplásticos.(3)

   

 
Figura 6. Comparação de propriedades dos termoplásticos.(3)

  
De uma maneira bastante genérica polímeros cristalinos são usados principalmente 
na fabricação de componentes expostos a altos esforços de tensão e temperatura. 
Já os polímeros amorfos encontram largo uso onde o aspecto de empenamento seja 
critico.  
 Os plásticos têm suas propriedades alteradas pela adição de cargas, fibra de vidro. 
Esses materiais alteram de forma substancial o empenamento e a contração – 
fatores importantes no projeto de moldes e pecas.  
 
5 CONCLUSÃO  
 
Pecas injetadas de alta qualidade, e economicamente viáveis, necessitam de um 
projeto criterioso, e de uma análise sistemática da escolha de materiais, projeto, 
processo e condições de funcionamento.  
 Solicitações de serviço devem ser cuidadosamente analisadas e relacionadas ao se 
iniciar o processo de desenvolvimento do componente plástico (Figura 7).  
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Figura 7. Lista de verificação de projetos.(3)

 
Dado à complexidade do ambiente de trabalho e a exigência de garantias, protótipos 
devem ser produzidos (com métodos de fabricação semelhantes aos esperados em 
escala de produção), testados e se necessário, modificados para atender às normas 
de desempenho de forma adequada.  
 Protótipos baseados em usinagem de materiais plásticos podem fornecer algumas 
informações, mas não permitem estudar o efeito de linhas de emenda ou avaliar o 
efeito da variação da orientação de das fibras e acabamento superficial, por 
exemplos. A rigidez e resistência de barras e placas extrudadas, é normalmente 
maior que de uma peça injetada (maior cristalização). Sulcos causados por 
usinagem podem alterar de forma substancial algumas características de resistência. 
Esses fatores devem ser levados em consideração.  
 Moldes produzidos por casting, alumínio ou latão também permitem coletar 
informações adicionais, mas ainda assim é importante considerar que parâmetros 
importantes do processo de moldagem, como temperatura e pressão, não serão 
reproduzidos nas mesmas condições que com um molde definitivo de produção. As 
condições de resfriamento, e conseqüente cristalização conduzem a possíveis 
diferenças em termos de contração e empenamento. Assim, em certo estágio, a 
validação do produto, somente poderá ser feita em moldes de produção.  Ainda que 
modernas técnicas computadorizadas e critérios rigorosos sejam seguidos, as 
informações de protótipos testados em condições operacionais reais – ou simuladas 
dentro do mais próximo da realidade – são fatores importantes para a comprovação 
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do uso do produto, e fornecem informações de maior exatidão, que auxiliam 
sobremaneira a construção das cavidades dos moldes para injeção de plásticos de 
engenharia, isto em qualquer segmento industrial.  
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RECOBRIMENTO COM LUBRIFICANTE SÓLIDO E 
TÊMPERA SUPERFICIAL DE AÇO AISI M2 VIA LASER  

DE CO2
1 

Getúlio de Vasconcelos2

Joares Lidovino dos Reis3  
 Anderson Ferreira da Silva3

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo, utilizar um laser de CO2 de 50W para tratar termicamente a 
superfície de amostras de aço AISI M2, visando além de aumentar sua dureza superficial, 
alterar suas propriedades tribológicas. O inconveniente do processo, que é a elevada taxa 
de reflexão da radiação incidente, que ocorre quando o aço é irradiado com laser de CO2, 
será compensado pela deposição de uma camada de grafita que atuará como material foto-
absorvedor sobre a superfície do aço. Este revestimento de grafita visa absorver parte da 
radiação incidente e transmitir parte do calor absorvido para a superfície metálica. Ao fim do 
processo observa-se que uma fina camada de grafita deposita-se sobre a superfície do aço 
e a superfície irradiada apresenta elevada dureza superficial. As alterações micro-estruturais 
na superfície do aço, resultantes das trocas térmicas com a grafita foram avaliadas por 
microscopia óptica (MO) e eletrônica de varredura e micro dureza superficial (MD), 
espectroscopia Raman e testes tribológicos. Por MO a espessura da camada tratada foi 
avaliada em 60 micrometros e também se observou a presença de uma camada de grafita 
de cerca de 10 µm. Por MD, avaliou-se que esta camada apresenta dureza superficial cerca 
de 50% maior que o núcleo temperado e por testes tribológicos, avaliou-se que esta camada 
pode atuar como lubrificante sólido, uma vez que o coeficiente de atrito foi reduzido cerca de 
três vezes, quando comparado ao aço sem tratamento. 
Palavras chave: Têmpera superficial com laser; Recobrimento com laser; Microdureza. 
 

COVERING STEEL SURFACE BY A CO2 LASER BEAM 
Abstract 
This paper aims the covering of steel surfaces by a CO2 laser beam (50W), to promote the 
thermal treatment and reducing friction properties.  In order to minimize the steel surface 
reflection at approximately 90% of the incident radiation wavelength (10.5 µm), an incident 
radiation absorber layer was applied to the steel surface sample. This coating aims to 
absorber the incident heat and transfer part of heat to the steel surface. As resulting of this 
process a graphite cover that takes place on the steel surface after laser irradiation. The 
surface irradiated presented high hardness and a thin coating of graphite on the surface. The 
micro-structural changes, occurred on the steels surface, resulting from heat transfer from 
the absorbing layer, were evaluated through optical microscopy (MO), scanning electron 
microscopy (MEV), micro-hardness essays (MH), X-ray analysis (XRD), Raman 
spectroscopy and tribological testers on the graphite coating. MO analysis showed on the 
transversal section of the heated affected zone a brighter layer than the sample’s core, 30 
micrometers thickness, in the surface sample a black coat 10 micrometers thickness. By MH 
analysis this brighter layer presented hardness approximately 30% superior than the regions 
without treatment, and by Raman spectroscopy it was evaluated the graphite coating. The 
XRD analysis on the surface sample reveals an increasing of the martensite and iron-carbide 
phase. The experimental results of pin-on-disk tests on the graphite coatings reveal a 
reduced coefficient friction as compared to the original surface. 
Keywords: CO2 laser; Graphite coating; Hardening; Laser beam; Micro-hardness. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 O tratamento de superfície de metais e ligas via laser baseia-se no 
aquecimento promovido pela absorção da radiação do laser seguido pelo seu rápido 
resfriamento local.[1] A temperatura pode ser controlada pela variação da densidade 
de potência e da velocidade de varredura do feixe. A têmpera superficial via laser 
consiste na formação de uma estrutura austenítica durante o aquecimento, e em sua 
transformação em martensita durante o resfriamento.[2,3] As principais vantagens da 
têmpera por laser são: seletividade do processo (seleção de regiões especificas a 
serem tratadas), aquecimento rápido de uma superfície, permitindo o tratamento de 
camadas finas, redução das zonas termicamente afetadas (ZTA) e das distorções 
geométricas, quando comparado a outros métodos de tratamento térmico.[1] É 
comum a utilização de lasers de até 1 kW para a finalidade de têmpera superficial, 
para o processamento ferramentas de corte, no tratamento de matrizes para 
estampagem e forjamento. Entretanto, neste trabalho será utilizado um laser de 50 
W, com diâmetro de feixe de 300 µm para promover o tratamento térmico de uma 
superfície de uma matriz de aço AISI M2. A inconveniência deste processo, isto é, as 
baixas energias disponíveis e a reflexão de aproximadamente 90% da radiação 
incidente serão compensadas pela deposição de uma camada de material foto-
absorvedor sobre a superfície do aço. As principais vantagens do uso do laser do 
CO2 de baixa potência são: baixo custo, simplicidade na operação e a possibilidade 
de selecionar áreas específicas para o processamento. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 
 A parte experimental deste trabalho divide-se em duas fases: 
a) preparação e aplicação de uma camada absorvedora da radiação incidente feita 
com pó de grafita em suspensão em álcool etílico. 
b) Irradiação da superfície recoberta por um feixe de laser do CO2. 
 
2.1 Preparação e Aplicação da Solução de Material Particulado de Grafita 
 

O material usado neste trabalho foi obtido a partir de cavacos gerados em um 
torno convencional. Estes cavacos da ordem de 1 mm3, foram triturados por via 
úmida (álcool etílico), em um moinho de bolas por 48 horas. Após a moagem, a 
pasta obtida foi seca em um forno tipo mufla a 373K por 3 horas, desagregada e 
então classificada em peneiras com diferentes aberturas. A solução foi preparada 
com o material particulado que passou através da peneira de menor abertura (da 
ordem de 0,037 mm). A seleção deste tamanho de partícula baseou-se no fato de 
que camadas mais finas e homogêneas são obtidas com partículas menores. A 
Figura 1 apresenta o material de partida após a classificação em peneiras. 

A solução utilizada para o recobrimento foi preparada com 15,4g de pó de 
grafita e carboxil-metílico-celulose (CMC), usado para aumentar à resistência a 
verde da camada, em uma proporção de 1% de massa de grafita para cada 150 ml 
de álcool etílico (solvente). Para homogeneizar a mistura, a solução foi misturada em 
um moinho por aproximadamente 2 horas. A proporção da fração usada de cada 
componente foi a que apresentou as melhores condições de recobrimento, aplicadas 
através de uma pistola pneumática. Após ter aplicado uma camada homogênea de 
grafita na superfície do aço AISI M2, a área está preparada para a irradiação com o 
feixe de laser de CO2. 
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Figura 1. MEV do material de partida: um fino pó obtido da grafita com tamanho de grão médio da 
ordem de 3 micrometros.  
 
2.2 Tratamento da Superfície do Aço AISI M2 Via Laser 
 
 O laser de CO2 usado neste trabalho é da marca Synrad modelo J48, e opera 
a 50W de potência, em modo CW. O arranjo experimental usado para promover o 
tratamento de superfície via laser é apresentado na Fig 2. No processo de 
irradiação, o feixe de laser varre a superfície da amostra através de espelhos 
galvanométricos, gerando trilhas com espessuras controladas (2 mm x 8 mm). A 
velocidade de varredura do feixe na superfície do aço AISI M2 foi fixada em 200 
mm/s. A potência do feixe de laser foi fixada em 50W e o número de ciclos de 
aquecimento (sobreposição das trilhas) foram variados. A Tabela 1 apresenta os 
parâmetros de processamento para cada trilha. Para minimizar a oxidação da 
superfície do aço, uma proteção de gás N2 foi aplicada a 10 l/min. 

 
Figura 2. Desenho esquemático do arranjo experimental. O feixe de laser de CO2 é guiado pelos 
espelhos e gera as trilhas de interesse sobre a superfície do aço AISI M2. 
 
 Conforme apresentado na Tabela 1, as amostras de aço de AISI M2 foram 
irradiadas com dois diferentes valores de velocidade de varredura do feixe laser, 
visto que cada um deles foi irradiado um determinado número de ciclos, (3, 10, 15 e 
20 passagens). O número de ciclos influencia tanto a espessura da zona 
termicamente afetada (ZTA) quanto à dureza da superfície da amostra de aço AISI 
M2. Ao irradiar a amostra com 100 mm/s e com número de ciclos de aquecimento 
iguais a 10, a dureza média superficial foi de 1137±55 HV. Para 20 ciclos de 
aquecimento, determinado dano na superfície da amostra é observado. Quando a 
velocidade é aumentada para 200 mm/s, nenhum dano na amostra foi observado e 
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promoveu-se um aumentado na dureza e extensão da ZTA, atingindo entre 10 e 30 
micrômetros, para 10 e 20 ciclos de aquecimento, respectivamente. Destes 
resultados, selecionou-se o parâmetro de velocidade de varredura de 200 mm/s para 
os tratamentos térmicos seguintes. 
 
Tabela 1. Parâmetros do tratamento térmico utilizado em cada trilha e resultados obtidos com o 
tratamento a laser de CO2 no aço AISI M2. 

Velocidade do feixe 
(mm/s) 

Número de ciclos de 
aquecimento (NCA) kW/cm2 Observações e Dureza 

Vickers (HV0,05) 

100 10 70 1137 ± 55 

100 20 70 Danos na superficie  

200 3 70 1250 ± 60 

200 10 70 1210 ± 58 

200 15 70 1320 ± 65 

 
 Novos ensaios foram realizados, utilizando amostras de aço AISI M2 de                     
8 mm x 13 mm x 35 mm, e irradiando trilhas  com as dimensões de 2.5 x 4.0 mm2. A 
velocidade de 200 mm/s foi selecionada e definida de acordo com os resultados 
anteriores e variou-se o número de ciclos de aquecimento (NCA) e a velocidade de 
varredura do feixe de laser. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
 De acordo com a Tabela 1, as amostras de aço de AISI M2 foram tratadas 
com velocidades de varredura do feixe de 100 e 200 mm/s e NCA de 3, 10, 15 e 20. 
A amostra que foi irradiada com velocidade de 100 mm/s apresentou micro dureza 
superficial de 1137± 55 Hv, contudo, à medida que se aumentou o NCA para 20, 
ocorreu fusão em sua superfície. Para as amostras que foram irradiadas com 200 
mm/s, à medida que foi aumentado o NCA, a micro dureza superficial foi elevada 
sem a ocorrência de fusão superficial. Embora a potência disponível no laser seja 
50W, um parâmetro importante que deve ser considerado, é a densidade de 
potência do laser incidente na amostra a ser tratada. Como o diâmetro do feixe é de 
30 micrômetros, a densidade de potência será da ordem de 70 kW/cm2 para 50 W. 
Estes valores corroboram com a literatura[4] onde se indica que a têmpera superficial 
tem inicio em 103 a 104 W/cm2. Conseqüentemente, mesmo usando um laser de 50 
W, é possível produzir mudanças de fases no material, desde que as intensidades 
sejam suficientes para aumentar a temperatura acima de temperatura de 
austenitização.[5,6] As melhores taxas de acoplamento foram obtidas quando 
revestimentos altamente absorvedores foram aplicados.[7] Neste processo, parte da 
energia do laser que era refletida, é agora absorvida e as mudanças de fase 
ocorrem mais eficientemente. A Figura 3 apresenta as mudanças da microestrutura 
da zona termicamente afetada (ZTA) obtida na secção transversal da amostra após 
a irradiação com o feixe de laser. 
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Figura 3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da zona termicamente afetada, promovida pela 
irradiação da superfície da amostra pelo feixe de laser de CO2. 
 
 As medidas de microdureza foram realizadas em um microdurômetro (marca 
Futura FM 700) que determina a dureza de superfícies de forma não destrutiva em 
Vickers. As microdurezas das regiões tratadas com lasers foram comparadas às da 
superfície não tratada. A Figura 4 apresenta a dependência da intensidade do laser e 
do número de irradiações do feixe de laser sobre a superfície da amostra revestida 
pela camada de grafita. 
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Figura 4. Micro ensaios de dureza na secção transversal da amostra do aço de AISI. Uma relação 
entre o aumento da espessura da camada tratada em relação ao NCA é apresentado. Quanto maior o 
número de irradiações uma maior zona termicamente afetada é obtida. 
 

Para as máximas densidades de potência aplicadas (7X104 W/cm2), obteve-se 
um aumento na dureza da ordem de 50%, comparado com a superfície sem 
tratamento. Irradiando-se a superfície da amostra com a mesma energia, porém 
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aumentando-se o NCA maiores profundidades tratadas podem ser atingidas. A estas 
durezas elevadas pode ser atribuída à presença da fase martensítica, que foi 
aumentada na superfície do aço AISI. A Figura 5 apresenta os resultados da 
difratometria de raio X (DRX) das amostras. 
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Figura 5. Difratogramas de raios-X- DRX da superfície das amostras, destacando a fase MxC e a 
martensita (“α”), e  possível a dissolução da fase M6C na superfície da amostra. 

 
 Os dados de têmpera, obtidos por diferentes autores,[1] utilizando laser 
contínuo de CO2 indicaram que as densidades de potência para que as 
transformações de fase se iniciem são da ordem de 103 W/cm2. Para se atingir estas 
densidades de potência com um laser do CO2 de 50 W posicionou-se as amostras 
diretamente no foco do laser, onde o diâmetro do feixe é de 300 micrometros. As 
elevadas intensidades de potência obtidas favoreceram a formação de novas fases 
na superfície do aço AISI M2, conforme apresenta a Figura 6. 
 

 
Figura 6. MEV da secção transversal da amostra de aço AISI M2 tratada com laser. À esquerda, 
observa-se o substrato de aço AISI M2, na região central, pode ser visto revestimento da grafita com 
espessura de  aproximadamente 10 micrômetros, finalmente, à direita, observa-se a resina utilisada 
para preparar a amostra para os ensaios metalográficos. 
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A camada de grafita presente na superfície do aço,  foi analisada por espectroscopia 
Raman (caracterização não destrutiva da amostra) para se obter informação da 
estrutura desta camada.  
Os espectros Raman da grafita estão apresentados na Figura 7, e a presença da 
grafita  indica que ela é o único cristal que possui um modo ativo de Raman, quer 
seja o modo do centrado em 1580 cm-1 de E2g “etiquetado simetria G”. A desordem 
da grafita tem um segundo modo ao redor de 1350 cm-1 de A1g “etiquetado simetria 
D” para o seu grau de desordem. Uma maior cristalinidade da amostra de grafita foi 
alcançado em função do número de irradiações do laser como pode ser observado 
na Figura 7 pelo redução do pico D. 
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Figura 7. Espectroscopia de Raman do AISI M2 recoberto por uma camada de grafita, sem a 
irradiação do laser e com um, dois e três irradiações. 
 
 O coeficiente de fricção do recobrimento de grafita depois da irradiação com 
laser no aço de AISI M2 foi avaliado em um equipamento de pino-em-disco, de 
acordo com o procedimento padrão da ASTM G99-95. Todos os testes foram 
executados de acordo com os seguintes parâmetros: Material do pino SS420, com  
esfera de diâmetro de 3 milímetros (limpo com álcool).  Condições atmosféricas: 
umidade relativa de 45% a 55% (25ºC). Cargas normais: 5N, tamanho da trilha: 6 
[milímetros], velocidade deslizamento do pino: 10 [cm/s], número da voltas: 2000, 
tempo do teste: 13' 14”.  
A Figura 8 apresenta os resultados dos testes tribológicos obtidos na avaliação da 
amostra de AISI M2 tratada com o feixe de laser com intensidades de  70kW/cm2, e 
em uma amostra sem recobrimento de grafita. As amostras que receberam 
revestimento prévio de grafita apresentaram coeficiente de fricção cerca de 3 vezes 
menor em comparação aa amostras sem aplicação de revestimento de grafita. 
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Figura 8. Analise tribológica das amostras de aço de AISI recobertas por uma grafita, irradiado e sem 
nenhuma irradiação e amostra sem recobrimento. 
 
Para se avaliar o estado superficial da amostra após o teste de fricção, fez se uma 
micrografia, conforme apresenta a Figura 9, com microscópio eletrônico de varredura 
na superfície da amostra, exatamente na região de contato da superfície tratada via 
laser contra o pino do tribômetro. 
 

 
Figura 9: MEV da superficie do amostra de aço AISI M2 recoberta com grafita (parte superior) e 
região do contato do pino do tribômetro com a  parte tratada. 
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4 CONCLUSÕES  
  
 Este trabalho comprova a possibilidade de uso de um laser de CO2 de baixa 
potência (50W) para promover a têmpera superficial de aço, desde que uma camada 
de revestimento foto absorvedor da radiação incidente seja utilizado. Este 
revestimento além de favorecer o acoplamento da radiação incidente, adere-se a 
superfície do metal e pode atuar como um lubrificante sólido. O tratamento de 
superfície via laser promoveu o aumento na dureza superficial do aço cerca de 50%, 
quando comparado ao substrato já temperado. O mecanismo atribuído a elevação 
da dureza observada, pode ser associado à dissolução da fase M6C da superfície da 
amostra em decorrência da elevada temperatura atingida na superfície da amostra e 
a transformação da austenita retida em martensita na superfície da amostra 
decorrente do rápido aquecimento e resfriamento proporcionado pelo feixe de laser. 
A irradiação da superfície da amostra sem o revestimento de grafita não produz 
nenhuma alteração superficial ou alteração da microdureza. Uma camada de 
revestimento de grafita da ordem de 10 micrômetros foi fixada na superfície do aço 
AISI M2 e pode atuar como lubrificante sólido contínuo. A espectroscopia Raman 
revelou um aumento na cristalinidade do revestimento de grafita após a irradiação do 
laser. 
Há possibilidade da ocorrência da difusão de carbono, proveniente da camada de 
grafita, porém, sua comprovação será feita mediante a realização de espectroscopia 
dispersiva de raios-x em etapas futuras deste trabalho. 
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AVALIAÇÃO E TÉCNICA DE POLIMENTO PARA MOLDES 
DE REFLETORES ÓTICOS PARA FARÓIS REVESTIDOS 
COM BALINIT® A (TIN) ARCTIC E A (TIN) BRILHANTE 1

 
Aleksandro Arena2 

Claudio Chishman3

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar como realizar e avaliar o polimento 
específico para não deformação da fotometria de moldes fabricados com aço 
ferramenta para refletores óticos de faróis. Visando o aumento da vida útil do molde 
após ser revestido com TIN Arctic ou TIN Brilhante. Para constatar isto foi realizada 
a analise do melhor acabamento superficial para execução do polimento específico 
para moldes de refletores óticos, e logo após, foi mostrado como deve ser realizado 
o processo de polimento propriamente dito. Para a analise foi utilizado um 
rugosimetro e um processo de medição tridimensional das matrizes antes e depois 
do polimento. Além disso, o trabalho mostra como pode ser aumentada a vida útil do 
molde utilizando o revestimento aplicado por PVD de TIN Arctic (processo a baixa 
temperatura) e TIN Brilhante. Os resultados práticos utilizados mostram o método de 
polimento específico para não obter uma superfície polida com depressões 
superficiais que causem uma distorção na fotometria dos moldes para refletores 
óticos de faróis. E comparar a vida útil de moldes revestidos com TIN Arctic e TIN 
Brilhante com moldes não revestidos para esta aplicação. 
Palavras-chave: Polimento; Fotometria de moldes; PVD. 

 

EVALUATION AND TECHNIQUE OF POLISH FOR MOLDS OF REFLECTORS 
ÓPTICOS FOR LIGHTHOUSES COATED WITH BALINIT® A (TIN) ARCTIC AND A 

(TIN) BRILLIANT 

Abstract 
This paper has the goal to show how to evaluate and make polish in a specific case 
that is to avoid the photometric deformation of steel molds to optics reflects. The idea 
is improve the lighthouses molds life cycle after coat with TIN Arctic or TIN Brilliant. 
The way to prove this was realize a detail analyses looking for the best technique to 
polish optic reflectors and after how to realize this process. For this evaluation was 
used a roughness measurement equipment and three-dimensional process of this 
dies before and after polishing. Moreover, this job shows how to improve the mold life 
cycle using PVD coating of TIN Arctic (low temperature process) and TIN Brilliant. 
The practical results used show the specific polish technique to obtain a polish 
without surface depressions that could cause photometric distortion results in 
lighthouses of optic reflectors. And compare the cycle life of molds coated with TIN 
Arctic and TIN Brilliant with others not coated for this application. 
Key words: Polish; Molds photometric; PVD. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O polimento de superfícies na construção de moldes permaneceu até os dias 
de hoje, apesar de todas as técnicas computorizadas de controle e um domínio dos 
instrumentos operados manualmente. Com os procedimentos de processamento 
mecânicos, apenas se conseguem obter valores limitados de rugosidade, que 
determinam os processos a utilizar quando da escolha dos passos individuais de 
trabalho no polimento. No caso específico do acabamento final, que se divide nos 
passos de brunimento, retifica e polimento, apenas se pode realmente começar com 
superfícies com rugosidades na ordem de 10 µm, preferencialmente 2 µm - 5 µm. As 
superfícies obtidas por eletroerosão devem ser removidas, pois são extremamente 
duras. O objetivo do polimento é alterar o estado bruto do aço para superfície lisa, 
espelhada e sem deformações e mantendo a geometria preservada, o que cria 
condições para perfeita injeção de peças plásticas por meio de um processo de 
atrito, utilizando técnicas apuradas de lixamento. 

Sendo assim, a utilização crescente de produtos plásticos levou ao aumento 
da necessidade de construção de matrizes e moldes com superfícies polidas e 
espelhadas. A Figura 1 apresenta um exemplo de postiço óptico para refletor de 
farol em BMC usinado por High speed com precisão de 0,005 milésimos de 
milímetros. O acabamento da superfície com alta qualidade traz diversos benefícios 
depois de revestidos. 

 

 
Figura 1 – Imagens mostram um postiço óptico para refletor de farol em BMC com polimento 
espelhado. 

 
Com o polimento espelhado conseguimos a transparência exigida para lentes 

de faróis em PC, assim como nas molduras do farol que serão metalizadas e nos 
refletores ópticos que necessitam de um altíssimo grau de polimento e uma técnica 
específica para que não haja deformação na fotometria. Isto facilita na maioria dos 
casos o processo de extração da peça moldada da cavidade eventualmente o 
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polimento excessivo pode causar retenção da peça por formação de vácuo. Nestes 
casos, há necessidade de tornar a superfície levemente fosca.[1]

Quais os benefícios de superfícies polidas e revestidas? 
•Protege contra riscos e oxidações 
•Facilidade na extração  
•Redução dos ciclos de moldagem por injeção devido a um melhor 
preenchimento do molde. 
•Facilita a injeção de peças com paredes finas. 
•Elimina manutenções constantes e inesperadas 
•Proporciona ao produto final uma superfície lisa e brilhante. 

 Os fatores que influenciam o processo de polimento são: o grau de exigência 
com a peça de plástico, a escolha do aço para a ferramenta, o processamento 
anterior da superfície sendo polimento, fresagem, torneamento e erosão; considerar 
também a rugosidade inicial da superfície, duração e pressão exercida durante o 
trabalho, limpeza do ambiente e distribuição das granulações nas pastas de polir. 
 Após o polimento espelhado as matrizes são revestidas com TIN Brilhante 
para aços com temperatura de revenido alta ou TIN Arctic para matrizes fabricadas 
com aços que tem baixa temperatura de revenido. O revestimento PVD TIN Arctic foi 
criado para que se possam ser revestidas matrizes de aços sem perda das suas 
propriedades mecânicas devido à temperatura do processo de revestimento PVD ser 
em torno de 200°C. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O desenvolvimento deste trabalho pode ser dividido em duas etapas: 
1) Determinação do melhor acabamento superficial para execução do polimento 
específico para moldes de refletores óticos, tendo como base o aço H13 temperado 
com 48 – 50 HRC sua composição química (%): C – Si – Mn – Cr – Mo – V.  
 2) Medição de rugosidade e medição tridimensional das matrizes depois do 
polimento. Além disso, o trabalho mostra como pode ser aumentada a vida útil do 
molde utilizando o revestimento aplicado por PVD de TIN Arctic (processo a baixa 
temperatura) e TIN Brilhante.   
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 As superfícies usinadas por eletroerosão são mais difíceis de polir em 
comparação com as superfícies construídas por métodos convencionais. A 
superfície eletro erodida é uma camada mais dura do que a matriz do material, que 
terá de ser removida. Uma superfície nitretada ou temperada é mais difícil de ser 
esmerilhada em comparação com material original, mas um bom acabamento 
superficial pode ser obtido após o polimento. Pequenos defeitos na camada 
superficial nem sempre permitem obter o melhor acabamento.[1]

O polimento demasiado, ou seja, ao trabalhar com máquinas rotativas e com uma 
pressão excessiva, os carbonetos soltam-se, provocando a degradação da 
superfície. Surge, assim, sobre polimento também chamado de “casca de laranja”, 
que se deve evitar a todo o custo. Também outros motivos podem ocasionar este 
efeito. Por exemplo, no processamento a quente, através do sobreaquecimento, 
pode-se provocar a descarbonetação parcial da superfície do aço. No caso de aços 
temperados, o perigo de um “sobrepolimento”, ou “casca de laranja”, é mais 
reduzido do que no caso de aços recozidos. Existem duas possibilidades de eliminar 
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um “sobrepolimento” ou “casca de laranja”. 1. Superfícies, que já evidenciem um 
“sobrepolimento”, ou “casca de laranja”, deverão ser novamente processadas com a 
pasta de diamante ou pedra de brunir do último passo de trabalho, antes de 
poderem ser novamente polidas. Ao polir, utilize pouca pressão e reduza a duração 
do polimento ao mínimo possível. 2. Frequentemente, também ajuda um novo 
“recozimento” da peça, ou seja, no qual a temperatura fique cerca de 25º abaixo * da 
temperatura de recozimento. Repita o brunimento ou retificação com o tamanho de 
grânulos dos penúltimos e últimos passos de trabalho, antes de tornar a polir a 
superfície. 3. Limite a pressão enquanto polir e reduza a duração do polimento ao 
mínimo possível. 
 A Tabela 1 mostra os resultados das análises de rugosidade após cada etapa 
de polimento, estas medidas realizadas com o rugosimetro da marca Mahr. 
 

Tabela 1 – Resultados das medidas de rugosidade após cada etapa de polimento. 
*Rugosidade Polimento Ra RZ 

Lixa 80 0,65 4,84 
Lixa 180 0,48 3,57 
Lixa 240 0,36 3,40 
Lixa 400 0,23 2,29 
Lixa 600 0,22 1,36 

Pano de Polimento 3 µm 0,03 0,13 
Pano de Polimento 1 µm 0,02 0,11 

Pano de Polimento 1/4 µm Menor que 0,02 Menor que 0,11 
* Média de cinco medições. 
 

 A medição tridimensional é muito importante para que se possa garantir que a 
fotometria da matriz para refletores ópticos não sejam alterada após as várias 
etapas do polimento. O objetivo do polimento para peças que tem fotometria é em 
torno de 0,02 de desvio máximo medidos tridimensionalmente. A Figura 2 mostra a 
análise realizada na matriz e os resultados da medição.  
 

 
Figura 2 – Imagem mostra medição tridimensional realizada na matriz do postiço óptico para refletor 
de farol em BMC. 
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excelentes, pois em média estão dentro do especificado para peças para fotometria 
óptica.   
 
Tabela 2 – Medições tridimensionais realizadas na matriz. 

 
 
 Após as etapas de medições tridimensionais e de rugosidade a matriz foi 
revestida com TIN Brilhante para que a ferramenta aumente sua vida útil comparado 
com a matriz sem revestimento. As Figuras 3 e 4 mostram a comparação entre a 
matriz sem revestimento com a matriz revestida com TIN Brilhante (para aços com 
alta temperatura de revenido) e para TIN Arctic (para aços com baixa temperatura 
de revenido). 

O resultado obtido pode ser observado na Tabela 2. Os valores medidos 
tridimensionalmente teve um desvio máximo de 0,03, 0,01 e 0,01. Estes resultados 
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Figura 3 – Comparação entre a matriz revestida com TIN Brilhante e sem revestimento. 

 

 
Figura 4 – Comparação entre a matriz revestida com TIN Arctic e sem revestimento. 

 
5 CONCLUSÕES 
 
 O domínio da técnica de polimento para matrizes ópticas é essencial para que 
as mesmas não sejam danificadas por operações inadequadas de polimento e a 
fotometria mantida. Entende-se por operações inadequadas aquelas que utilizan-se 
de ferramentas rotativas.  Os moldes revestidos com TIN Brihante e TIN Arctic 
tiveram muitos ganhos comparados com os moldes sem revestimento. 
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OTIMIZAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE MATRIZES PARA 
CONFORMAÇÃO A FRIO COM A UTILIZAÇÃO DE 

REVESTIMENTOS A BAIXA TEMPERATURA E BALINIT 
DUPLEX (NITRETAÇÃO A BAIXA PRESSÃO E PVD) 1
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Resumo 
A finalidade deste trabalho é mostrar como identificar os mecanismos de 
degradação de matrizes para conformação a frio, bem como, evitá-los utilizando o 
tratamento termoquímico superficial de nitretação em conjunto com o revestimento 
PVD – Balinit Duplex ou revestimentos PVD a baixa temperatura (Balinit Arctic). O 
trabalho foi realizado analisando e catalogando várias matrizes para conformação a 
frio e seus principais mecanismo de degradação. Para a análise dos mecanismos de 
degradação das matrizes foram realizadas inspeções e caracterizações visuais, 
além de, uma análise minuciosa do processo e da aplicação. Além disso, o trabalho 
mostra como pode ser aumentada a vida útil da matriz utilizando o Balinit Duplex 
(nitretação a baixa pressão em conjunto com revestimento PVD) ou somente 
revestimentos PVD a baixa temperatura (Balinit Arctic). O trabalho mostra vários 
exemplos práticos de aumento de vida útil de matrizes para conformação a frio com 
excelentes ganhos em desempenho devido a serem tratadas superficialmente com o 
Balinit Duplex ou revestimentos PVD a baixa temperatura.  
Palavras-chave: Conformação a frio; Nitretação; PVD. 

 
CYCLE LIFE OPTIMIZATION OF COLD CONFORMATION DIES APPLYING 

COATINGS WITH LOW TEMPERATURE AND BALINIT DUPLEX (LOW 
PRESSURE NITRIDING AND PVD) 

Abstract 
The purpose of this work is to show how identify the wear systems of dies during the 
cold conformation and show how to avoid these wear mechanisms applying Surface 
Thermo - chemical treatment of Nitriding  together with PVD coating – Balinit Duplex 
and PVD in Low temperature(Balinit Arctic). This work was made analyzing different 
dies for cold conformation and the main wear mechanisms. For this analyses were 
realized visual inspection and criteria analyses in the process and application. 
Moreover, the work show the  Dies cycle life improvement applying Balinit Duplex 
(low pressure nitriding with PVD coating) or only low temperature PVD coating 
(Balinit Arctic). This work shows many practical examples of cycle life improvement of 
cold conformation dies and excellent profits in performance because they were 
treated with Balinit Duplex or low temperature PVD coatings. 
Key words: Cold conformation; nitriding; PVD. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os principais mecanismos de deterioração envolvidos nas ferramentas de 
conformação a frio são: desgaste abrasivo, desgaste adesivo, tribo-oxidação, 
lascamento ou quebra, deformação plástica e até mesmo desgaste múltiplo, ou seja, 
desgaste associado entre abrasão em conjunto com adesão e deformação plástica.  

O desgaste abrasivo é a principal falha quando se trabalha com materiais 
duros como aços inoxidáveis e chapas estruturais. Este desgaste se dá com o atrito 
entre dois materiais de diferentes resistências mecânicas, onde o de maior dureza 
arranha o de menor dureza. Após isto temos a remoção de material ligado à 
irregularidade das superfícies ou partículas duras que originam conseqüentemente 
riscos, crateras e ondas, conforme mostrado nas Figuras 1 e 2. 

 
 

                         
Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 1 – Esquema mostra como se dá a deterioração por desgaste abrasivo e um exemplo prático.  
 

 
Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 2 – Micrografias mostram superfícies com o desgaste abrasivo.  
 

O processo de desgaste adesivo é a principal falha quando se trabalha com 
materiais macios como ligas de alumínio, ligas de cobre, aços de baixo teor de 
carbono e aço inoxidável, conforme as Figuras 3 e 4. A aderência do material causa 
rasgamento, solda a frio e em casos extremos, quebra da ferramenta por 
engripamento.  

  
Fonte: Oerlikon Balzers. 
Figura 3 – Esquema mostra como se dá a deterioração por desgaste adesivo e um exemplo prático.  
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          Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 4 – Micrografias mostram superfícies com adesão de material.  
 

O desgaste por tribo-oxidação se dá pela formação de reações com produtos 
químicos devido ao atrito alternado, conforme mostrado na figura 5. 

 

  
        Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 5 – Esquema mostra como se dá a deterioração por tribo-oxidação e um exemplo prático. 
 

Além destes desgastes citados acima temos ainda lascamentos ou quebras 
de ângulos dos moldes, isto, devido à tenacidade inadequada ou engripamento do 
material utilizado. Já a deformação plástica, observada na figura 6, é um mecanismo 
que se dá quando o esforço na ferramenta é muito alto e a resistência da ferramenta 
é muito baixa. 

  
Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 6 – Imagem mostra a deterioração de um ângulo do molde ou ferramenta por lascamento.  
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 Na Figura 7 é mostrado o mecanismo de deterioração associado entre 
abrasão, adesão e deformação plástica. 
 

  
Fonte: Oerlikon Balzers. 
Figura 7 – Imagem mostra um exemplo do mecanismo de deterioração associado entre abrasão, 
adesão e deformação plástica.  

 
O uso do tratamento Duplex alia os benefícios proporcionados tanto pela 

nitretação como pelo revestimento PVD. Quando o processo de nitretação é 
realizado adequadamente e a camada nitretada tem uma profundidade apropriada, 
tensões compressivas são geradas na superfície, contribuído assim para retardar a 
nucleação e a propagação das trincas de fadiga, retardando, portanto, a falha por 
fadiga mecânica. Os revestimentos PVD, de um modo geral, são inertes 
quimicamente, têm baixo coeficiente de atrito, alta dureza, e alta estabilidade 
térmica.  

Devido a esta combinação de propriedades, os revestimentos diminuem 
sensivelmente o desgaste abrasivo pelo aumento da dureza do substrato, auxiliam 
na diminuição do desgaste adesivo devido à redução do coeficiente de atrito e a 
tribo-oxidação é dificultada pelo fato do revestimento PVD ser inerte quimicamente. 

Já para se evitar lascamento / quebra e trincas, as características mecânicas 
do aço (tenacidade e ductilidade) devem ser otimizadas. O tratamento térmico tem 
uma grande influência nas características do aço; a dureza é apenas um aspecto.[1] 
A quebra das ferramentas é frequentemente resultado do engripamento, ou seja, em 
primeiro momento ocorre o engripamento da ferramenta e consecutivamente um 
aumenta das tensões e a quebra. Logo, com o revestimento PVD temos uma 
diminuição do coeficiente de atrito e minimizamos este tipo de deterioração e 
tambem a deformação plástica. 

Além disso, a camada nitretada proporciona a formação de um gradiente de 
dureza da superfície até o núcleo do material. Como a diferença de dureza entre o 
revestimento e o aço temperado e revenido é muito alta, pode haver ocorrência do 
fenômeno da “casca de ovo”, isto é, como o substrato é muito macio em relação ao 
revestimento, a aplicação de uma carga pode levar ao rompimento do mesmo, 
comprometendo sue eficiência. A presença da camada nitretada minimiza este efeito 
devido ao gradiente de dureza gerado. A figura 8 ilustra este efeito, enquanto que a 
figura 4 mostra o gradiente de dureza que existe num tratamento Duplex.[1-3]
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Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 8 – Efeito “casca de ovo”. 
 

Revestimento PVD > 3000Hv 

1100 Hv 
920 Hv 

750 Hv 
600 Hv 

550 Hv 

 

 

Fonte: Oerlikon Balzers 
Figura 9 – Gradiente de dureza obtido no tratamento Duplex.  

 
Basicamente, existem quatro tipos de processos de nitretação disponíveis 

comercialmente: banho de sais, o gás, a plasma, e à baixa pressão. Este último foi 
introduzido recentemente no Brasil pela Oerlikon Balzers, e consiste na utilização de 
gases geradores de nitrogênio atômico à baixa pressão durante o processo. A boa 
homogeneização da temperatura e do fluxo de gases que se consegue graças à 
baixa pressão e o uso de uma turbina no forno permite a obtenção de camadas 
nitretadas compactas e homogêneas. Além disso, o uso deste processo permite um 
controle relativamente simples da espessura da camada e a inexistência da camada 
de compostos (camada branca), que pode ser prejudicial para muitas aplicações.  
 A Figura 10 mostra o equipamento utilizado neste processo, enquanto que a 
Tabela 1 é um quadro comparativo entre os diversos processos de nitretação citados 
anteriormente. 

 

 

Forno de nitretação à baixa pressão. Interior da câmara, mostrando a turbina e o fluxo 
de gases durante o processo. 

Fonte: Oerlikon Balzers. 
Figura 10 – Forno de nitretação à baixa pressão.  
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Tabela 1 – Quadro comparativo entre os processos de nitretação disponíveis comercialmente.  
Tecnologia de 

nitretação 
Benefícios 

Gás Sal Plasma Baixa Pressão 

Homogeneidade da 
camada nitretada •• •• • ••• 
Possibilidade de 

tratamento em furos 
profundos 

• • – ••• 

Seleção de 
camadas nitretadas – – ••• ••• 

Camadas 
compactas – – ••• ••• 

Peças sem oxidação 
superficial – – ••• ••• 

Fonte: Oerlikon Balzers 
Legenda: ••• Excelente; •• Bom; • Regular; – Ruim. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 O trabalho foi realizado analisando e catalogando várias matrizes para 
conformação a frio e seus principais mecanismo de degradação. Para a análise dos 
mecanismos de degradação das matrizes foram realizadas inspeções e 
caracterizações visuais. Além disso, o trabalho mostra como pode ser aumentada a 
vida útil da matriz utilizando o Balinit Duplex (nitretação a baixa pressão em conjunto 
com revestimento PVD) ou somente revestimentos PVD para aços com baixa 
temperatura de revenimento (Balinit Arctic). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 11 mostra os resultados das análises metalográficas realizadas em corpo 
de prova de material D2 após o processo de nitretação. A profundidade efetiva de 
camada obtida ficou em torno de 0,08 mm, e a mesma foi analisada em termos do 
perfil de microdureza Vickers (HV0,3). Para determinação da profundidade efetiva de 
camada, foi utilizado o critério dureza do núcleo mais 100HV.  

 

 
Fonte: Oerlikon Balzers 
Figura 11 - Análise metalográfica de corpo de prova do aço D2 utilizado durante o processo de 
nitretação, mostrando a morfologia da camada. Aumento 200X.  
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 Pela análise da morfologia da camada obtida, percebe-se a inexistência da 
camada branca de nitretação, a qual é prejudicial quando se deseja realizar o 
tratamento Duplex. Além disso, pode-se observar também que a camada nitretada é 
bastante compacta, homogênea e isenta de trincas e de formação de redes de 
carbonitretos. A dureza do núcleo permaneceu inalterada, mostrando que a 
temperatura do processo de nitretação não afetou as características do tratamento 
térmico anterior. 
 Na Tabela 2 observa-se a economia obtida em sete testes industriais com 
revestimento Balinit Duplex Lumena para lâminas conformadas. 
 
Tabela 2 – Economia obtida em sete testes industriais com revestimento Balinit Duplex Lumena.  

 
Fonte: Oerlikon Balzers. 

 
A Figura 12 ilustra as chapas conformadas que obtiveram a economia 

comentada na Tabela 2. 
 

 
Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 12 – Imagens mostram as chapas conformadas. 
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 A Figura 13 mostra o molde de pára-choque do caminhão Ford revestido com 
Balinit Duplex Alcrona para um prensa de 3 toneladas numa operação somente. 
 

             
Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 13-Imagens mostram o molde do pára-choque do caminhão Ford revestido com Balinit Duplex 
Alcrona.  

 
 Na Figura 14 é mostrado o molde da caixa de roda revestida com Balinit 
Lumena que teve um ganho de aproximadamente três vezes a vida útil. 
 

 
              Fonte: Oerlikon Balzers. 

Figura 14-Imagem mostra o molde da caixa de roda revestida com Balinit Lumena que teve um 
ganho de três vezes a vida útil.  

 
 Na Figura 15 observa-se um molde para conformação que depois de 
revestido com duplex lumena está conseguindo conformar 11 toneladas atualmente. 
  

 
Fonte: Oerlikon Balzers. 
Figura 15-Imagem mostra o molde para conformação com 11 toneladas de peças conformadas 
atualmente.  

 
Para moldes com baixa temperatura de revenimento a Oerlikon balzers 

atualmente oferece aos seus clientes o revestimento PVD Balinit Arctic. Ele oferece 
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muitos benefícios por se tratar de um revestimento realizado a temperatura máxima 
de 200°C, sendo assim, o material revestido não irá ter perda no gradiente de 
dureza, previne alterações dimensionais, as propriedades e performance ficam 
inalteradas com uma excelente adesão. Na Figura 16 é ilustrada a curva de revenido 
para o aço DIN 2436 e este demonstra que o revestimento PVD Balinit Arctic não 
altera as propriedades mecânicas do molde. 

 

 
Fonte: Oerlikon Balzers 
Figura 16-Imagem ilustra a curva de revenido do aço DIN 2436 se fosse revestido Balinit PVD para 

ços com alta temperatura de revenido e Balinit PVD Arctic.  

 CONCLUSÕES 

el atingir aumentos consideráveis 
e vida útil, resultando em diminuição de custos.  

1 
Conformação e Corte, 

a
 
5
 
 A vida útil das matrizes de conformação foi comparada com a condição de 
somente temperada e revenida, sem nenhum tipo de tratamento superficial.  Isto fez 
com que obtivéssemos um ganho em vida útil de até oito vezes a vida da ferramenta 
comparado a matriz sem revestimento. Sendo assim, mesmo com os custos 
associados ao tratamento superficial Duplex Lumena, existe uma grande economia 
no final devido ao aumento significativo observado na vida útil do molde. Além disso, 
o uso deste tratamento torna a manutenção das matrizes mais fácil, diminuindo 
tempo de máquina parada, e facilita a extração das peças, podendo resultar em 
diminuição do tempo de ciclo, eliminação de lubrificante e aumento de produtividade.  
 O uso do tratamento superficial Duplex Lumena e Alcrona para matrizes de 
conformação (feitas de aços com alta temperatura de revenimento) e o uso de Balinit 
Arctic (para aços de baixa temperatura de revenimento) tem-se mostrado bastante 
vantajoso, pois de acordo com os resultados discutidos anteriormente, que foram 
obtidos em condições reais de processo, é possív
d
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PROJETO DO DISPOSITIVO PARA GERAÇÃO DE ALTA 
PRESSÃO DE 8,0 GPa E TEMPERATURA 2.000°C, 

UTILIZANDO A PRENSA DE 2500 TONELADAS DE FORÇA1

 
Guerold Sergueevitch Bobrovnitchii2

Rômulo Crespo Tardim3

Resumo 
Para realização de pesquisas sob alta pressão alta temperatura e desenvolvimento 
de novos materiais superduros são necessários os chamados dispositivos de alta 
pressão (DAP). O mundo científico e industrial utiliza três diferentes tipos de DAP. 
No Brasil, já há bastante tempo, com finalidade científica, são utilizados os DAP tipo 
bigorna com concavidade central. A realidade tecnológica brasileira é a seguinte: 
para pressões da ordem de 5,0 GPa existe o DAP com volume aumentado, 
enquanto que para pressões de 8,0 GPa, os mesmos possuem volume reduzido. 
Neste trabalho, pretende-se solucionar esta inconveniência com o desenvolvimento 
do DAP para geração de 8,0 GPa no volume aumentado. Com base na teoria de 
recipientes compostos, foi calculado que o cintamento para bigorna do tipo toroidal 
garante a geração de tensões prévias da ordem de 1100 MPa na bigorna de metal 
duro (WC+6%Co). Os desenhos desenvolvidos possibilitaram a fabricação posterior. 
Como testes foram utilizadas calibrações de alta pressão e alta temperatura em 
função da pressão p1 no cilindro principal da prensa de 2500 toneladas, e corrente 
elétrica do aquecedor. 
Palavras-chave: Alta pressão; Alta temperatura; Dispositivo de alta pressão; 
Materiais superduros. 
 

DEVELOPMENT OF A HIGH PRESSURE DEVICE FOR PRODUCING  
8.0 GPa AND 2000° C, IN A 2500 TON-PRESS 

Abstract 
High pressure high temperature and novel superhard materials researches are 
carried out through High Pressure Devices (HPD). The scientific and industrial worlds 
make use of three different types of HPD. In Brazil, for a long time, under a scientific 
issue, there are central concavity anvils HPD being used. The technological situation 
of HPDs follows: pressure up to 5.0 GPa are related with a great useful volume. On 
the other hand, pressures up to 8.0 GPa are restricted to a reduced volume. For that 
reason, this paper aims to solve that inconvenience by developing a HPD capable to 
produce pressure up to 8.0 GPa in larger volumes. Based on the composed 
containers theory, it can be affirmed that wrapping can create previous stresses up to 
110 MPa around the hard metal (WC+6%Co) anvil. The developed drawings made 
the manufacturing of the device possible. For testing it, high pressure and high 
temperature calibration procedures were carried out, using the pressure of the main 
cylinder of the press and the electrical current of the heater as parameters. 
Key words: High pressure; High Temperature; High pressure device; Superhard 
materials. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As altas pressões (acima de 5,0 GPa) e altas temperaturas são responsáveis 
pelo surgimento do diamante sintético no ano de 1953. A partir desta data, as altas 
pressões entraram em quase todos os ramos da indústria, principalmente na 
produção de materiais superduros, sem os quais é impossível o desenvolvimento 
avançado da indústria moderna. 

Síntese e sinterização de diamante, nitreto cúbico de boro e materiais 
superduros em geral são realizadas sob altas pressões e altas temperaturas na 
região de sua estabilidade termodinâmica.(1,2)

Para geração dos tais altos p, T – parâmetros são aplicadas matrizes 
especiais chamadas dispositivos de alta pressão e alta temperatura (DAP) que 
possuem construções e estruturas variadas. No momento atual, são registradas 
mais de 400 patentes relacionadas com construções de DAP. Apesar da ampla 
diversidade de soluções técnicas, as pesquisas científicas e a produção industrial de 
materiais superduros utilizam, em sua quase totalidade, apenas três tipos de DAP: 
bigornas com concavidade central, Belt, e multipistões.(3,4) Dentre estes três tipos, 
destaca-se o bigorna com concavidade central pelos seguintes motivos: 

- Menor consumo de metal duro por unidade de material superduro produzido; 
- Simplicidade de construção; 
- Simplicidade de operação e manutenção. 
A primeira construção de um DAP tipo bigorna foi desenvolvida no ano 

1972.(5) Depois da realização de testes, a construção do DAP com concavidade 
esférica (em forma de segmento esférico) foi recomendada para utilização na 
indústria de produção de materiais superduros. A exigência da indústria por 
produtividade provocou o aparecimento do DAP com concavidade tipo cônico-
esférica.(6)

Estes tipos de DAP foram utilizados principalmente para síntese de materiais 
superduros utilizando pressões na faixa entre 5,5 a 6,5 GPa e temperaturas de 
1.250°C a 1.600° C. 

Com a crescente demanda por compósitos a base de materiais superduros 
que, para sua produção, exigem pressões de até 8,0 GPa, a construção do DAP tipo 
bigorna com concavidade sofreu mudanças, surgindo então a bigorna toroidal.(7)

 
2 ESQUEMA DE CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO TIPO BIGORNA TOROIDAL 
 

Este tipo de DAP é utilizado na UENF para pesquisas tecnológicas já há 
bastante tempo, junto com a prensa de 630 toneladas de força.(8) Ele apresenta 
vantagens em relação aos valores dos p, T – parâmetros, vida útil e facilidade de 
preparação de componentes para operações de síntese e sinterização sob pressões 
de até 7,7 GPa e temperaturas de até 2.000° C. A única desvantagem é o fato de o 
volume da célula reativa estar limitado a 0,15 cm3. O DAP tem suas particularidades 
que, em parte, podem ser observados na Figura 1. 

O funcionamento acontece da seguinte maneira: na concavidade da parte 
inferior é instalada a cápsula deformável (6). O conjunto de partes (1) do DAP e a 
cápsula (6) são posicionados coaxialmente no interior da prensa. A bomba hidráulica 
da prensa é ligada e o pistão começa a ascender, aproximando as partes (1 e 1’) do 
DAP e, finalmente, deformando a cápsula (6). Esta aproximação das partes forma a 
gaxeta (8), gerando na câmara de compressão formada pelas concavidades, a alta 
pressão. Ao atingir o patamar de pressão necessária para trabalho, a corrente 
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elétrica do aquecimento é ligada até um nível pré-estabelecido, passando através da 
bigorna (5) e da célula reativa (7), aquecendo o material comprimido até a 
temperatura desejada. Depois da manutenção da pressão hidráulica e da corrente 
elétrica por algum tempo, o aquecimento é desligado e, em seguida, a pressão é 
aliviada. O DAP é retirado da prensa e desmontado, revelando o produto obtido. 
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Figura 1. Dispositivo de alta pressão tipo bigorna toroidal com concavidade central de diâmetro 13,5 
mm, onde: 1’ e 1 – discos superior e inferior; 2, 3 e 4 – anéis de aço para o cintamento; 5 – bigorna 
de metal duro; 6 – cápsula deformável de calcita; 7 – célula reativa; 8 – gaxeta deformada; 9 – 
concavidade semitoroidal. 
 

Evidentemente, os parâmetros reais de tratamento, a pressão dentro da 
câmara de compressão e a temperatura devem ser calibrados através da utilização 
de uma metodologia especial. 

Este dispositivo em questão foi oferecido pela empresa russa “Tomilino” sem 
o fornecimento dos desenhos de fabricação. A experiência acumulada na utilização 
deste DAP possibilita o desenvolvimento deste tipo de construção para forças mais 
potentes. 
 
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO DAP TIPO BIGORNA TOROIDAL COM 
CONCAVIDADE CENTRAL COM 30 MM DE DIÂMETRO 
 

Na UENF encontra-se instalada outra prensa com 2500 toneladas de força 
que funciona somente para a síntese de diamantes em pó, utilizando o DAP tipo 
bigorna com concavidade central com 55 mm de diâmetro. Este DAP é feito em aço 
rápido e possibilita a geração de pressões somente até 5,0 GPa.(9) A prensa é 
equipada com um mecanismo de instalação do DAP em seu interior e, por este 
motivo, o diâmetro externo do acessório é limitado ao diâmetro de 360 mm. A seguir 
será apresentada a metodologia de cálculo de diâmetros dos anéis de cintamento, 
escolha dos materiais para os elementos, tensões atuantes e outras particularidades 
relacionadas com o desenvolvimento do novo DAP. 
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3.1 Dimensões dos Elementos do DAP 
 

As dimensões da bigorna de metal duro foram calculadas tendo como padrão 
as dimensões da bigorna da prensa de 630 toneladas de força. Conhecendo a força 
necessária para gerar a pressão de 8,0 GPa na bigorna com concavidade de 13,5 
mm de diâmetro e que a nova bigorna tem o diâmetro da concavidade de 30 mm, foi 
determinado o seguinte para o novo DAP: diâmetro externo da bigorna - 95 mm; 
profundidade da concavidade - 5,73 mm; concavidade semitoroidal com diâmetros 
37,5 e 56,6, e profundidade de 2,0 mm. Foi determinado que o material da bigorna 
deve ser o metal duro de composição WC+6%Co, e para os três anéis de 
cintamento os aços AISI 4140 (interno e intermediário) e AISI 4340 (externo). O 
cintamento consiste na utilização dos três anéis encaixados um dentro do outro com 
aperto. O valor do aperto para cada um dos anéis será calculado mais adiante. 

Em conformidade com a metodologia apresentada por Bobrovnitchii,(10-13) os 
diâmetros dos anéis do cintamento podem ser calculados utilizando a seguinte 
fórmula: 
 

321 KKKK ⋅⋅=       (1) 
 

onde: K – coeficiente de espessura de parede do cintamento, ou K=r1/r4; 
r1 – raio da bigorna ou diâmetro interno do anel interno; 
r4 – raio externo do cintamento ou raio externo do anel externo; 
K1=r1/r2 – coeficiente de espessura de parede do anel interno; 
r2 – raio externo do anel interno ou raio interno do anel intermediário; 
K2=r2/r3 – coeficiente de espessura do anel intermediário; 
r3 – raio externo do anel intermediário ou raio interno do anel externo; 
K3=r3/r4 – coeficiente de espessura de parede do anel externo. 

Sabendo que o coeficiente de espessura real do cintamento do novo DAP é 
limitado por K=95/360=0,2639, em conformidade com Bobrovnitchii,(13) podem ser 
calculados os diâmetros dos anéis de cintamento: 
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r2r2;mm148
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3,2,1 =======   

(2) 
 

Portanto, o diâmetro dos anéis são: d1=95 mm, d2=148 mm, d3=230 mm. 
O desenho da parte do DAP a ser fabricado é apresentado na Figura 2. Mas 

ainda é necessário determinar os valores de aperto entre os anéis e bigorna, para 
garantir a integridade dos elementos durante a geração dos parâmetros propostos. 

Ø 30 

2 3 4

2º 

42 

R 22,5 

Ø 148 
Ø 95 Ø 230 Ø 360 

1
Figura 2. Parte do DAP: 1 – bigorna; 2 – anel interno; 3 – anel intermediário; 4 – anel externo. 
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3.2 Valores da Tolerância de Ajuste do Aperto e Estado de Tensão do 
Cintamento 
 

Para determinar os valores da tolerância de ajuste do aperto para os 
elementos do DAP apresentado na Figura 2, é necessário determinar o somatório 
das pressões que irão atuar nas superfícies de contato entre todos os elementos 
durante a montagem e o funcionamento. 

Para realização dos cálculos destas grandezas são aplicadas as chamadas 
fórmulas de Lamé(14) modificadas conforme a metodologia apresentada por 
Bobrovnitchii.(11-13) Além disso, é preciso determinar a pressão de contato resultante 
que irá atuar na superfície lateral da bigorna. O valor desta pressão depende da 
resistência do cintamento e da bigorna durante o carregamento. Na Figura 3 é 
apresentado esquematicamente o estado do carregamento da bigorna pela força, F, 
e pressão de apoio lateral, p1W. 

ppg 

F

F
pb 

pc=p1+p1W

Figura 3. Esquema de carregamento da bigorna durante a geração de alta pressão, p, na 
concavidade central: pg – distribuição da pressão na região de formação da gaxeta; p1W – pressão 
complementar de contato entre cintamento e bigorna; pb – pressão média de contato na base da 
bigorna; p1 – pressão de aperto do cintamento; pc – pressão de contato resultante. 
 

A pressão, pb, na base da bigorna foi tomada como constante por razões 
práticas. O valor da força F da prensa para atingir a alta pressão de p=8,0 GPa na 
câmara de compressão foi calculado de maneira proporcional, considerando as 
dimensões, pressão e forças aplicadas no DAP com concavidade de diâmetro 13,5 
mm. Sob a força F=2100 toneladas, o disco (bigorna) de metal duro, carregado com 
a pressão pb distribuída uniformemente nos topos, se deforma nos sentidos axial e 
radial. Conseqüência disto é que a deformação radial é responsável pelo aumento 
da pressão de contato na superfície lateral da bigorna. 
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=δ     (3) 

 
onde: hb – altura do disco da bigorna; 

µ1 – coeficiente de Poisson do metal duro; 
E1 – módulo de elasticidade do metal duro. 

A pressão de contato complementar provocada pela deformação radial que 
surge durante o trabalho e atua no cintamento é a seguinte: 
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Utilizando a terceira teoria de Moor pode ser calculada a pressão de contato 

necessária para o apoio da bigorna, gerada pela montagem com aperto: 
 

[ ] MPa5002,02,2964 com331eq =σ≤σ⋅+−=σ⋅ν−σ=σ   (5) 
onde: σeq – tensão equivalente; 

[σ]com – tensão admissível do metal duro (WC+6%Co) em compressão; 
σ1 – tensão de compressão axial da bigorna; 
σ3 – tensão radial ou p1 na superfície lateral da bigorna; 
ν=σtr/σcom – módulo da diferença das tensões de tração e compressão 

para metal duro. 
Então, σ3=p1=1000 MPa. Considerando a pressão complementar p1W=60 

MPa, a pressão do cintamento sobre a bigorna tem que ser p1=1060 MPa. 
Para calcular as pressões de contato entre os anéis foi utilizada a mesma 

metodologia(15) com modificações das fórmulas de Lamé. O diagrama de distribuição 
de tensões no cintamento é apresentado na Figura 4. O cálculo foi feito 
considerando a igualdade de tensões tangenciais responsáveis pela tração para 
cada diâmetro interno de cada anel. Esta distribuição garante o funcionamento 
eficiente do cintamento se, para os anéis interno e intermediário puder ser utilizado o 
aço AISI 4140 com elevada dureza, e para o anel externo o aço AISI 4340 que por 
sua elevada plasticidade pode garantir a integridade dos outros anéis temperados 
com dureza na faixa entre 52 e 58 HRC. 
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Figura 4. Esquema de distribuição de tensões nos anéis do cintamento do novo DAP para a prensa 
com 2500 toneladas de força. 
 
3.3 Calibração e Teste do DAP 
 

O DAP junto com a cápsula montada, que serve como meio comprimível, foi 
calibrado na prensa com força de 2500 toneladas em função da pressão, p2=f(p1), e 
temperatura, T=f(I) ou T=f(W); onde p2 – pressão na câmara de compressão do 
DAP, p1 – pressão no cilindro principal da prensa, T – temperatura dentro da célula 
reativa, I ou W – corrente ou potência elétrica do aquecimento. A metodologia 
utilizada corresponde à apresentada por Bobrovnitchii.(16)
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Como resultado dos testes, é possível afirmar que o dispositivo é capaz de 
gerar altas pressões igual a 8,0 GPa sob ação da força de 2050 toneladas pela 
prensa, e temperaturas em torno de 2000° C durante 5 min. 
 
4 CONCLUSÕES 
 

- A tentativa de elaborar o projeto de um dispositivo de alta pressão tipo 
bigorna com concavidade central de 30 mm visando a geração de altas pressões até 
8,0 GPa e temperatura até 2000° C indicou que a realização deste processo é 
possível nas atuais condições da indústria brasileira; 

- Esta construção apresenta um avanço no desenvolvimento da ciência de 
altas pressões em toda a América Latina; 

- Depois da fabricação, o dispositivo deve ser testado para determinação da 
sua vida útil e uso tecnológico racional. 
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Resumo 
O orçamento de moldes é crucial para as margens de lucro das empresas. Preços 
super estimados para um novo projeto podem eliminar a empresa de uma 
concorrência. O inverso é igualmente prejudicial pois contribui para prejuízos. Esta 
realidade vale e reflete-se no resultado de quem compra e quem vende moldes. O 
objetivo do trabalho é aplicar uma tecnologia que preserve a precisão de um 
orçamento com uma velocidade de resposta muito superior. 
Palavras-chave: Software de cotação; Cotação de moldes; Custos de moldes; Pré-
cálculo. 
 

THE IMPLEMENTATION OF SOFTWARE FOR THE QUOTATION OF MOLDS 
 
 
Abstract 
The mold pricing is very important to the profits margins of companies. Prices super 
estimated for new project may eliminated the company of a competition. The reverse 
is also true because it contributes to losses. This reality reflects on the results of who 
buys and who sells molds. The objective of this work is implement a technology that 
preserve the accuracy of a mold pricing with a fast response.  
Key words: Pricing software; Mold pricing; Mold cost; Pre calculate 
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1  INTRODUÇÃO            
 

Devido a crescente concorrência internacional das ferramentarias, 
especialmente na Europa oriental e no leste asiático, um cálculo detalhado dos 
custos de fabricação de um molde nos primeiros estágios de um projeto tem um 
papel vital. As OEMs – não somente no setor automobilístico – necessitam de uma 
cotação com os custos divididos e apenas uma pequena porcentagem das 
ferramentarias fazem isso, as ferramentarias que conseguirem estas cotações se 
tornarão mais competitivas. A enorme quantidades de cotações que são pedidas 
gera um problema de tempo e precisão. De qualquer maneira documentando todos 
os componentes do molde em detalhes em um único cálculo a argumentação com o 
cliente se torna mais incisiva e pode se tornar um fator determinante. Além disso um 
cálculo  sistemático fornece uma garantia no tempo de fabricação das diferentes 
partes do molde e serve de parâmetro para definição do cronograma de fabricação 
do molde. 

Para fazer face às exigências do mercado se torna necessária uma 
ferramenta sistemática, rápida e consistente para cotação de moldes. Um software 
de pré-cálculo pode ser a chave para a solução deste problema. Diferentes tipos de 
software abordam o assunto e já estão sendo postos em prática para a cotação de 
moldes de injeção, die casting e ferramentas de estampos. 
 
2  PROBLEMAS COMUNS 

 
A necessidade de um programa estruturado e sistemático de preços para a o 

cálculo dos custos de moldes é muito evidente. Inúmeros testes vêm mostrando que 
cotações para um mesmo molde podem variar mais de 100% considerando as 
mesmas condições (região, hora/máquina). 

O problema para a pessoa responsável pelo cálculo – não importa se for do 
lado da ferramentaria ou do lado do comprador – é sempre parecido. 
a) A quantidade de cotações que devem ser feitas em pouco tempo faz com que o 
cálculo do custo não tenha a precisão necessária. 
b) Sempre há várias possibilidades de como o molde pode ser fabricado; a 
concepção do molde tem um alto nível de influência na qualidade e no preço. 
c) Cálculos para moldes similares são feitos baseados em cotações antigas sem um 
pré-cálculo para o novo molde. 
d) As exigências dos clientes não são consideradas 
e) Se as partes do molde não estiverem claramente definidas, isto pode levar a 
custos extras não previstos. 

Esta situação causa problema para as ferramentarias bem como para os 
compradores de moldes. Obviamente as ferramentarias não estão interessadas 
apenas em ganhar os pedidos, mas também em apresentar cotações competitivas 
que condizem com a realidade de seus custos. Os compradores de moldes possuem 
problemas semelhantes. Embora seja comum dos compradores de moldes optarem 
pelo orçamento mais barato seria interessante que eles avaliassem as diferenças de 
conceito, qualidade e tempo de fabricação do molde. 
 
3  SISTEMA DE COTAÇÃO SISTEMÁTICO     
 

A ferramenta é útil para solucionar estes problemas no mercado de moldes. 
Os tempos para a elaboração de uma cotação são cada vez maiores, pois cada vez 
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mais as OEMs pedem cotação mais detalhadas (cost breakdowns) especificando 
diferentes custos de maquinário. De qualquer maneira pesquisas realizadas em 
2003 apontam que apenas 20% das ferramentarias realmente utilizam um sistema 
racional e estruturado para cotação de ferramentas e 75% das ferramentarias ainda 
calculam baseados em sua experiência.  

Usar a experiência é um bom caminho para obter o custo do molde, no 
entanto, usando um sistema estruturado ferramentarias e compradores de moldes 
podem ganhar muitas vantagens. 
1) O resultado do cálculo não depende da experiência de quem está fazendo  
2) O resultado do cálculo pode ser compreendido e compartilhado por todos 
3) Nada é esquecido 
4) As etapas do processo são distintas e podem ser usadas não só para os custos 
globais, mas também para a programação de trabalho. 
 
4  CONHECIMENTO EM MOLDES 
 

O esforço para desenvolver uma sistemática de preços nos leva a questionar 
quais as informações necessárias para alimentar este tipo de sistema. 

O primeiro e mais importante passo é definir o conceito do molde na fase de 
cálculo do preço. Apenas um pequeno conhecimento sobre fabricação de moldes 
permite que quem esteja fazendo a cotação obtenha valores realistas. No entanto 
quanto maior for o conhecimento do conceito e da fabricação do molde mais preciso 
será o cálculo. 

Dividir um molde em diferentes grupos funcionais é um dos primeiros passos 
a serem tomados para obter um cálculo sistemático. Isto também ajudará no 
detalhamento dos resultados do cálculo o que nos dará um custo por partes do 
molde.  

Considerando a experiência em moldes existente, nós ainda devemos definir 
uma maneira de como realmente devemos calcular as diferentes etapas de 
fabricação do molde e custos de matéria prima. 
 
5  SISTEMA EXPERT VS. BANCO DE DADOS 
 

Olhando para o mercado de soluções em cotações, principalmente dois tipos 
de sistemas podem ser encontrados. Soluções baseadas em banco de dados de 
custos reais de moldes e peças já fabricadas são mais eficientes que a memória de 
um ferramenteiro experiente. Existe o processo de busca no banco de dados que 
por similaridades encontram custos de moldes ou partes já produzidos e os adaptam 
ao atual contexto. 

Calculation
Methods

Heuristic

Estimation Similarity

Statistic

Costs per kg Cost function Cost similarity

Analytical

Calculating Process based

Database System

Expert System

 
Figura 1. Método de Cálculo 
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Sistemas de banco de dados podem ser muito poderosos e precisos 
especialmente se as peças a serem produzidas são sempre similares em termos de 
forma e complexidade. Para desenvolver um sistema de banco de dados existe a 
necessidade de uma grande quantidade de informações de ferramentas (cálculos 
reais de custo de moldes). Apenas se for garantida que as horas de fabricação e, 
por conseguinte o custo de fabricação dos moldes anteriores, é que um sistema 
deste tipo será realmente eficiente. 

Outra possibilidade é utilizar um sistema especializado. Neste tipo de sistema 
as experiências de projetos anteriores não são utilizadas diretamente para definição 
do preço de novos moldes. Os dados recolhidos são avaliados com a finalidade de 
definir custo similaridade e o custo função. Diferentes passos do processo na cadeia 
do processo de produção do molde são investigados em cada detalhe. O resultado é 
que funções podem ser definidas, por exemplo, para determinar o tempo de 
fabricação de uma placa cavidade baseado no seu peso.    

 

Basic times

[ ] MLFSGMTOGKGrErFrB SCCCCttttK ⋅⋅⋅⋅⋅+++= )(

Factors (Complexities)

 
Figura 2 Cálculo do Tempo de Fabricação 

 
Os tempos de fabricação podem ser calculados usando similaridade de 

custos (tempos básicos) representados em diagramas e fórmulas (veja Fig. 2). Estes 
tempos devem ser avaliados por teste e verificação de dados de fabricação já 
existentes. Existindo estes dados é possível realizar uma análise de regressão que 
conduz a esquemas como mostrado na Figura 3. 

 
Figura 3 Gráfico com tempos básicos 

 
Os tempos básicos ainda devem ser multiplicados por vários fatores a fim de 

refinar os tempos calculados. Os fatores representam a influência no tempo de 
fabricação. No caso do tempo básico para usinagem (tFr), por exemplo, existem 
vários fatores tais como a qualidade da superfície (COG), a qualidade dimensional 
(CMT), o material utilizado (C1, C2) e assim por diante. No final do refinamento do 
tempo de fabricação podemos multiplicar o correspondente tempo encontrado pelo 
valor da hora máquina (SML). 

O processo de aquisição de dados para definição destas fórmulas e 
diagramas aloca muito tempo. Assim que as fórmulas e diagramas são definidos, os 
custos do molde podem ser calculados de forma muito fácil e precisa. 
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6  CAC – CÁLCULO AUXILIADO POR COMPUTADOR 
 

É possível usar um sistema expert existente para calcular os custos de molde 
manualmente. Entretanto pegar as fórmulas e tentar obter os tempos de fabricação 
processo por processo não é uma tarefa muito confortável.  

O uso de programas de computadores apresenta-se como uma ótima solução 
para este problema. O cálculo auxiliado por computador (CAC) é um caminho óbvio 
e pertinente para satisfazer as exigências de hoje no que diz respeito a sistema de 
cotação de moldes. 

Ao invés de desenvolver softwares próprios ou planilhas estruturadas é 
possível utilizar pacotes de softwares comerciais. Isto irá trazer inúmeras vantagens: 
1. Não gasta tempo com desenvolvimento (“plug and calculate”) 
2. Programação é um trabalho feito por especialistas 
3. Não é necessário gastar tempo com manutenção (ex. novas tecnologias) 
4. Mesmo padrão de cálculo para os usuários, compradores e ferramentarias. 
5. É possível fazer cotações documentadas e estruturadas em pouco tempo  

No entanto, também deve ser considerado que mesmo que uma solução pronta 
for implementada, não será necessário apenas treinamentos para os usuários, mas 
uma mudança na metodologia de cotação de moldes dentro da empresa. Somente 
assim o sistema será utilizado com a devida confiança onde o resultado será uma 
ferramenta útil na luta diária para obter orçamentos competitivos e precisos. 
 
7  FATORES “POLÍTICOS” 
 

A atual situação nos mostra que qualquer sistema, não importa que tipo, só 
poderá nos fornecer os tempos de fabricação e os custos dos materiais perante as 
informações obtidas nos fabricantes de moldes. 

Estas informações são vitais no processo para definir a cotação final. Mas, 
isto é somente um lado. A parte “técnica” no preço do molde agora deve ser 
multiplicada por um fator secundário que é o fator “político”. Além disso, o cálculo do 
tempo de fabricação agora deverá ser multiplicado pela hora máquina de diferentes 
tipos de máquinas, custos fixos da empresa e a margem de lucro. Todos estes 
parâmetros mais os custos adicionais da empresa deverão ser incluídos. Eles são 
influenciados por muitos fatores como o grau de eficiência de compra, 
relacionamento com clientes, uso de tecnologias especiais e fatores de qualidade. 
Além disso, existem diferentes possibilidades na determinação de um preço não 
somente do molde, mas também de partes que são produzidas em diferentes locais 
da empresa. 

Conhecendo a realidade vemos que as taxas horárias são mais e mais 
determinadas pelos compradores e pelos concorrentes. Mesmo neste caso um 
cálculo sistemático pode ajudar. Tendo todos os tempos de fabricação calculados 
tecnologicamente é mais fácil definir o preço mínimo que o molde pode ter para 
viabilizar o projeto. 
 
8  CÁLCULO AUTOMÁTICO DE CUSTO DE MOLDE 
 

Os esforços realizados para atender ferramentarias e compradores de moldes 
com um software de cotação confiável e de fácil uso foram bem sucedidos. Este tipo 
de solução já é usado por muitas ferramentarias e departamentos de compras.  

As experiências com softwares de cotação são diferentes. Cada empresa 
possui uma metodologia própria no cálculo de preço de moldes. Portanto uma 
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solução mais ou menos fixa é difícil de ser aplicada. De qualquer maneira o 
desenvolvimento neste tipo de ferramentas continua e a situação se tornará melhor 
e melhor. 
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Figura 4 O sistema de cálculo “ideal” 

 
Hoje já é possível o cálculo do custo de moldes apenas descrevendo a 

geometria e as características do sistema de injeção da peça a ser injetada. O 
próximo passo do desenvolvimento será muito interessante. Desenvolvimentos 
atuais visam incluir os dados 3D de uma peça diretamente no processo de cálculo 
do custo do molde. 

Hoje em dia existem várias possibilidades computacionais especificamente 
em análises de arquivos 3D  (por exemplo, detectar contra saídas na peça, 
diferenças de espessuras). Se unirmos isto com a experiência de fabricantes de 
moldes teremos não somente um sistema preciso mas também extremamente 
confortável para o uso. 
 
9  CONCLUSÃO 
 

A importância de um cálculo detalhado dos preços de moldes, nas fases 
inicias do desenvolvimento é tido com certo. No entanto a aceitação global de 
softwares de cotação de moldes deve ser aumentada. A evolução atual e o 
desenvolvimento nos últimos anos estão a encorajar a utilização destes tipos de 
sistemas de cálculo. Isto não dever ser visto como uma caixa preta. Entretanto todos 
devem testar este sistema a fim de fazer algumas experiências com esta nova 
solução em cotação de moldes. Esta oportunidade será suficiente para adquirir 
confiança e desenvolver uma nova forma de cálculo. 
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Resumo 
Discos de aço ABNT H13 foram nitretados por plasma pulsado numa atmosfera 
20 % N2 e 80 % H2, à temperatura de 400 ºC em diferentes tempos: 1 h, 4 h, 9 h, 16 h 
e 36 h. Estes discos foram testados num tribômetro para simular o desgaste por 
deslizamento. Para isto, foi utilizado uma esfera de Si3N4 com 7,14 mm de diâmetro e 
carga normal aplicada de 800 N. O disco deslizou sob a esfera sem a presença de 
um lubrificante por 8 horas, a velocidade de 0,05 ms-1, totalizando uma distância de 
deslizamento de 1440 m. Os resultados deste ensaio mostraram que quanto maior o 
tempo de nitretação menor o volume de material desgastado. Os mecanismos de 
desgaste observados foram: deformação plástica, sulcamento e lascamento e estão 
relacionados com as características microestruturais da camada nitretada. O 
coeficiente de atrito medido foi de 0,2 para todas as condições testadas. 
Palavras-chave: Nitretação a plasma; Desgaste por deslizamento; Atrito. 
 
TRIBOLOGICAL PROPERTIES - MICROESTRUCTURE RELATIONSHIP OF ABNT 

H13 TOOL STEEL NITRIDED BY PULSED PLASMA 
 
Abstract 
ABNT H13 tool steel discs were nitrided by pulsed plasma in an atmosphere 20 % N2 
and 80 % H2 and at a temperature of 400 ºC in different times: 1 h, 4 h, 9h, 16 h and 
36 h. The discs were tested in a tribometer in order to study the sliding wear of the 
nitrided material. A sphere of Si3N4 with 7.14 mm of diameter with an applied normal 
load of 800 N was used. The disc slid under the sphere without lubricant for 8 hours at 
a sliding speed of 0.05 ms-1 up to a total distance of 1440 m. The results showed that 
longer nitriding times reduce the volume of wear. The following wear mechanisms 
were observed: plastic deformation, ploughing and spalling. They were related to the 
microstructure of the nitrided layer. The coefficient of friction was 0.2 for all tested 
conditions. 
Key words: Plasma nitriding; Sliding wear; Friction. 
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1 INTRODUÇÃO            
 
Uma rápida pesquisa pelos dicionários da Língua Portuguesa sobre a palavra 
“desgastar” resulta nas seguintes expressões: gastar aos poucos; gastar pelo uso. 
Todos têm a visão de que se gastou, houve perda. Sinatora(1) apresentou que as 
perdas devido ao desgaste no Brasil, considerando o PNB em 2004 de 1,7 trilhões de 
reais, estão entre 17 (1%) a 104 (6%) bilhões de reais por ano. O conhecimento para 
reduzir estas perdas está numa ciência relativamente nova que estuda a interação 
entre corpos com movimento relativo, a Tribologia. 
Tribologia, do grego tribos (τριβοσ) que significa roçar-esfregar, foi enunciada pela 
primeira vez no Comitê do Departamento Britânico da Educação e Ciência, em 9 de 
março de 1966 e definida como a “Ciência e Tecnologia de superfícies que se 
interagem em movimento relativo – e práticas e assuntos correlatos.(2)

Talvez um dos grandes desafios na resolução dos problemas de desgaste seja 
antecipar a forma na qual este irá ocorrer sobre um dado componente. Basicamente, 
a perda de material pode ocorrer de três formas: por fusão, por dissolução química ou 
ainda por separação física dos átomos da superfície.(3)

Conhecer a forma na qual ocorre à remoção de material pouco ajuda na 
compreensão do desgaste. A norma DIN 50320 classificou os processos de desgaste 
de acordo com o tipo de movimento (deslizamento, rolamento, oscilatório e de 
impacto) e estado físico do corpo que exerce ação sobre o outro (desgaste erosivo). 
Cada processo envolve um ou mais mecanismos de desgaste que podem ser 
resumidos em: adesão, abrasão, reações triboquímicas e fadiga superficial. Além 
destes, cita-se também a deformação plástica, que apesar da importância que tem 
sobre vários tipos de desgaste é pouco comum abordá-la como um mecanismo de 
desgaste.(4)

Uma vez divido e delineado os problemas surgiram modelos relacionados aos 
mecanismos que auxiliam na predição do desgaste. O modelo mais difundido na 
literatura estabelece uma relação entre o volume ou massa de material removido 
durante um período ou uma distância em que permaneceram em contato com 
movimento relativo (Q), chamada de taxa de desgaste, com três parcelas: a primeira 
é referente à fração do material na qual efetivamente ocorre o contato, também 
conhecida como constante de desgaste (K); a segunda é referente à força normal que 
atua sobre os corpos (F) e a terceira é a parcela referente a uma propriedade do 
material, a dureza (H). Esta relação é apresentada pela Equação 1.(5)

 

H
FKQ =            Eq. 1. 

 
Com o modelo de Archard observa-se que a taxa de desgaste é inversamente 
proporcional à dureza e assim se compreende os grandes esforços em modificar as 
superfícies de componentes sujeitos ao desgaste visando endurecê-la. 
O processo de nitretação a plasma é mais um entre inúmeros capazes de promover o 
endurecimento superficial.(6) Há estudos sobre os benefícios que a nitretação a 
plasma oferece para os materiais destinados à aplicação na qual o desgaste tem 
grande influência sobre a funcionalidade do equipamento, e.g. Efeito da nitretação a 
plasma de um aço ABNT H13 para ferramentas de conformação mecânica.(7,8)

O fato que potencializa mais um estudo sobre o efeito dos parâmetros da nitretação a 
plasma na resistência ao desgaste do aço ABNT H13 é justamente o ponto que torna 
tão desafiador o entendimento do desgaste, ou seja, as inúmeras combinações entre 
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tipos dos corpos em contato, variações do processo de desgaste quanto ao tipo de 
movimento e esforços mais os mecanismos de desgaste. 
O objetivo deste trabalho é descrever os danos causados durante o desgaste por 
deslizamento a seco, simulado em condições laboratoriais, e relacioná-los as 
modificações microestruturais sofridas pelo aço ABNT H13 nitretado a plasma em 
diferentes tempos. 
 
2  DETALHAMENTO EXPERIMENTAL E TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 
 
O estudo da relação entre propriedades microestruturais com a resistência ao 
desgaste de um material nitretado em diferentes tempos foi realizado utilizando o aço 
ABNT H13, temperado a partir de uma temperatura de austenitização de 1030 ºC e 
duplamente revenido a 580ºC por 2 h cada. A dureza resultante deste tratamento 
térmico foi de 570 ± 6 HV0,1. 
A geometria dos corpos-de-prova tem o formato de disco com as dimensões 
apresentadas na Figura 1. O tratamento de nitretação foi realizado por plasma com 
uma atmosfera de composição 20% de N2 e 80% de H2, à temperatura de 400ºC em 
diferentes tempos: 1 h, 4 h, 9 h, 16 h e 36 h. 
Foram retiradas amostras do material nitretado para análise microestrural. Para isso 
foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura (MEV), marca Shimadzu, modelo 
SM – 550, com sonda para análise química e um difratômetro de raios-X (DRX) da 
marca Shimadzu, modelo D-6000. 
Os ensaios de desgaste foram realizados num tribômetro da marca Plint®, modelo 
TE67, na configuração esfera sobre disco. A condição de deslizamento foi única para 
todos os discos nitretados em diferentes tempos (Figura 2). 
 

36

7

A

A 0,005

8

90 º

Raio de deslizamento (r)

Força Normal (FN)
800 N

Força de
Esfregamento (Fe)

Trilha de desgaste

r = 12,5

40 rpm

2000 rpm

Disco de feltro

Figura 1. Desenho de fabricação do disco. 
Dimensões em mm. 

Figura 2. Representação esquemática da 
configuração do ensaio de deslizamento com 
limpeza da trilha de desgaste. 

Durante o deslizamento, o disco nitretado, gira no sentido anti-horário a 40 rotações 
por minuto (rpm) em contato com uma esfera de Si3N4, com 7,14 mm de diâmetro e 
carga normal aplicada de 800 N. O período de deslizamento foi de 8 horas e a 
distância percorrida com velocidade de 0,05 ms-1 foi de 1.440 m. 
A cada hora de deslizamento media-se a massa do disco e traçava-se o perfil 
topográfico da região correspondente à trilha de desgaste. Porém, antes de realizar 
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este procedimento, o disco era limpo em banho ultra-sônico enquanto que a esfera 
além de limpa era girada para que ao iniciar um novo período de deslizamento 
apresentasse as mesmas condições superficiais. 
O deslizamento foi a seco num ambiente com temperatura média de 25ºC ± 5ºC e 
umidade relativa (UR) de 50% ± 10%. 
Foi utilizado um disco de feltro de uma politriz manual, que girava a 2000 rpm, para 
remover as partículas de desgaste que surgiam na trilha no decorrer do deslizamento. 
O tribômetro utilizado possibilita medir a força tangente às superfícies em contato e 
na direção do deslizamento, resultante do esfregamento entre os corpos. Neste 
trabalho, esta força tangente ao deslizamento, àquela que oferece resistência ao 
movimento, será chamada de força de esfregamento (Fe) e o resultado da divisão de 
Fe pela força normal (Fn), conforme a primeira Lei do Atrito, se obtém o coeficiente de 
atrito (µ) do esfregamento.(9)

A variação de massa sofrida pelo disco foi medida em uma balança com resolução de 
0,1 mg. A caracterização dos mecanismos de desgaste foi realizada em um 
microscópio óptico na superfície da trilha de desgaste. 
A perfilometria foi obtida com um perfilômetro de contato da marca Kosaka®, modelo 
Sufcorder 1700α, que utiliza uma ponta cônica de diamante com raio igual a 2 µm. A 
amplitude máxima de medição no eixo vertical do perfil é de 800 µm com resolução 
de 0,05 µm. Os perfis topográficos foram obtidos sempre numa mesma região antes e 
após cada hora de deslizamento. A Figura 3 mostra um exemplo destes perfis e as 
informações que podem ser obtidas. 
 

 
 

Figura 3. Exemplo de perfis topográficos antes e após o deslizamento sobrepostos. 
 
A Figura 3 apresenta os perfis topográficos antes do deslizamento e após 8 horas de 
um disco ensaiado. Observa-se que da sobreposição destes há uma área abaixo do 
perfil inicial, que será abordada como área da trilha de desgaste (Atd) e outra acima 
que será chamada de área de material empilhado (Ame). O volume da trilha de 
desgaste (Vtd) foi determinado considerando que a área (Atd) é constante em todo o 
perímetro da trilha com a seguinte expressão: (Vtd = 2πrAtd), onde r é o raio de 
deslizamento apresentado na Figura 3. 
Será utilizada a seguinte nomenclatura para os materiais estudados: 1 h, 4 h, 9 h, 
16 h e 36 h, representando os discos com seus respectivos tempos de nitretação. 
Para o disco sem nitretação vale a seguinte nomenclatura: SN. 
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3  RESULTADOS e DISCUSSÕES 
 
3.1  Caracterização das Amostras Nitretadas 
 
A espessura das camadas nitretadas foi medida por meio das imagens obtidas por 
microscopia eletrônica de varredura. A Figura 4 apresenta um exemplo do contraste 
promovido na microestrutura devido a nitretação. O contraste foi obtido por ataque 
químico utilizando o reagente Nital com 5% de concentração. 
 

 
 
Figura 4. Aspectos microestruturais das amostras nitretadas após ataque químico com reagente Nital 
5 %. (a) seção transversal da amostra 9 h. (b) seção transversal da amostra 16 h. 
 
A Figura 5 apresenta a dependência da espessura da camada com o tempo de 
nitretação. 
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Figura 5. Espessura da camada em função do tempo de nitretação. 

 
3.2  Ensaio de Desgaste 
 
Medir a quantidade de material removido pela diferença de massa do disco antes e 
depois do deslizamento não possibilitou classificar os materiais, isto porque mesmo 
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após 8 horas, ou 1.440 m de deslizamento, o disco que apresentou maior redução de 
massa foi o (1 h) com 2,2 ± 0,5 mg e aquele que perdeu menos massa foi o (16 h) 
com 1,1 ± 0,5 mg. 
O fato que impossibilita maiores discussões sobre estes resultados está relacionado 
ao procedimento experimental, pois foi utilizada uma balança com resolução máxima 
de 0,1 mg com medições a cada hora de deslizamento com valores próximos a sua 
sensibilidade. 
A massa total removida é a soma das diferenças de massa a cada hora de 
deslizamento, dessa forma o erro da medição é propagado para o valor final. 
Porém há uma outra forma de quantificar o desgaste, medindo o volume (Vtd), o que 
corresponde ao material que foi removido ou o resultado da sua soma com o material 
deslocado para a borda da trilha, formando a área (Ame), assim como descrito e 
apresentado na Figura 3. 
A formação da área (Ame) não pode ser abordada como aquela comumente 
encontrada em ensaio de dureza, onde recebem a denominação de piling-up, comum 
para materiais altamente encruados, e sinking-in, para materiais recozidos, Tabor(10). 
A Figura 6 (a) e a Figura 6 (b) são representações esquemáticas destes fenômenos. 
 

 

 
 
Figura 6. Representação esquemática do (a) piling-up, para metais altamente encruados e (b) sinking-
in para metais recozidos.(10) Perfis topográficos antes (linha pontilhada) e após oito horas de 
deslizamento (linha contínua) para os materiais (c) 1 h e (d) 36 h. 
 
A Figura 6 (c) e a Figura 6 (d) mostram a similaridade dos perfis do material 
deslocado pela esfera deslizante do ensaio de desgaste com aquele deslocado por 
uma esfera em ensaio de dureza. 
A comparação entre os perfis deve permanecer apenas sob o ponto de vista 
morfológico, pois além da diferença de carregamento estático do ensaio de dureza 
contra o deslizante do ensaio de desgaste, o material nitretado por 1 hora tem dureza 
inferior aquele nitretado por 36 horas e assim as características dos perfis estão 
trocadas em relação aos materiais de maior dureza (encruados) com os de menor 
dureza (recozidos). 
Dessa forma, abordando o desgaste apenas com o volume da trilha de desgaste, 
apresenta-se na Figura 7 a variação do volume (Vtd) com a distância de deslizamento 
para os diferentes tempos de nitretação. 
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Figura 7. Variação do volume da trilha de desgaste (Vtd) em função da distância de deslizamento. 
 
Estabelecendo o critério de que quanto maior o volume (Vtd) menor é a resistência ao 
desgaste promovida pelo tratamento de nitretação, descreve-se a seguir o 
desempenho de cada amostra. 
i/ 2 horas de deslizamento (360 m): após duras horas de deslizamento observa-se 
que a amostra 1 h sofre maior desgaste enquanto que as demais se prevalecem da 
maior dureza para resistir a ação da esfera. 
ii/ 3 horas de deslizamento (540 m): A região endurecida no tratamento por 4 horas 
não se apresenta vantajosa sobre a amostra nitretada por 1 hora, diferente daquelas  
nitretadas por 9 h, 16 h e 36 horas, com maior resistência ao desgaste. 
iii/ 6 horas de deslizamento (1.080 m): Somente após 1.080 m de deslizamento foi 
possível diferenciar a resistência ao desgaste entre as amostras 9 h e 16 h, seguindo 
a tendência de que quanto maior a dureza menor o desgaste. Essa tendência é 
mantida até o final da oitava hora de deslizamento. 
Ainda na Figura 7 pode ser observado que após 8 horas de deslizamento as 
amostras nitretadas por 1 h e 4 h apresentam o mesmo volume de desgaste da 
amostra sem nitretação (SN). 
Outra forma de comparar a resistência ao desgaste de materiais com diferentes 
tratamentos e bastante usual para aplicações de engenharia é o coeficiente de 
desgaste dimensional ou específico (k = K/H), apresentado da seguinte forma: 
mm3(Nm)-1, que representam o volume do material removido no desgaste (mm3) por 
unidade de deslizamento (m), pela carga normal aplicada (N).(11) A Figura 8 apresenta 
os valores de (k) para os materiais estudados. 
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Figura 8. Variação do coeficiente de desgaste dimensional (k) para os materiais testados. 
 
Valores de coeficiente (k) entre 10-6 e 10-5 em condições de deslizamento com 
carregamento cíclico, como utilizado neste trabalho, indicam que o desgaste pode ser 
classificado como moderado e os mecanismos de danos estão relacionados às 
deformações que surgem do carregamento repetitivo. Nesta situação há formação e 
propagação de trincas, acúmulo de deformações plástica e lascamento.(12)

Pode ser observado na tabela dos danos de desgaste (Quadro 1) que o lascamento é 
um mecanismo que se destaca nas amostras nitretadas com tempo superior a 4 
horas. Sun et al.(13) estudaram o comportamento de desgaste do aço inox 
martensítico nitretado a plasma e abordaram o lascamento pela teoria da 
delaminação de Suh(14) a qual é descrita como a formação de trincas superficiais e 
subsuperficiais, propagação e surgimento de partículas de desgaste. A relação entre 
o lascamento com o tempo de nitretação pode ser abordada partindo do fato que as 
camadas nitretadas são frágeis devido a precipitação de nitretos nos contornos de 
grão (Edenhofer, 1974 apud Sun e colaboradores(13)). 
Análises por difração de raios-X mostraram que com o aumento do tempo de 
tratamento, aumenta a quantidade da fase ε-Fe2-3N com intensa distorção na rede 
cristalina. 
Na amostra 1 h não há formação da camada de compostos e os precipitados da fase 
ε-Fe2-3N estão finamente dispersos na matriz. A formação da camada de compostos 
coincide com a presença de trincas superficiais. Na amostra 4 h esta camada é 
descontínua e inferior a 1 µm. Com 9 h, 16 h e 36 h a camada de compostos atinge 
uma espessura de 1 µm, 2 µm e 5 µm respectivamente. Nessas amostras os nitretos 
tornam-se cada vez mais grosseiros com o aumento do tempo de nitretação. 
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Quadro 1. Danos típicos das superfícies desgastadas das amostras nitretatas. 
Se

m
 N

itr
et

ar As fotos da superfície da trilha de desgaste e
da região t ransversal  mostram que os
mecanismos de desgaste do disco SN foram
devidos a deformação plástica, evidenciada
pelo refino de grão, contornada pela linha
tracejada na seção transversal e sulcamento,
indicado pelas setas na vista de topo.

No disco 1 h os mecanismos de desgaste são:
d e f o r m a ç ã o  p l á s t i c a ,  s u l c a m e n t o  e
lascamento, região acima da linha tracejada
na vista de topo. Na seção transversal obtida
por MEV observa-se uma pequena trinca
paralela a superfície.

Além da deformação plástica e sulcamento o
lascamento e as trincas passam a prevalecer
na superfície da trilha e na seção transvesal
observa-se que a trinca atinge profundidades
maiores.

A partir de 9 horas de nitretação não se
observa danos causados por sulcamento,
apenas trincas superfíciais e lascamento.

Há uma grande semelhança ent re  as
superfícies das trilhas 9 h e 16 h, porém elas
diferem quanto a deformação plástica e na
extensão da propagação da trinca.

As regiões escuras na superfície da trilha são
resultantes dos lascamentos que surgem com
menor f requênc ia porém com maiores
dimensões. Há uma quantidade menor de
trincas superficiais e quando observadas na
s e ç ã o  t r a n v e r s a l  n o t a - s e  q u e  e s tã o
perpendiculares a superfície.
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3.3  Atrito 

portamento 
oscilatório do coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento. 

 
O coeficiente de atrito (µ) obtido da relação (Fe/Cn) foi de 0,20 + 0,05 para todos os 
materiais estudados. O valor médio de µ = 0,2 obtido nestes ensaios é fortemente 
dependente do acionamento do disco de feltro responsável pela limpeza da trilha de 
desgaste. O efeito da limpeza da trilha pode ser observado na Figura 9, onde 
independente do corpo-de-prova ou do período de ensaio, há um com
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Figura 9. Coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento da oitava hora de ensaio da 
mostra 09 h. 

e o limpador foi acionado e nos pontos mais baixos 

 estudos mais detalhados deverão ser realizados como continuação 

eslizamento e carregamento semelhantes ao deste 

ve a redução imediata do coeficiente de atrito, 
omo apresentado por Hwang et al.(16)

  CONCLUSÃO 

equentemente maior a dureza – maior é a resistência aos 

a
 
Os pontos mais altos da curva, exceto aqueles de reinício e fim do ensaio, 
correspondem ao momento em qu
o momento em que foi desligado. 
A Figura 9 apresenta o comportamento típico do coeficiente de atrito, não somente da 
oitava hora de ensaio como também das precedentes. Além disso, o comportamento 
se repete para as demais amostras. Há apenas uma diferença das curvas de atrito 
entre os materiais e está relacionada à freqüência de acionamento do limpador de 
partículas, porém
deste trabalho. 
Embora a literatura clássica de materiais para aplicações de atrito e desgaste(3) 
descreva os materiais nitretados como redutores de atrito, estudos preliminares 
mostraram que na ausência do limpador de partículas o coeficiente de atrito pode 
atingir valores na ordem de 1. Outros pesquisadores(7,15) também obtiveram valores 
altos de atrito em condições de d
estudo com materiais nitretados. 
Este estudo não tem o objetivo de descrever os mecanismos que operam durante a 
limpeza da trilha de desgaste, porém, é conhecido que a remoção física das 
partículas da trilha de desgaste promo
c
 
5
 
Os ensaios de desgaste por deslizamento das amostras nitretadas mostraram que 
quanto maior o tempo de nitretação – maior a quantidade e tamanho dos precipitados 
da fase ε-Fe2-3N e cons
mecanismos de danos. 
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Os mecanismos de danos, ou mecanismos de desgaste por deslizamento foram: 
deformação plástica, sulcamento e lascamento. A quantidade de lascamento e trincas 
superficiais associadas a este dano são mais freqüente nas amostras nitretadas por 

te 
abalho a forte relação do atrito com a presença das partículas de desgaste. 

erão realizados com o objetivo de caracterizar estas partículas. 

50 do 
aboratório de Implantação Iônica e Tratamentos de Superfícies do DFA-IFGW-

alização dos tratamentos de nitretação por plasma pulsado. 
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4 h, 9 h e 36 h. Por outro lado a deformação plástica e o sulcamento têm maior 
intensidade na amostra sem nitretar e naquela nitretada por 1 h. 
O coeficiente de atrito para todas as condições foi igual a 0,2. Foi identificada nes
tr
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ESTUDO DA RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO AÇO VILLARES VF800AT COM 
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Resumo 
O trabalho atual examina a resistência ao desgaste do aço ferramenta Villares VF800AT temperado e 
com diferentes temperaturas de revenido, e portanto, vários valores de dureza e tenacidade foram 
investigados. O ensaio de desgaste por deslizamento e/ou abrasão foram realizados em um 
tribômetro tipo esfera-sobre-disco onde os discos eram de aço ferramenta VF800AT  com diferentes 
tratamentos térmicos. As esferas foram de metal duro, WC-Co, com diâmetro de 9,97 mm e 
microdureza Vickers de 1925 HV(0,3). O comportamento ao desgaste do aço ferramenta foi 
analisado, utilizando-se uma velocidade de deslizamento de 0,45 m/s, cargas normais de 50 N e 58 
N, distância de deslizamento total de 3000 m e controle local de temperatura e umidade de 27oC e 
50% respectivamente. Os discos tinham uma espessura de 3,6 mm e foram submetidos ao mesmo 
tratamento típico de tempera, austenitização a 1.030oC, mas os processos de revenimento duplo 
foram executados em diferentes temperaturas de 300oC, 500oC e 540oC, produzindo diferentes 
durezas no disco. Da análise dos gráficos traçados do volume perdido acumulativo versus a distância 
de deslizamento, calcularam-se os diferentes coeficientes de desgaste e taxas de desgaste em 
função da carga normal, do tratamento térmico e da dureza. Devido às variações da dureza e 
tenacidade do disco, diferentes resistências ao desgaste foram observadas. Os mecanismos do 
desgaste também foram investigados medindo o coeficiente de atrito on-line. O desgaste ocorre em 
duas fases: fase de rodagem inicial até os primeiros 300 m e segunda fase de taxa de desgaste 
constante. Conclue-se que aumentar a dureza do disco nem sempre corresponde a um aumento na 
resistência ao desgaste: ambos os discos revenidos a 540oC e 500oC tiveram a mesma dureza de 
63,5 HRC, mas a taxa ao desgaste foram diferentes. O melhor tratamento térmico para a maior 
resistência ao desgaste do aço ferramenta Villares VF800AT foi tempera e duplo revenido a 540oC, 
proporcionando um melhor desempenho para o uso em ferramentas de corte e conformação a frio de 
chapas metálicas. 
Palavras chaves: Esfera-sobre-disco; Aço ferramenta VF800AT; Tratamento térmico; Resistência ao 
desgaste; WC-Co. 
 

 INFLUENCE OF TEMPERING TEMPERATURE ON THE WEAR RESISTANCE OF VILLARES 
VF800AT TOOL STEEL  

Abstract 
Present work examines the wear resistance of Villares VF800AT tool steel quenched and with 
different tempering temperatures and, thus, various hardness and toughness were investigated. The 
wear testing by sliding and/or abrasion were carried out in a ball-on-disc tribometer which discs or 
counter face were VF800AT tool steel tested as received and with different heat treatments. The balls 
were spheres of hard metal, WC-Co, with diameter of 9.97 mm and micro-hardness Vickers of 1925. 
The tool steel discs wear behavior were evaluated, using sliding velocity of 0.45 m/s, normal load of 
50 N and 58 N, total sliding distance of 3000 m and controlled room temperature and humidity at 27 oC 
and 50 % respectively. The heat treated discs had thickness of 3.6 mm and were submitted to the 
same quenching treatment, solution heat treatment at 1030 oC,  but the double tempering process 
were performed at different temperatures of 300 oC, 500  oC and 540  oC, producing different disc 
hardness. From the analysis of plotted graphs of cumulative lost volume versus sliding distance, it was 
calculated the different wear coefficient and wear rates as function of the normal load, heat treatment 
and hardness. Due to disc hardness and toughness variations, different wear resistances were 
observed. The wear mechanisms were also investigated by measuring on-line the friction coefficient. 
Increasing the disc hardness not allays correspond to an increase in the wear resistance: both discs 
tempered at 540 oC and at 500 oC had similar hardness of 63,5 HRC, but showed different were rate 
and wear resistance.  Hence, the optimized heat treatment for greater wear resistance of Villares 
VF800AT tool steel was the double tempering at 540 oC, providing a better performance for cold 
shearing and stamping tooling for cold sheet metals forming processes. 
Key words : Ball-on-disc; VF800AT tool steel; Heat treatment; Wear resistance; WC-Co. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Os processos industriais de conformação de metal a frio como o corte e 
puncionamento de chapa, a estampagem, o embutimento profundo e o forjamento 
são realizados à temperatura ambiente, usando-se aços especiais ou aços 
ferramentas de alta resistência mecânica e dureza. Essas operações a frio, 
temperatura inferior a 200oC, requerem aços de alto limite de escoamento, em 
tração ou compressão, a fim de resistirem às possíveis deformações plásticas em 
pontos de alta concentração de tensões que ocorrem no ferramental durante os 
processos de corte ou conformação de chapas metálicas ou conformação de metal 
em geral. Adicionalmente, outros requisitos importantes dos materiais de 
ferramentas e igualmente necessários para alto desempenho do ferramental são a 
resistência ao desgaste, a resistência ao impacto de cargas dinâmicas, a resistência 
ao choque térmico, a tenacidade a fratura e o baixo custo.  

Durante as operações de conformação de metais podem-se verificar cinco tipos 
básicos de mecanismos de falha nas ferramentas na conformação à frio de metais 
que são: desgaste, lascamento, deformação plástica, caldeamento ou aderência e 
trinca catastrófica. Portanto, o desempenho de aços ferramenta para trabalho à frio 
está relacionado com as seguintes propriedades mecânicas: resistência ao 
desgaste, tensão limite de escoamento, tenacidade à fratura e módulo de 
elasticidade. Ou seja, devido ao tipo de solicitação que ocorrem no ferramental nas 
operações de corte e conformação de metais, é necessário que o material tenha 
propriedades diferenciadas como alta dureza, alta resistência ao desgaste e elevada 
tenacidade. Nessas operações, cargas quase estáticas elevadas e cargas de 
impacto estão presentes: o material da ferramenta pode conter micro-trincas ou 
defeitos, superficiais ou no seu interior originários dos processos de fabricação do 
material ou do tratamento térmico, conduzindo às rupturas. Essas micro-trincas 
podem ser consideradas estáveis se a propriedade mecânica tenacidade à fratura 
for suficientemente elevada. 

Dentre os principais aços ferramenta para fabricação de punções e matrizes(1) 
destacam-se os aços AISI M2, AISI D2, AISI D6 (Villares VC131) e o novo aço 
produzido pela Villares Metais, o VF800AT.(2) O aço VF800AT é um aço ferramenta 
específico para trabalho a frio produzido pela Villares Metais do Brasil, apresentando 
alta resistência ao desgaste e relativa boa tenacidade a fratura. O metal duro ou 
carbeto de tungstênio WC-Co também é muito utilizado devido a sua alta resistência, 
porém, de custo elevado. Aços ferramentas podem ter sua vida útil aumentada 
através dos processos de tratamento superficial como a nitretação a plasma, o 
processo Toyota Diffusion Process e os processos PVD e CVD.  

O aço ferramenta AISI D2 ou VILLARES D2 tem um alto conteúdo de 
elementos de liga e geralmente é recomendado pelos ferramenteiros como material 
para punção e matriz no processo de corte de chapas a frio.(1) Porém, o aço AISI D6 
tem propriedades mecânicas semelhantes e é um material com potencial de 
substituir o aço D2, mas tem composição química diferente e custo maior. 

 
1.1 O Tratamento Térmico em Aços Ferramenta 
 

O tratamento térmico nos aços é realizado com a finalidade de aliviar tensões 
residuais, alterar a microestrutura do material e conferir propriedades mecânicas 
elevadas, consequentemente, influenciar no desempenho dos aços ferramenta. 
Entretanto, a grande maioria das falhas prematuras de ferramentas é resultado de 
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um tratamento térmico incorreto: “Estima-se que cerca de 70% das falhas 
prematuras de ferramentas tem como causa as falhas de tratamento térmico”. (3)
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Figura 1: Curvas de dureza versus temperatura de revenimento para aços ferramenta VW3, VND, 
VD2, VC131, VF800AT e VWM2. Os dados referem-se a corpos de prova temperados em óleo e 
duplo revenido. As temperaturas de austenitização são as típicas para cada aço: 920ºC para VW3, 
800ºC para VND, 940ºC para VC131, 1010ºC p/ VD2, 1.030ºC p/ VF800AT, 1.200ºC p/ VWM2.(2)

 
As propriedades mecânicas finais do aço ferramenta após o tratamento térmico 

como dureza, ductilidade e tenacidade são grandemente dependente do 
processamento térmico utilizado: ciclo de pré-aquecimento e aquecimento, 
temperatura de austenitização (enxarque), velocidade de resfriamento e ciclo de 
revenimentos. Ou seja, as propriedades mecânicas finais do material dependem da 
sua microestrutura que, por sua vez, depende das condições de temperatura, tempo 
e taxa de aquecimento e resfriamento do processo térmico. A microestrutura de um 
aço ferramenta, após o revenimento, pode estar constituída de duas ou mais das 
seguintes fases: ferrita, bainita, martensita, austenita retida e carbetos complexos. 
Na Figura 1, apresentam-se as curvas de dureza dos principais aços ferramenta em 
função da temperatura de revenimento. Os picos de dureza em torno de 550ºC do 
aço VWM2 e VF800AT é devido a precipitação de carbetos complexos (Mo2C, W2C, 
VC) : este fenômeno é conhecido como endurecimento secundário que confere 
dureza ao aço sob altas temperaturas de até 550ºC. 

Após a tempera, o aço ferramenta tem elevadas dureza e resistência à tração, 
mas é frágil. Para melhorar suas propriedades mecânicas, deve-se reaquecê-lo 
numa temperatura mediana, ou seja, na temperatura de revenimento. Portanto, o 
revenimento do aço ferramenta tem as finalidades de alívio das tensões residuais 
internas e de aumento da ductilidade.  
 
1.2 O Ensaio de Desgaste 
 

A vida em serviço de um ferramental para conformação a frio depende da sua 
resistência a fadiga, resistência a fratura e da resistência ao desgaste. Na fase de 
seleção do material do ferramental, a resistência ao desgaste é um dos importantes 
parâmetros de projeto e, conseqüentemente, ensaios de laboratório foram 
desenvolvidos com o objetivo de se medir a resistência ao desgaste sob condições 
controladas semelhantes às condições em serviço. A correlação entre os ensaios de 
laboratório e a aplicação no projeto de ferramental de corte e conformação é de 
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grande importância para a tribologia prática. Porém, o coeficiente de atrito e a 
resistência ao desgaste são fenômenos complexos e não são propriedades 
características do material, e depende tanto das propriedades mecânicas, físicas, 
químicas do material, topografia da superfície quanto dos parâmetros de processo 
como pressão de contato, presença de partículas duras, temperatura, velocidade de 
deslizamento e meio ambiente. Para simular a condição em serviço, os ensaios de 
laboratório devem ter as mesmas condições reais em serviço como geometria, 
materiais, pressão de contato, temperatura, meio ambiente, velocidade de 
deslizamento, intensidade da potência de atrito e pulso de energia. 

A equação fenomenológica que geralmente é utilizada na análise dos 
resultados experimentais do ensaio de desgaste de laboratório é a equação de 
Archad(4) que avalia a razão de desgaste e o coeficiente de desgaste através da 
equação linear, 

 

H
FK

S
V/m)(mmQ N3 ==                                                                                                 (1)  

 
onde K é o coeficiente de desgaste: é adimensional e menor que 1. Q é o parâmetro 
que mede a razão de desgaste ou “taxa de desgaste” (=volume perdido acumulado 
V ou massa perdida por unidade de deslizamento S), FN é a carga normal aplicada, H 
é a dureza Vickers do material mais mole. Em geral, a resistência ao desgaste é 
definida como sendo 1/K. O coeficiente de específico de desgaste KS é dado por, 
 

H
K

F
Q/N.m)mm(K

N

3
S ==                                                                                           (2) 

 
No ensaio de pino-sobre-disco o material mais mole geralmente é o disco. O volume 
perdido acumulado é calculado por: V = m/ρ (m= massa ; ρ= densidade).                                                

O objetivo do presente trabalho foi investigar a resistência ao desgaste de aço 
ferramenta Villares VF800AT com tratamento térmico de tempera e diferentes 
temperaturas de revenido e, portanto, diferentes durezas e tenacidades, buscando-
se a otimização das propriedades e apresentando-se uma curva de resistência ao 
desgaste versus temperatura de revenido.  
 
2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E MATERIAIS 
 

O comportamento ao desgaste dos discos do aço de ferramenta de VF800AT 
foi investigado realizando-se ensaios de desgaste no equipamento esfera-sobre-
disco: a distância deslizante total foi constante, a carga normal na esfera e a 
velocidade de deslizamento também foram constantes, (5) conforme norma padrão 
ASTM G99 (6). A Tabela 1 mostra os parâmetros usados durante o teste. Duas 
cargas normais foram empregadas, 50 N e 58 N; para cada temperatura de 
revenido, 4 corpos de prova do disco foram usados. As esferas foram de metal duro, 
WC-Co, com diâmetro de 9.97 mm e micro-dureza Vickers de 1.925 mHV0.5. 
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Tabela 1 -  Parâmetros usados nos ensaios esfera-sobre-disco com discos de aço Villares VF800AT . 
Velocidade 

deslizamento 
(m/s) 

Carga 
normal 

(N) 

Distância 
deslizamento 

(m) 

Raio da 
pista 
(mm) 

Micro-dureza 
da esfera  
(mHV0.3) 

0,45 50 e 58 3000 14,5 1925 
 
2.1 Preparação dos Corpos de Prova 
 
Disco. Na fabricação do disco, barras redondas de VF800AT (marca registrada 
Villares VF800AT) foram utilizadas. Os discos foram usinados pelo método 
convencional até obter a forma desejada com uma espessura de 3.6 mm e diâmetro 
de aproximadamente 50 mm como visto na Figura 2. Após a tempera, os discos 
foram duplamente revenidos em diferentes temperaturas a fim melhorar sua dureza 
e tenacidade, de acordo com o objetivo de aplicação em ferramentas. Em seguida, 
os discos foram polidos. As condições do tratamento térmico e dureza alcançada 
final podem ser vistas na Tabela 2 e Tabela 3.  
  

 
 

Figura 2. Disco de aço ferramenta Villares VF800AT utilizado em testes. 
 

Tabela 2.  Condições do tratamento térmico da tempera de todos os disco Villares VF800AT. 
Aço ferramenta VF800AT  Tratamento 

Térmico Temperatura Tempo (h) 
1³ pré-aquec. 450 oC 01:00 
2³ pré-aqcec. 800 oC 00:10 

Austenitização 1030 oC 00:20 
Resfriamento 530 oC 00:10 
Resfriamento   Ar 02:00 

 
   Tabela 3.  Condições do revenimento de cada pino de aço VF800AT e dureza obtida. 

Discos  
1A, 1B, 1D 

Discos  
3A, 3B, 3C 

Discos  
4A, 4B, 4C 

Discos  
5A , 5B Tratamento 

Térmico Tempo Temperatura Temperatura Temperatura Sem tratam. 
1o Revenido 02:00 300 oC 500 oC 540 oC - 
Resfriamento 02:00 Ar  Ar  Ar  - 
2o Revenido 02:00 300 oC 500 oC 540 oC - 
Resfriamento 02:00 Ar  Ar  Ar  - 
Dureza HRc  59,5 63,5 63,4 15,7 

 
2.2 Procedimentos do Ensaio de Esfera-sobre-disco 

Os corpos de prova seguiram um rigoroso procedimento de preparação a fim 
de eliminar quaisquer vestígios de sujeira ou oxidação. Em seguida, suporte-esfera e 
disco foram pesados numa balança analítica com resolução de 0,1 mg para 
determinação de sua massa inicial antes do ensaio.  
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Foram ajustados o raio da pista de deslizamento, a rotação do porta amostra 
(disco) e o contador de voltas que foi programado para interromper o ensaio a cada 
300 m percorridos para um total de 3000 m, de modo a permitir as tomadas de 
medida intermediarias da perda de massa do conjunto suporte-esfera e do disco. 
Estas medições foram precedidas sempre de uma completa limpeza dos corpos de 
prova, usando ar comprimido. Foram ensaiados discos de aço VF800AT em ambas 
as faces, sendo a utilizada a mesma esfera de WC para cada disco e apenas 
girando-as para uma nova posição a cada novo ensaio. O equipamento possui uma 
campânula onde se controla as condições de temperatura e umidade ambiente. Nos 
presentes ensaios as condições ambientes foram 27oC e 50% de umidade relativa 
aproximadamente.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas Figuras 3 e 4 apresentam-se o registro on-line do coeficiente de atrito nos 
primeiros 3 m, 10 segundos, antes do ensaio de desgaste, usando-se uma carga 
normal FN de 50 N e 58 N respectivamente para disco revenido a 500ºC. O 
coeficiente de atrito inicial é de µ= 0,15, possivelmente antes da quebra do filme de 
oxido do disco de aço VF800AT. Porém, obteve-se um coeficiente de atrito médio de 
µ= 0,70 para todos os discos revenidos a 500 ºC e ensaiados com FN = 50 N após os 
3 m iniciais, tendo uma de força atrito Ft média de 35 N. Aumentando-se a carga 
para 58 N, os primeiros 3 m tiveram um coeficiente de atrito µ= 0,15 como é visto na 
Figura 3. As mesmas médias foram obtidas para os discos revenidos a 540ºC. 

Discos sem tratamento e aqueles revenidos a 300ºC apresentaram o 
coeficiente de atrito médio nos 3 m iniciais de µ= 0,16 e µ= 0,45  respectivamente, 
para carga normal de 50 N.  

Com o decorrer do deslizamento, o coeficiente de atrito aumentou, mantendo-
se oscilante por volta dos µ= 0,55 para os discos sem tratamento térmico, µ= 0,57 
para os discos revenidos a 300 ºC, µ= 0,52 para os discos revenidos a 500ºC e µ= 
0,45 para os discos revenidos a 540ºC, quando utilizando uma carga normal de 50 
N. Ao utilizar uma carga de 58 N nos discos revenidos a 500ºC e 540ºC o coeficiente 
de atrito médio no decorrer do ensaio foi em torno de µ= 0,50 e µ= 0,42 
respectivamente. As grandes amplitudes de oscilações do atrito durante os ensaios 
ocorrem devido ao aumento da rugosidade superficial, mecanismos de desgaste 
presentes e formação da camada intermediária dentro da pista de desgaste.  
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Figura 3 -  Registro on-line do coeficiente de atrito nos primeiros 3 m, antes do ensaio de desgaste e 
com uma carga normal de 50 N, utilizando disco 3D revenido a 500oC. 

 
Figura 4 -  Registro on-line do coeficiente de atrito nos primeiros 3 m, antes do ensaio de desgaste e 
com uma carga normal de 58 N, utilizando disco 3A revenido a 500oC. 
 

Na Figura 5 apresentam-se um gráfico comparativo das taxas de desgaste 
média dos discos de VF800AT com tratamento de tempera e duplo revenidos. Na 
Tabela 4, mostra-se o resumo dos valores medidos experimentalmente da dureza, 
taxa de desgaste e coeficiente de desgaste dos discos. A taxa de desgaste média 
dos discos com tratamento térmico é da ordem 10 vezes inferior aos discos sem 
tratamento térmico. A menor taxa de desgaste média observado foi de 1,5x10-4 
mm3/m e refere-se ao disco temperado e revenido duplo a 540 ºC. Porém, os discos 
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com revenido duplo a 500ºC apresentaram mesma dureza do revenido duplo a 
540ºC, mas a taxa de desgaste média foi de 2,2x10-4 mm3/m. 

Da análise dos gráficos de volume perdido versus distância percorrida observa-
se que a a maior taxa de desgaste, ou seja menor resistência ao desgaste, foram os 
discos sem tratamento térmico: dureza 15,4 HRC (mHV 270,8 Kgf/mm2), taxa de 
desgaste de aproximadamente Q = 13,0x10-4 mm3/m e coeficiente de desgaste K = 
6,90x10-5.   

Os resultados vistos nas Figuras 6 e 7 referem-se aos valores da perda de 
volume cumulativo dos discos de VF800AT com as diferentes temperaturas de 
revenido e cargas normais de 50 N e de 58 N contra esfera de metal duro: volume 
perdido do disco versus distância percorrida pela esfera. A taxa de desgaste é 
aproximadamente constante na segunda fase após os primeiros 150 m ou fase de 
rodagem inicial. As curvas estão próximas e paralelas na segunda fase, indicando 
mesma taxa de desgaste média geral de 1,9x10-4 mm3/m, mas cada disco tem uma 
taxa inicial de desgaste diferente. Portanto, o coeficiente de desgaste e a taxa de 
desgaste do aço VF800AT dependem do tratamento térmico, isto é da temperatura 
do revenido e não somente da sua dureza. Portanto, o tratamento térmico também 
deve ser escolhido de modo a otimizar a resistência ao desgaste. 

Nas Figuras 8 e 9 apresentam-se os resultados experimentais das durezas 
HRC obtidas e as correspondentes taxas de desgaste e coeficiente de desgaste do 
aço ferramenta VF800AT contra esfera de metal duro e cargas de 50 N e 58 N. 
Arbitrou-se a temperatura de revenimento de 800ºC para o material como recebido, 
sem tratamento térmico. As curvas de dureza e taxa de desgaste versus 
temperatura de revenimento do aço ferramenta VF800AT seguem tendências 
opostas. Nota-se um mínimo na taxa de desgaste e no coeficiente de desgaste para 
o revenimento a 540ºC. Entretanto, o mínimo poderá estar próximo a 600ºC. 
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Figura 5 -Comparativo da taxa de desgaste em função da temperatura de revenido dos discos 
VF800. 
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Tabela 4.  Resumo dos valores de dureza, taxa de desgaste e coeficiente de desgaste dos discos. 

    Disco-VF800AT 

Taxa de Desgaste 
média 

Q 
(mm³/m) 

micro-dureza 
Vickers média  

(mHV0,3) 
(Kgf/mm2) 

Dureza HRC  
média 

(medida direta)   

Coeficiente 
de desgaste 

K 

Disco 5-a - s/ trat. - 50N 13,00 x10-4 270,8 15,4 6,90 x10-5

Disco 5-b -s/ trat. - 50N 10,40 x10-4 263,6 15,8 5,37 x10-5

Disco 1-a - 300C - 50N 2,12 x10-4 703,8 59,3 2,92 x10-5

Disco 1-b - 300C - 50N 2,10 x10-4 725,5 59,6 2,99 x10-5

Disco 3-c - 500C - 50N 2,62 x10-4 628,7 63,5 3,23 x10-5

Disco 3-d - 500C - 50N 1,85 x10-4 838,7 63,4 3,04 x10-5

Disco 3-a - 500C - 58N 2,21 x10-4 830,5 63,6 3,10 x10-5

Disco 3-b - 500C - 58N 1,85 x10-4 695,5 63,9 2,18 x10-5

Disco 4-c - 540C - 50N 1,05 x10-4 803,8 63,4 1,65 x10-5

Disco 4-d - 540C - 50N 2,00 x10-4 821,1 63,5 3,22 x10-5

Disco 4-a - 540C - 58N 1,54 x10-4 832,4 63,4 2,17 x10-5

Disco 4-b - 540C - 58N 1,95 x10-4 819,1 63,2 2,70 x10-5

 
Nas Figuras 10 e 11 apresentam-se os resultados experimentais da perda de 

volume da esfera de metal duro. A taxa de desgaste da esfera variou razoavelmente 
devido as diferentes resistências ao desgaste dos discos. A curva da taxa de 
desgaste também tem duas fases distintas: fase inicial ou de rodagem inicial até os 
primeiros 300 m e a segunda fase de taxa de desgaste constante. As curvas são 
aproximadamente paralelas após os 300 m, indicando mesma taxa de desgaste 
média geral de 0,23x10-4 mm3/m, mas cada disco tem uma taxa inicial de desgaste 
diferente. Ou seja, a taxa de desgaste da esfera de metal duro é dez vezes menor 
que a taxa de desgaste do disco de aço VF800AT temperado e revenido. 

Na Figura 11 mostram-se a evolução do diâmetro maior da área de desgaste 
na ponta das esferas. Tendo em vista a necessidade de um método alternativo de se 
medir o desgaste da esfera, devido a dispersão dos resultados de perda de massa 
da esfera, investigou-se também como o diâmetro da área desgastada na ponta da 
esfera evoluiu e se existe uma relação com o volume perdido da esfera, conforme 
trabalho já apresentado anteriormente.(7) A área de desgaste era elíptica, medindo-
se os diâmetros maior e menor da elipse. As curvas são aproximadamente lineares 
e paralelas, exceto a fase inicial de rodagem onde se verificam os aplainamentos 
dos picos de rugosidades e quebra do filme de óxido. A curva do diâmetro de 
desgaste na distancia percorrida é menor quando utilizado os discos com tratamento 
térmico. O maior diâmetro de desgaste ocorreu para discos sem tratamento térmico 
que possuem a menor dureza, como esperado. Porém, o pino é o material de maior 
dureza, ou seja, a equação (1) de Archad deve ser reescrita, substituindo-se a 
dureza H por uma dureza equivalente He (1/He = 1/Hdisco + 1/Hesfera).  

A esfera de metal duro de dureza 1925 mHV0,3 teve uma taxa de desgaste 10 
vezes menor que o aço VF800AT temperado e revenido. Portanto, é um material 
adequado para o ensaio de desgaste esfera-sobre-disco. Um método alternativo de 
se medir o desgaste da esfera é medir o diâmetro maior da área desgastada na 
ponta do pino. A evolução do diâmetro é linear com a distância de deslizamento e é 
inversamente proporcional a dureza da esfera. 

No caso dos discos de aço VF800AT, observou-se que a taxa de desgaste 
depende da dureza e é aproximadamente linear e constante até o final na segunda 
fase do desgaste. Na fase inicial ou de rodagem inicial, primeiros 300 m, a taxa é 
elevada. Isto é devido possivelmente ao processo de rompimento dos picos de 
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rugosidades da superfície do disco, quebra do filme de óxido e também devido a 
menor pressão de contato esfera-disco e formação do sulco na pista de desgaste. 
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Figura 6 - Volume cumulativo perdido dos discos de VF800AT sem e com tratamento térmico versus 
distância percorrida pela esfera de metal duro. Cargas normais de 50 N e 58 N. 
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Figura 7 – Volume cumulativo perdido dos discos de VF800AT temperado e revenido versus 
distância percorrida contra esfera de metal duro. Cargas normais de 50 N e 58 N. 
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Figura 8. Curvas de dureza e taxa de desgaste versus temperatura de revenimento do aço 
ferramenta VF800AT. Ensaio de desgaste com cargas normais de 50N e 58 N. 
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Figura 9. Curvas de dureza e coeficiente de desgaste versus temperatura de revenimento do aço 
ferramenta VF800AT. Ensaio de desgaste com cargas normais de 50 N e 58 N. 
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Figura 10 - Volume cumulativo perdido da esfera de metal duro versus distância percorrida contra 
disco de VF800AT. Ensaio de desgaste com cargas normais de 50 N e 58 N. 
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Figura 11 - Diâmetro maior da área de desgaste da esfera de metal duro versus distância percorrida 
contra disco de VF800AT. Ensaio de desgaste com cargas normais de 50 N e 58 N. 

 
4 CONCLUSÕES 
 

Da análise dos gráficos das curvas de dureza e taxa de desgaste versus 
temperatura de revenimento do aço ferramenta VF800AT, nota-se que as curvas 
seguem tendências opostas. Observa-se um mínimo na taxa de desgaste e no 
coeficiente de desgaste para o revenimento duplo a 540ºC. Portanto, o melhor 
tratamento térmico em relação a resistência ao desgaste foi obtido com duplo 
revenido a 540oC, dando a dureza média final 63,5 HRC  (812 mHV), taxa média de 
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desgaste Q= 1,5x10-4 mm3/m e coeficiente médio de desgaste K= 2,42x10-5. Porém, 
o mínimo poderá estar próximo a 600ºC. Outros ensaios são necessários. 

Como os discos com duplo revenidos a 500oC e 540oC tem dureza muito 
próximas de 63,5 HRC, a diferença na resistência ao desgaste é devido 
possivelmente aos mecanismos de desgaste por micro-lascamento e adesão do aço 
VF800AT. Uma outra explicação possível para a maior resistência ao desgaste do 
aço revenido a 540oC é sua maior tenacidade em função do tratamento de revenido. 
Menor tenacidade favorece os mecanismos de micro-tricamento e micro-lascamento 
presentes no desgaste por deslizamento no ensaio esfera-sobre-disco, aumentando 
a taxa de remoção. A ocorrência de trincas superficiais devido ao choque térmico na 
tempera também pode ter influenciado a resistência ao desgaste. Portanto, o 
tratamento térmico deve ser adequado para otimizar a resistência ao desgaste. 

O coeficiente de atrito inicial foi µ= 0,15 com carga 50 N, possivelmente antes 
da quebra do filme de óxido do disco de VF800AT, mas o atrito médio foi de µ= 0,70. 

Finalizando, no caso especifico do aço VF800AT, o tratamento térmico que 
otimiza a resistência ao desgaste é tempera e revenimento duplo a 540oC, 
propiciando maior desempenho em ferramentas de corte e conformação a frio de 
chapas metálicas. 
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Resumo 
O processo de fresamento é bastante empregado nas empresas fabricantes de moldes e 
matrizes. Na usinagem das cavidades, a qualidade da superfície é um dos principais fatores 
a serem considerados. No entanto, abaixo da superfície encontra-se a sub-superfície, que 
pode ter grande influência na vida útil dos mesmos. O estado das ferramentas de corte no 
processo de usinagem influencia diretamente na formação da superfície e, 
consequentemente, da sub-superfície do material. O ensaio foi realizado com fresas de aço-
rápido HSS M2, com diâmetro de 6 mm. O revestimento utilizado foi o nitreto de titânio (TiN). 
Os ensaios foram realizados em dois tipos de corpos-de-prova, sendo que um deles foi 
utilizado especificamente para a análise da integridade. As condições de usinagem foram à 
seco e com Mínimas Quantidades de Fluido lubrificante (MQF). O parâmetro de corte 
variado foi a velocidade de corte, onde foram utilizadas duas diferentes condições. Os 
principais mecanismos de desgaste encontrados nestes ensaios foram a abrasão e a 
adesão, os quais dependem dos parâmetros de corte selecionados e das condições de 
usinagem impostas. Os resultados da integridade da superfície do material, onde foi 
avaliado para fresas em estado novo e em fim de vida, apresentaram diferenças 
significativas, onde o principal fator influente constatado foi o estado em que as ferramentas 
se encontravam. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é um estudo do desgaste da 
ferramenta e da integridade sub-superficial do material usinado, ocorrido após o processo de 
fresamento do aço AISI P20. 
Palavras-chave: Fresamento; Integridade; Desgaste. 
 

STUDY OF TOOL WEAR AND INTEGRITY IN THE MACHINING OF AISI P20 STEEL 
Abstract 
The milling process is quite employed in companies and manufacturers of molds and dies. In 
the machining of molds and dies, the quality of the surface is the main factor to be 
considered, but under the surface is the sub-surface, which has great influence on the life of 
the mechanical components. The state of the cutting tools in the process of machining 
directly influences in the formation of the surface and thus the sub-surface of the material. 
The test was conducted with high-speed-steel mills M2 with diameter of 6 mm. The coating 
used for the tools was TiN. The machining was performed on two work-pieces, and that one 
of them it was used for the analysis of integrity. The conditions were dry machining and 
Minimal Quantity of Lubricant (MQL). The cut parameter varied was the cutting speed, which 
were used two different conditions. The main mechanisms found of wear were abrasion and 
adhesion, which depends on the cut parameters selected and the imposed conditions of 
machining. The results of the integrity of the surface of the material, which was assessed for 
mills in new and end state of life, showed significant differences, where the main influential 
factor noted was the state in which the tools were. Therefore, the objective of this work is a 
study of the wear and the sub-surface integrity of the machined workpiece, which occurred 
after the milling process of AISI P20 steel. 
Key words: Milling; Integrity; Wear. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O processo de fresamento, e mais especificamente o fresamento de topo, possui 
uma ampla área de aplicação na indústria metal-mecânica. As fresas de topo são 
utilizadas para facear, ranhurar, executar cavidades, rebaixos, matrizes, gravações, 
rasgos de todos os tipos e tamanhos, além de contornos, entre outros. São 
características do processo de fresamento em geral.(1)

O fresamento caracteriza-se por ser um corte interrompido, ou seja, durante a 
usinagem a ferramenta de corte passa por períodos ativos, quando trabalha 
removendo material da peça na forma de cavacos, e por períodos inativos, quando 
não existe o contato da ferramenta com a peça usinada. A característica 
interrompida do fresamento submete a ferramenta de corte a flutuações de cargas 
mecânicas e térmicas que promovem o aparecimento de uma série de desgastes e 
avarias. (2)

O fim de vida de uma ferramenta é determinado pelo grau de desgaste sofrido pela 
mesma durante o período de usinagem. Entende-se por desgaste, as alterações 
geométricas ocorridas na cunha de corte, decorrentes do trabalho de corte. Para 
realizar este trabalho a cunha de corte sofre elevadas solicitações térmicas e 
mecânicas, proporcionando a ação de diversos mecanismos de desgaste que atuam 
simultaneamente no sentido de degradar a ferramenta. Os mecanismos de desgaste 
atuantes na ferramenta dependem da forma de atuação da ferramenta durante a 
remoção de material, isto é, dependem basicamente das características da 
ferramenta, dos movimentos de corte e avanço, parâmetros de corte e condições de 
corte, entre outros aspectos.(3)

Os revestimentos empregados sobre ferramentas de corte surgiram no final da 
década de 60 como uma alternativa para melhorar a resistência ao desgaste, sem 
que isso implicasse na redução de sua tenacidade. A deposição de revestimentos 
tem como principal finalidade o aumento da vida das ferramentas. Outros efeitos 
positivos, conseqüentes por tais propriedades, tais como o aumento da velocidade 
de corte, redução das forças de usinagem e redução da tendência à adesão, podem 
também ser obtidos. (4)

Tradicionalmente, a topografia da superfície usinada tem sido aceita como critério 
que controla sua qualidade. Entretanto, a topografia é apenas parte da 
consideração. As alterações provocadas pela usinagem que ocorrem abaixo da 
superfície também possuem um papel fundamental sobre o desempenho funcional 
dos componentes usinados.(5)

Sendo assim, este trabalho visa uma análise do comportamento da vida de fresas de 
aço-rápido através do desgaste de flanco máximo (VBmáx) e da integridade da sub-
superfície do material usinado, sob condição de aplicação de MQF e à seco. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Neste ensaio experimental foram utilizadas fresas de aço-rápido HSS M2 (DIN 844), 
de topo reto, com 6 mm de diâmetro, revestidas com TiN (nitreto de titânio). Como 
condição de aplicação de fluido, o ensaio foi realizado à seco e com mínimas 
quantidades de fluido lubrificante (MQF). O fluido atomizado em mínimas 
quantidades foi um fluido com base sintética. Os parâmetros de corte utilizados 
foram extraídos de ensaios já realizados no Grupo de Usinagem e de dados 
recomendados por fabricantes das ferramentas (Tabela 1). 
 

119



Tabela 1. Características da ferramenta e condições de corte utilizadas nos ensaios. 

Diâmetro 
[mm] Fluido Revestimento 

Velocidade 
de corte vc 

[m/min] 

Avanço por 
gume fz 

[mm] 

Profundidade 
axial ap [mm] 

Profundidade 
radial ae 

[mm] 
l/d 

30 0,1 0,4 2 3,5
6 

Seco 
e 

MQF 

 
TiN 

 90 0,1 0,4 2 3,5

Fonte: Grupo de Usinagem. 
 
Nos ensaios foi realizado fresamento de topo, corte concordante e linear. O material 
usinado foi o aço AISI P20 temperado, com dureza entre 31 e 33 HRc. Dois corpos-
de-prova foram preparados para o ensaio, na qual um deles foi utilizado 
especificamente para a análise da qualidade da sub-superfície. Os mesmos foram 
fixados a zero grau em relação à mesa do centro de usinagem Dyna Myte, modelo 
DM 4500, como mostra a fotografia da Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Grupo de Usinagem. 
Figura 1. Fotografia do ensaio em andamento, com detalhe dos dois diferentes corpos-de-prova 
utilizados para os ensaios de longa duração e de integridade. 
 
A composição química do material empregado nos ensaios é mostrada na tabela 2. 
 
Tabela 2. Composição química do aço AISI P20, segundo a norma ASTM, em %.    

C Mn Si Cr Mo 
0,28 – 0,40 0,60 – 1,00 0,20 – 0,80 1,40 – 2,00 0,30 – 0,55 

Fonte: ASTM. 
 
Para a análise da medição da profundidade das deformações plásticas do material 
foi utilizado um microscópio óptico Nikon, modelo Epiphot 200. A análise foi feita 
com as ferramentas em estado novo e em estado de fim de vida, ou seja, após 
atingirem o critério de fim de vida VBmáx = 0,6 mm. 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 2 mostra os gráficos do comportamento do desgaste de flanco máximo 
(VBmáx) em relação ao tempo de usinagem, com e sem aplicação de fluido 
lubrificante (à seco), para a velocidade de corte de 30 m/min. 
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Fonte: Grupo de Usinagem. 
Figura 2. Gráficos do comportamento do VBmáx em relação ao tempo de usinagem para a velocidade 
de corte de 30 m/min, na condição à seco e com MQF. 
 
Analisando os gráficos, percebe-se a diferença do comportamento de máximo 
desgaste de flanco, ao longo do tempo de corte, inclusive com vidas diferenciadas 
para o critério pré-definido de fim de vida, para as diferentes condições de aplicação 
de fluido lubrificante. Para a condição à seco, a vida média ficou em 155 minutos, 
até chegarem ao estado de fim de vida. Já para a condição com aplicação de MQF, 
as ferramentas usinaram em média 120 minutos. 
A Figura 3 mostra os gráficos do comportamento do desgaste de flanco máximo em 
relação ao tempo de usinagem com e sem aplicação de fluido lubrificante (MQF) 
para a velocidade de corte de 90 m/min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Grupo de Usinagem. 
Figura 3. Gráficos do comportamento do VBmáx em relação ao tempo de usinagem para a velocidade 
de corte de 90 m/min, na condição à seco e com MQF. 
 
Para esta condição de 90 m/min, que é mais severa, novamente as ferramentas 
usinadas na condição à seco tiveram um rendimento médio maior, quando 
comparadas as ferramentas usinadas com MQF, na qual usinaram em média 2 
minutos.  
Para a condição com aplicação de MQF, normalmente é esperado que a ferramenta 
seja favorecida pela micro-lubrificação resultante da atomização do fluido próximo a 
ferramenta de corte. E, neste caso, para o fresamento, o corte interrompido facilita 
que o óleo atomizado atinja o gume e assim tenha um melhor efeito de micro-
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lubrificação, mantendo a manutenção da temperatura e a resistência mecânica do 
material da peça (que é temperada). Isto resulta em uma maior dificuldade de corte 
e, consequentemente, um maior desgaste.  
A Figura 4 mostra duas imagens de desgaste típico apresentado no flanco, para a 
usinagem com velocidade de corte de 30 m/min, com e sem a utilização de fluido de 
corte. No caso, as fotografias representam o gume da ferramenta em estado em fim 
de vida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECO MQF  
 
Fonte: Grupo de Usinagem. 
Figura 4. Fotografias do desgaste de flanco máximo das ferramentas devido aos mecanismos de 
abrasão e adesão.  
 
O flanco da ferramenta é o local onde há maiores solicitações térmicas e mecânicas 
devido ao processo de usinagem. Com o aumento do tempo de usinagem, o 
desgaste aumenta, gerando mais atrito entre a peça e a ferramenta. Com isso, a 
camada revestida tende a diminuir até perder completamente sua função. Assim, 
sem a presença do revestimento, maiores temperaturas são geradas, que 
influenciam diretamente no aumento do desgaste da ferramenta. 
A análise sub-superficial de um material usinado é muito importante para a indústria 
de moldes e matrizes, pois estes são expostos a grandes esforços, podendo 
apresentar problemas posteriores, gerando elevados custos para as empresas. Por 
isso é importante que se conheça a integridade da peça, pois a usinagem gera 
deformações plásticas na sub-superfície do material podendo resultar em micro-
trincas, lascamentos, e consequentemente, o desgaste da cavidade. 
Uma das formas de se avaliar a alteração da integridade do material é através da 
análise da micro-estrutura após a usinagem. As medições das máximas 
profundidades das deformações plásticas geradas pela usinagem, quando 
comparadas pela condição de aplicação de fluido, foram maiores para a condição à 
seco, aonde a máxima deformação plástica mensurada foi de 50 µm, para a vc = 30 
m/min, com a ferramenta na condição de fim de vida. 
Para a condição com MQF, a máxima deformação plástica medida foi de 25 µm, 
também para a vc = 30 m/min, para a ferramenta em estado de fim de vida. A   
Figura 5 mostra típicas deformações plásticas para a condição à seco e com MQF. 
A ferramenta em seu estado de fim de vida já não possui suas características iniciais 
de corte e também a presença do revestimento está comprometida, com isso, 
maiores solicitações térmicas e mecânicas são geradas na interface 
peça/ferramenta, que contribuem na formação das deformações plásticas. 
Quando analisadas para a vc = 90 m/min, para ambas as condições de aplicação de 
fluido, tanto na usinagem com ferramentas novas quanto em estado de fim de vida, 
não apresentaram deformações plásticas maiores que 18 µm. Isso ocorre porque 
quanto maior for a velocidade de corte, maior parcela do calor é dissipado pelo 
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cavaco. Enquanto que, para menores velocidades de corte, menor parcela de calor é 
dissipada para o cavaco, retendo-se na peça, o que influi diretamente na formação 
das deformações plásticas.  
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EFEITO DO TRATAMENTO CRIOGÊNICO NA CURVA DE 
REVENIMENTO DO AÇO FERRAMENTA AISI D21 

Paula Fernanda da Silva2

Rafael Agnelli Mesquita3

Hélio Goldenstein4

Celso Antonio Barbosa5

Resumo 
O tratamento criogênico vem se apresentado como uma etapa importante no 
tratamento térmico de aços ferramenta, sendo a ele atribuída uma considerável 
melhora na resistência ao desgaste. O objetivo deste trabalho é apresentar os 
resultados iniciais obtidos no estudo deste assunto. Serão apresentadas as curvas 
de revenimento obtidas para amostras com e sem a etapa de criogênica. Amostras 
de um aço ferramenta AISI D2 seguiram duas rotas paralelas de tratamento térmico 
para determinação da curva de revenimento. Na primeira delas as amostras foram 
submetidas a têmpera + revenimento e na segunda a têmpera + alívio de tensões + 
tratamento criogênico + revenimento. As temperaturas de austenitização foram 
1.010°C, 1.040°C e 1.100ºC, do alívio de tensões foi 130ºC, do tratamento 
criogênico -196ºC e do revenimento variou entre 400°C e 600ºC. Os resultados 
encontrados não foram os mesmos apresentados pela literatura. De uma maneira 
geral, não houve mudança nas curvas de revenimentos das amostras com e sem 
tratamento criogênico, exceto para as amostras tratadas a 1.100°C devido a alta 
fração volumétrica de austenita retida.  
Palavras-chave: AISI D2; Tratamento criogênico; Curva de revenimento. 
 

EFFECT OF CRYOGENIC TREATMENT IN THE TEMPERING CURVE OF THE HIGH 
SPEED STEEL AISI D2 

Abstract 
The cryogenic treatment has been showed as an important stage in the heat treatment of 
tool steels, it has been attributed to it a considerable improvement in the wear resistance. 
The aim of this work is to present the initial results got in the study of this subject. It will be 
shown the tempering curves for specimens with and without the cryogenic stage. Specimens 
of an AISI D2 tool steel followed two parallel routes for the determination of the tempering 
curves. In the first one, the specimens were submitted to quench + tempering, and in the 
second one, to quench + stress relief + cryogenic treatment + tempering. The austenitizing 
temperatures were 1010, 1040 e 1100°C, the stress relief temperature was 130°C, the 
cryogenic temperature was -196°C and the tempering temperature varied between 400 and 
600°C. The found results were not the same as the showed by the literature. In a general 
way, there were not changes in the tempering curves for the specimens with and without 
cryogenic treatment, exception for the samples heat treated at 1100°C due to the high 
volumetric fraction of retained austenite.  
Key words: AISI D2; Cryogenic treatment; Tempering curve  
 
1 Contribuição técnica ao 6° Encontro da Cadeia de Ferramentas, Moldes e Matrizes, 20 a 22 de 

agosto de 2008, São Paulo, SP 
2 Mestre em Engenharia Metalúrgica, membro da ABM. Doutoranda em Eng. Metalúrgica pela 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e-mail: pfsilva2@gmail.com 
3 Engenheiro de Materiais, membro da ABM, Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais, 

Pesquisador da Villares Metals S. A., Sumaré, SP, Brasil, e-mail: rafael.mesquita@villares.com.br 
4 PhD, membro da ABM, Professor Titular do Departamento de Eng. Metalúrgica e de Materiais da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e-mail: hgoldens@usp.br 
5 Engenheiro Metalurgista, membro da ABM, Gerente de Tecnologia da Villares Metals S. A., 

Sumaré - SP, Brasil, e-mail: celso.barbosa@villares.com.br. 

125



1 INTRODUÇÃO 
 

O tratamento criogênico consiste em uma etapa adicional ao ciclo de 
tratamento térmico no qual o material é submetido a temperaturas de -196°C 
(temperatura do nitrogênio líquido) com resfriamento e aquecimento lentos e 
controlados e tempo de permanência a temperatura criogênica variando de 15 
minutos a 48 horas. 

O tratamento criogênico vem se apresentando como um método para 
melhorar as propriedades mecânicas e, principalmente, tribológicas dos aços 
ferramenta. A literatura, porém, não apresenta de forma sistemática e conclusiva os 
fenômenos que ocorrem durante o tratamento criogênico e o revenimento que o 
segue. 

Os micromecanismos propostos para explicar os fenômenos que ocorrem 
com a microestrutura durante a permanência a temperatura criogênica e no 
subseqüente aquecimento (podendo ou não ser o revenimento) são os seguintes: i) 
transformação da austenita retida em martensita;(1-3) ii) decomposição e 
condicionamento da martensita;(3-5) e iii) precipitação(3,5) ou aumento da fração 
volumétrica(4,6) de carbonetos η (eta). 
 Apesar do número razoável de trabalhos mostrando melhorias, principalmente 
na resistência ao desgaste, nos aços ferramentas submetidos ao tratamento 
criogênico, um número muito limitado dentre eles propõe mecanismos para as 
transformações que ocorrem a temperatura criogênica para explicar as melhorias 
apresentadas. 

A etapa de revenimento é outro assunto pouco discutido na literatura e que 
apresenta muitas variações entre os trabalhos. Uma primeira discussão seria a 
posição da etapa de revenimento, se antes ou após o tratamento criogênico, a 
temperatura e o número de ciclos de revenimento. Além disso, o objetivo do 
revenimento é discutido, se ele visa a máxima dureza secundária ou uma 
determinada fração volumétrica de carbonetos η. 
 No trabalho de Yun, Xiaoping e Hongshen(4) dizem que se o revenimento for 
realizado entre a etapa de têmpera e a etapa de revenimento, após o tratamento 
criogênico somente 1,5% da austenita retida permanecerá na microestrutura e que 
se o tratamento criogênico for realizado após a etapa de revenimento, cerca de 5% 
da austenita permanecerá retida na microestrutura do aço rápido M2. Segundo os 
autores, isto ocorre devido a estabilização da austenita durante a etapa de 
revenimento quando a mesma é realizada antes do tratamento criogênico. 
 Moore e Collins(2) realizaram uma série de experimentos para verificar o efeito 
dos parâmetros do tratamento criogênico na dureza de aços ferramenta (AISI D2 e 
Vanadis 4). Dentre estes parâmetros estava o tempo de permanência à temperatura 
ambiente entre a têmpera + tratamento criogênico e o revenimento. Não houve 
queda na dureza para tempos de até 20 horas. Concluíram que a estabilização da 
austenita não é significante sob estas condições. Não apresentaram, entretanto, 
medições de austenita retida nem antes e nem após o tratamento criogênico. 

Mohan Lal, Renganarayanan e Kalanidh(7) também realizaram a etapa de 
tratamento criogênico entre as etapas de têmpera e revenimento e após têmpera + 
revenimento. Certificaram-se de que não havia austenita retida em nenhuma das 
amostras fazendo análise de difração de raios- X. Nas primeiras a resistência ao 
desgaste foi maior, e em ambas a resistência ao desgaste foi maior do que nas 
tratadas convencionalmente (têmpera + revenimento). Pellizari et al.(8) também 
realizaram estes dois ciclos de tratamento térmico incluindo o tratamento criogênico 
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e da mesma forma obtiveram melhor desempenho em desgaste com o tratamento 
criogênico realizado entre têmpera e revenimento e a tenacidade a fratura manteve-
se constante. 

Portanto, os trabalhos (4,7,8) apontam que a inclusão da etapa de criogenia no 
ciclo térmico melhora as propriedades mecânicas e tribológicas dos aços ferramenta 
qualquer que seja a sua posição. No entanto, se o tratamento criogênico for 
realizado entre a têmpera e o revenimento a melhora nestas propriedades é ainda 
maior. 

Conforme citado anteriormente, a temperatura do tratamento térmico de 
revenimento pode ser escolhida visando uma fração volumétrica pré-definida de 
carbonetos η ou a máxima dureza. 

Segundo Yen apud Kamody(9) a fração volumétrica de carbonetos η 
precipitados após têmpera + criogênico + revenimento é função da temperatura e do 
tempo de revenimento. Eles não citaram o modo utilizado para medição de fração 
volumétrica dos carbonetos η, mas apresentaram resultados nos quais verifica-se 
que quanto maior o tempo e maior a temperatura de revenimento, maior será a 
fração volumétrica de carbonetos η. Segundo eles há uma fração volumétrica ótima 
para a resistência ao desgaste em torno de 5%, acima disto a resistência ao 
desgaste torna-se constante (a máxima fração volumétrica de carbonetos η obtida 
por eles foi de 6%). 

Yen apud Kamody(10) determinou então ciclos de revenimento para a 
precipitação de 5% de carbonetos (temperaturas altas – tempos curtos; 
temperaturas baixas – tempos longos), conforme apresentado na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Temperatura de revenimento em função do tempo para precipitação de 5% de carbonetos 
η.(10)

T (°C) 650 595 540 480 425 370 315 260 205 150 
t (min/cm) 2 4 8 12 30 45 75 90 120 150 
 
 Alguns autores(4,11,12) citaram o aumento na dureza como uma das melhorias 
conferida ao aço ferramenta submetido ao tratamento criogênico. Este aumento na 
dureza é discutível, pois pode ser conferido simplesmente à transformação da 
austenita retida em martensita e não ter nenhuma correlação com a precipitação de 
carbonetos η. 
 Molinari et al.(11) atribuíram a melhora na resistência ao desgaste nas 
amostras tratadas criogenicamente ao aumento na dureza. No entanto, a maior 
diferença de dureza entre aços (M2) tratados convencionalmente e com a etapa 
criogênica foi de 68 HV e não foi apresentado o erro experimental destes valores. No 
trabalho de Yun, Xiaoping e Hongshen (4) verificaram a máxima diferença de dureza de 
1,8 HRC para o aço T1 e 1,1 HRC para o aço M2 em amostras tratadas 
convencionalmente e com a inclusão da etapa criogênica, da mesma forma, não 
apresentaram o erro envolvido. No trabalho de Leskovsek e Ule(12) esta diferença foi 
de 1,5 HRC com desvio de 0,5 HRC. 
 Segundo Pellizari et al.,(8) a ausência do aumento da dureza (ou mesmo a 
queda) nos materiais tratados por têmpera + criogênico + revenimento (triplo) pode 
ser atribuída à mudança no pico de dureza secundária destes aços quando 
comparados com os tratados convencionalmente. A Figura 1 apresenta a curva de 
revenimento para o aço M2 tratado convencionalmente (com duas temperaturas de 
austenitização) e com a inclusão da etapa criogênica. Verifica-se que, para as duas 
temperaturas de austenitização, há um deslocamento do pico de dureza secundária 
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para o lado esquerdo da curva, ou seja, para temperaturas mais baixas. Segundo os 
autores se o aço for revenido nas temperaturas tradicionalmente utilizadas ele 
sofrerá um “over-tempering”. No entanto, o coalescimento deveria ocorrer nos 
carbonetos eutéticos, que são os mesmos nas amostras com e sem tratamento 
criogênico. Os carbonetos η seriam muito finos e, segundo Speich e Leslie,(13) 
carbonetos secundários muito finos atrasam e não antecipam o over-tempering.  
 

 
Figura 1 - Curva de revenimento do aço M2. (No cryo): têmpera (1.195°C ou 1.215°C – resfriamento 
em atmosfera de nitrogênio) + revenimento triplo. (Cryo): têmpera (1.195°C ou 1.215°C – 
resfriamento em atmosfera de nitrogênio) + criogênico (-180°C/24hs) + revenimento triplo.(8)

 
 Moore e Collins(2) não verificaram o mesmo efeito com o pico de dureza 
secundária nos aços D2 e Vanadis 4, como pode ser observado na Figura 2. 
 

 
(a) (b) 

Figura 2 - Curva de revenimento dos aços (a) D2 e (b) Vanadis 4. Tratamento convencional (20°C): 
têmpera (1.075°C) + revenimento duplo por duas horas. (-196°C): têmpera (1.075°C) + criogênico (-
196°C/15min) + revenimento único por duas horas. (2)

  
Verifica-se, portanto, da Figura 1 e da Figura 2 que não há um consenso na 

literatura em relação ao efeito do tratamento criogênico sobre a etapa de 
revenimento, e/ou, que este estudo deve ser feito separadamente para cada tipo de 
aço. 
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A Figura 1 apresenta também indicações do efeito da temperatura de 
austenitização na dureza final dos aços. Valores de dureza mais baixos para as 
amostras revenidas a 480°C indicam a presença de austenita retida e que esta 
presença é mais evidente para os aços austenitizados em temperaturas mais altas, 
como esperado. Os picos de dureza para as amostras austenitizadas a 1.215°C 
foram mais altos do que o das amostras austenitizadas a 1.195°C tratados 
criogenicamente ou não. E o maior valor de dureza foi para a amostra austenitizada 
a 1.215°C e tratada criogenicamente. Este ganho em dureza, no entanto, refletiu em 
perda de tenacidade (para as amostras tratadas a 1.215°C). As amostras 
austenitizadas a 1.195°C mantiveram a tenacidade constante com o aumento da 
temperatura.(8)

Este trabalho tem como objetivo iniciar o estudo do efeito dos tratamentos 
criogênicos no aço AISI D2, a partir da avaliação das curvas de revenimento. Para 
isto, foram comparados tempos de revenimento e a presença ou não da etapa 
criogênica, para três temperaturas de austenitização. O tratamento criogênico foi 
realizado como uma etapa adicional à têmpera, ou seja, entre a têmpera e o 
revenimento. No futuro, tais informações serão comparadas a outros ensaios, como 
testes de resistência ao desgaste, tenacidade e avaliação da precipitação de 
carbonetos secundários. Assim, o objetivo final será elucidar os efeitos metalúrgicos 
nas propriedades mecânicas do aço D2 tratado criogenicamente, verificando se a 
diferença ocorre apenas pela transformação da austenita retida em martensita, ou se 
existem outros efeitos presentes, como afirmado pelos trabalhos de literatura 
anteriormente descritos. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram utilizadas amostras de um aço ferramenta AISI D2 para trabalho a frio 
(composição química nominal na Tabela 2) lingotado convencionalmente e laminado 
até bitola de 52mm. 
 
Tabela 2 - Composição química nominal de um aço AISI D2 em %peso, Fe-balanço. 

C Mn Si Cr V Mo 
1,4 – 1,6 0,2 – 0,4 0,1 – 0,4 11 - 13 0,2 – 1,0 0,7 – 1,20 

 
As amostras foram austenitizadas a 1.010°C, 1.040°C e 1.100°C por 40 

minutos, sob vácuo, e temperadas em óleo. Para cada uma das temperaturas de 
austenitização foram realizados os seguintes tratamentos: 

i) dois revenimentos por uma hora cada (2R/1h); 
ii) 2R/1h + um revenimento por duas horas (1R/2h); 
iii) alívio de tensões a 130°C por 90min + tratamento criogênico a -196°C por 

15 minutos (TC); 
iv) TC + 2R/1h; 
v) TC + 2R/1h + 1R/2h. 
Para realização do tratamento criogênico, as amostras temperadas em óleo 

foram imersas em nitrogênio líquido, com aquecimento ao ar até a temperatura 
ambiente. Os revenimentos e o alívio de tensões foram realizados em forno tipo 
mufla. 

Previamente às medições de dureza, as amostras foram lixadas para 
remoção da camada oxidada/descarbonetada e para obter planicidade. 
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3 RESULTADOS 
 

As Figuras 3, 4 e 5 apresentam as curvas de revenimento para as 
temperaturas de austenitização de 1.010°C, 1.040°C e 1.100°C, respectivamente. 
 Conforme a Figura 3, os picos de dureza para as amostras austenitizadas a 
1010°C variou entre 58,5 e 58,7HRC, ou seja, não houve variação no valor máximo 
de dureza para as amostras com e sem tratamento criogênico e para os diferentes 
tempos de revenimento, sendo que o desvio é de 0,2HRC. Para as amostras 
austenitizadas a 1.040°C(Figura 4), os picos de dureza variaram entre 60,3 e 60,7, 
estando a variação dentro do desvio das medições (0,2HRC). 
 Portanto, para as temperaturas de 1.010°C e 1.040°C, o comportamento das 
curvas, com e sem tratamento criogênico, para um mesmo tempo de revenimento 
apresentou-se bastante próximo para os mesmos tempos de revenimento. 
 

Figura 3
temperad
de 0,2HR
 

 

 
 – Curva de revenimento para amostras de um aço AISI D2 austenitizadas a 1.010°C e 
as em óleo. BT – bruta de têmpera; R – revenimento; TC – tratada criogenicamente. Desvio 
C. 
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Figura 4 - Curva de revenimento para amostras de um aço AISI D2 austenitizadas a 1.040°C e 
temperadas em óleo. BT – bruta de têmpera; R – revenimento; TC – tratada criogenicamente. Desvio 
de 0,2HRC. 
 

 
Figura 5 - Curva de revenimento para amostras de um aço AISI D2 austenitizadas a 1.100°C e 
temperadas em óleo. BT – bruta de têmpera; R – revenimento; TC – tratada criogenicamente. Desvio 
de 0,2HRC. 
 
 Para as amostras austenitizadas a 1.100°C, Figura 5, as curvas com e sem 
tratamento criogênico apresentaram comportamento diferente. Na região das curvas 
que antecede o pico de dureza (temperaturas abaixo de 500°C), observa-se uma 
dureza bastante superior para as amostras com tratamento criogênico. Isto ocorre 
devido a presença de alta fração volumétrica de austenita retida nestes aços (cerca 
de 36%)(5) quando austenitizados a 1.100°C. Com o tratamento criogênico, esta 
austenita retida é transformada em martensita, aumentando assim a dureza do 
material. 
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A amostra sem TC e com tempo menor de revenimento apresentou o menor 
valor de dureza, devido a presença de austenita ainda não transformada. A amostra 
sem TC e com maior tempo de revenimento (4 horas) apresentou o maior valor de 
dureza. Nas amostras com TC, o pico de dureza variou entre 62,5 e 62,7 HRC, ou 
seja, dentro do erro experimental. 
 
4 DISCUSSÃO 
 
 As curvas de revenimento obtidas para as temperaturas de austenitização 
menores (Figuras 3 e 4), de uma maneira geral, não apresentam diferenças de 
dureza entre o tratamento criogênico e o tratamento sem criogenia. Assim, não 
tiveram o mesmo comportamento apresentado pela literatura (Figuras 1 e 2). Esta 
diferença de comportamento, quando os resultados são comparados à Figura 2, 
pode ser simplesmente um artefato metalúrgico, visto que o presente trabalho 
emprega as mesmas condições de revenimento no tratamento com e sem criogenia, 
o que não acontece nos resultados da literatura. Com base apenas nos mecanismos 
clássicos de revenimento, espera-se diferenças de dureza se o número ou o tempo 
de revenimento for diferente. Sendo assim, este é o principal fator que dificulta 
discutir os resultados da literatura. A comparação com a Figura 1 é ainda mais difícil 
por tratar-se de materiais diferentes. 

Nas amostras tratadas a 1.100°C, observou-se uma maior queda na dureza 
para as amostras com TC (nas temperaturas altas de revenido) ao contrário do 
observado para temperaturas de austenitização mais baixas. Esta diferença deve 
ocorrer principalmente pelo teor de austenita retida muito maior na condição de 
têmpera a 1.100ºC. Conforme a literatura, a têmpera com austenitização a 1020ºC e 
1.040ºC geram teores de austenita retida de 12%(5) e 14%,(16) enquanto que na 
austenitização a 1.100ºC o teor aumenta para 40(5) a 60%.(17) Pode ocorrer, assim, 
um efeito significativo de austenita retida que, mesmo após 2 revenimentos, pode 
transformar-se em martensita não revenida, aumentando a dureza e justificando a 
dureza mais alta se comparada ao tratamento criogênico. Reforçando este fato, o 
uso de revenimentos a 600ºC mostra o encontro das curvas com e sem TC; ou seja, 
em temperaturas de revenimento mais altas, em que o efeito da austenita retida é 
menor, as durezas praticamente coincidem (Figura 5). Além disso, o aumento do 
número de revenimentos, que também promove maior transformação da austenita 
retida, tende a diminuir as diferenças entre os tratamentos com e sem TC: observar 
na Figura 5 a menor distância entre as linhas cheias, relativas a 2 revenimentos, e 
as tracejadas, de 3 revenimentos. 

Uma aplicação prática desses resultados seriam as ferramentas que 
necessariamente precisam ser revenidas em altas temperaturas (acima de 500ºC), 
como por exemplo, as submetidas a tratamentos de nitretação ou PVD. A Figura 6 
apresenta resultados interessantes neste sentido, mostrando a dureza após 
revenimento a 520ºC para as três temperaturas de austenitização. Se a dureza 
necessária é superior a 60 HRC, o uso de altas temperaturas de austenitização 
torna-se indispensável. Para austenitização a 1.100ºC, como comentado, ainda 
existe quantidade apreciável de austenita retida, mesmo após 2 revenimentos. E 
esta austenita retida pode promover instabilidade dimensional e fragilidade, quando 
transformada em trabalho (por aplicação das tensões de operação da ferramenta). 
Desta forma, o tratamento criogênico é importante, mantendo a condição de alta 
dureza e revenido em alta temperatura, mas evitando os efeitos deletérios da 
austenita retida. 
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Figura 4 – Comparação da dureza após revenido a 520ºC para as amostras submetidas a três 
temperaturas de austenitização, com e sem tratamento criogênico e com dois revenimentos (curvas 
tracejadas) ou três revenimentos (curvas cheias). 
 

Apesar destes primeiros resultados não apresentarem diferença significativa 
de dureza entre as amostras tratadas e não tratadas criogenicamente, a literatura 
apresenta melhora em algumas propriedades do material, dentre elas, a mais citada 
é a resistência ao desgaste. Para verificar estas possíveis mudanças de 
comportamento serão realizados ensaios de desgaste, em condições abrasivas ou 
de deslizamento na seqüência do presente trabalho. 
 
5 CONCLUSÕES 
 
 As curvas de revenimento não apresentaram o mesmo comportamento das 
curvas apresentadas pela literatura. 
 Para as amostras com temperatura de austenitização de 1.010°C e 1.040°C, 
o comportamento do aço AISI D2 frente ao revenimento é o mesmo quando tratado 
ou não criogenicamente. 
 O comportamento das curvas com temperatura de austenitização maior 
(1.100°C) se deve a alta fração volumétrica de austenita retida. Nestas condições, o 
tratamento criogênico pode ser importante, evitando a instabilidade dimensional e 
fragilidade promovida pela austenita retida transformada pelas tensões de trabalho 
da ferramenta.  
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UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS VALVULADOS SEQUÊNCIAIS 
PARA DECORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS1 

 
Marcelo Aparecido Gonçalves2 

 

 

Resumo 
Atualmente a velocidade das inovações tecnológicas traz avanços e contribuições 
no que tange ao desenvolvimento de novas aplicações no segmento de plásticos 
injetados. Uma delas e de constantes melhorias é o processo de injeção de material 
plástico utilizando sistemas valvulados seqüenciais para decoração de peças 
técnicas, objetivo deste trabalho. Neste conceito, a valorização da importância desta 
aplicação é principalmente destinada à fabricação de componentes decorativos que 
são utilizados em grande escala nos interiores de veículos, e que nas suas diversas 
geometrias harmonizam com o tipo de acabamento aplicado. O processo consiste 
em agregar material plástico sobre um substrato decorativo, por exemplo tecido, 
utilizando-se moldes com sistemas de câmara quente seqüencial valvulada. A 
metodologia aplicada está contida na pesquisa em artigos relacionados, e os 
resultados estão inseridos no trabalho de maneira objetiva pelos conceitos e 
características de processo. 
Palavras-chave: Sistema valvulado seqüencial; Decoração de peças técnicas. 
 

USE OF SYSTEMS OF GATE SEQUENTIAL FOR DECORATION THE 
TECHNICAL PIECES 

 
Abstract 
Currently the speed of the technological innovations brings advances and 
contributions in what it refers to the development of new applications in the injected 
plastic segment. One of them and constant improvements is the process of injection 
of plastic material using valve gate sequential system for decorating of the technical 
pieces, objective of this work. In this concept, the valuation of the importance of this 
application mainly is destined to the manufacture of decorative components that are 
used large scale on the interiors of vehicles, and that in its diverse geometry they 
harmonize with the type of applied finishing. The process consists of adding plastic 
material on a decorative substrate, for example the cloth, using itself molds with 
systems of valve gate sequential in the hot runner systems. The applied methodology 
is contained in the research in related articles, and the results are inserted in the 
work in objective way for the conceptions and characteristics of process.  
Key words: Valve gate sequential system; Decoration of the technical pieces. 
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1  INTRODUÇÃO AO CONCEITO           
 
A aplicação de novas tecnologias no segmento de injeção de plásticos está muito 
relacionada com a inovação dos produtos e materiais que constantemente são 
desenvolvidos nas indústrias de transformação, desta forma o objetivo deste 
trabalho é descrever o processo de injeção de plástico sobre tecido.  
Para injeção de material plástico sobre tecido há o uso de bicos de injeção 
valvulados seqüenciais nos sistemas de câmaras quentes que permite melhor 
qualidade do vestígio na peça, e ambos são responsáveis pelo bom funcionamento 
do molde e pela qualidade da peça final. 
Bicos com sistema de injeção convencional valvulado abrem e fecham devido um 
balanceamento de pressão e temperatura. Alguns problemas no início da produção 
como o congelamento ou o gotejamento do ponto de injeção, podem interromper o 
balanceamento e comprometer os resultados esperados do produto final.  
Os pontos de injeção seqüenciais, com pino ou agulha abrindo e fechando a 
passagem de material plástico, eliminam tais problemas e garantem o controle da 
injeção e a repetibilidade do processo, asseguram funcionalidade constante e 
melhoria da qualidade do produto injetado. A produtividade aumenta devido à 
redução de peças defeituosas e do tempo gasto para iniciar a produção. 
A Figura 1 mostra simbolicamente os tipos de injeção por meio convencional 
valvulado e seqüencial, sendo esta última utilizada para a injeção de plástico sobre 
tecido. A quantidade e diâmetro dos pontos de injeção, também conhecidos como 
gates, depende das necessidades de projeto e configuração do produto, sua 
geometria, espessuras de contorno, pressão necessária para preenchimento da 
cavidade, aplicação, acabamento superficial etc. 
 

Sistema Convencional de Injeção 

Fonte: Incoe International. 

Moldagem Seqüencial de Injeção 
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2 CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO 
 
 Redução do Ciclo de Injeção   

 
Após o preenchimento da cavidade a peça está sujeita a uma contração volumétrica 
(característica intrínseca do processo), compensada pela pressão de recalque, 
responsável também por prevenir o retorno do plástico pelo ponto de injeção. Após 
essa etapa, a máquina injetora inicia a dosagem para o próximo ciclo. Dessa forma o 
tempo de recalque tem grande importância no ciclo de injeção. No caso de bicos 
valvulados, o ponto de injeção pode ser fechado no momento de máxima pressão, 
permitindo, de acordo com a peça injetada, redução do tempo de recalque ou até 
sua eliminação total (Figura 2). 
 

Fonte: Incoe International. 
Figura 2. Redução de tempo de ciclo com auxilio das válvulas de entrada. 

 
2.2  Redução da Força de Fechamento  
 
O uso de pontos seqüenciais também possibilita alternar a injeção nas cavidades. 
Em um molde de quatro cavidades por exemplo (Figura 3), é possível iniciar a 
produção em duas e depois nas demais, e esta condição permite que o acabamento 
de peças injetadas sobre tecido também seja valorizada sob o aspecto de controle 
final. Como as agulhas se fecham imediatamente após o enchimento das primeiras 
cavidades ou pontos, a força de fechamento para o molde também se reduz, 
resultando no uso de uma máquina com capacidade de travamento menor. 
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  Aberto

Fonte: Incoe International. 
Figura 3. Redução da força de trav
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Fluxo Material 

Fluxo Material

Fonte: Incoe International. 
Figura 4. Eliminação das linhas de soldagem pelo uso de alimentação seqüencial com válvulas. 

 
2.4  Controle do Fluxo  
 
Nos sistemas de canal ou câmara quente convencionais não há controle individual 
dos pontos de injeção. Caso necessitem de maior pressão ou fluxo de volume em 
um determinado ponto, o balanceamento pode ser feito por meio de cálculos 
baseados em parâmetros de processo e geometrias dos canais. 
Durante o try-out, muitas vezes, os valores calculados precisam ser alterados em 
virtude de mudanças na geometria ou espessura da peça, no material ou nos 
parâmetros do processo. Nesses casos, a eventual correção do balanceamento do 
sistema convencional é onerosa e demorada, além de não permitir com total 
segurança o balanceamento de injeção. 
Com sistemas seqüenciais, o fluxo por ponto de injeção pode ser controlado com 
tempos de abertura individuais, facilitando a correção do balanceamento e 
permitindo a injeção sobre um outro tipo de material, no caso o tecido. 
 
2.5  Qualidade das Peças Injetadas   
 
Em geral, o vestígio numa peça injetada deve ser o menos visível possível. Na 
injeção convencional, dependendo do material e volume injetado, ocorrem alta 
fricção e tensão no ponto de injeção e a conseqüente degradação do material, 
devida elevação de temperatura neste ponto para permitir fluxo de material. Além 
disso, o processo pode resultar numa alta queda de pressão. 
No bico seqüencial, o pino (agulha) fecha o ponto de injeção. Mesmo com um 
grande diâmetro, o vestígio na peça é quase imperceptível. A fricção e tensão 
reduzidas no ponto de injeção garantem peças de alta qualidade e livres de 
tensionamento interno, o que pode comprometer as propriedades mecânicas. 
 
 
 
 
 

139



2.6  Decoração de Peças  
 
O processo de injeção de plástico produz peças de várias cores e também com 
superfícies texturizadas, mas muitas vezes o acabamento não satisfaz a todos os 
requisitos do projeto.  
Uma opção que ganha destaques atualmente é a colocação de filmes ou tecidos no 
molde, tecnologia IML ou IMD (In Mould Labeling or In Mould Decorating),1 capaz de 
reduzir custos e melhorar a qualidade da peça. Há também casos onde há a 
utilização de madeira para harmonizar acabamentos internos. 
No caso da injeção de peças com mais de um ponto de injeção convencional, o filme 
ou tecido pode enrugar durante a sobre-injeção. Pontos de injeção com controle das 
válvulas seqüenciais eliminam totalmente tais problemas (Figura 5). 
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O controle do acionamento independente de qual seja, é feito por meio de 
controladores de válvulas, os quais permitirão abertura e fechamento pré-
determinados para o processo de preenchimento de material dentro da cavidade do 
molde, que poderá ser controlado por tempo ou curso (Figura 6). 
  

 

Aberturas e 
Fechamentos 

Independentes 

                   Fonte: Manual técnico Incoe International. 
Figura 6. Controle de acionamento de válvulas independentes (seqüencial). 

 
2.8  Exemplos e aplicações   
 
Como forma de ilustrar o conceito de sobreposição de material plástico, mostra-se 
na Figura 7, um exemplo de molde com sistema de injeção com câmara quente e 
preparado para o processo de acionamento seqüencial. 
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                                        Fonte: Catálogo Incoe International. 

Figura 7. Sistema preparado para o processo de injeção seqüencial. 
 
As Figuras 8 e 9 indicam respectivamente exemplos de injeção de material plástico 
sobre tecido.  
 

  
Fonte: Indústria de transformação – produtos automobilísticos. 

MMaatteerriiaall:: PPP 2200%% GFF P   G  
PPeessoo::  11443300  ggrr  
IInnjjeeççããoo::  DDiirreettaa  ––  11  ccaavviiddaaddee  

Figura 8. Exemplos de peças obtidas com a injeção de material plástico sobre tecido. 
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Fonte: In

  

 
Na Fig
já com
 

Fonte: In

 

MMaatteerriiaall::  PP  PP
PPeessoo::  225500  ggrr  
IInnjjeeççããoo::  DDiirreettaa  SSoobbrree  CCaannaall  ––  11++11
ccaavviiddaaddee  
 
dústria de transformação – produtos automobilísticos. 
Figura 9. Exemplos de peças obtidas com a injeção de material plástico sobre tecido. 

ura 10 mostra-se um produto no momento que está sendo extraído do molde, 
 a sobreposição de material. 

 
dústria de transformação – produtos automobilísticos. 

Figura 10. Extração de peça do molde após injeção de material sobre tecido. 
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3  CONCLUSÃO 
 
Podemos concluir através deste trabalho que, as principais vantagens da utilização 
do processo de injeção de material plástico sobre um substrato decorativo como o 
tecido permitem variedades de aplicações técnicas, produtividade e peças com 
qualidade, comparadas com os processos atualmente utilizados para obtenção de 
produtos com variedades de acabamentos aparentes, também conhecidos como 
interior trim. 
Confortavelmente esta tecnologia atende os mais rigorosos detalhes de projetos de 
produtos, uma vez feita sua pré-análise utilizando-se de simulações e estudos de 
preenchimento e comportamento reológico do material quando este é submetido às 
condições muito próximas das que ocorrerão na condição de produção normal. 
Ainda sob este enfoque, vale ressaltar que a obtenção de peças com baixo peso e 
alta resistência mecânica, além da estética, só é possível quando utilizado 
processos de sobreposição de materiais. 
É fato que as tendências tecnológicas são significativamente positivas e agrega-se 
aqui o valor diretamente aplicado ao contexto do tema, e permite também de forma 
estratégica a possibilidade de negócios e desafios na busca de resultados e 
soluções, sempre voltados à satisfação dos consumidores finais. 
A veloz mutação das exigências dos consumidores faz com que as soluções sejam 
cada vez mais exploradas neste universo em constante desenvolvimento. 
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PROBLEMAS DECORRENTES DA SELEÇÃO E USO DE ÓLEOS 
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Resumo 
A partir do estudo de problemas causados pela seleção e uso inadequados de óleos solúveis - 
para tornos e centros de usinagem CNC’s – as linhas a seguir tem como objetivo, promover a 
reflexão, esclarecer dúvidas cotidianas e fornecer parâmetros técnicos para: elevar a 
produtividade das ferramentarias nacionais e, consequentemente, seu grau de competitividade, 
reduzindo o índice de não conformidade de seus produtos e serviços; reduzindo seus custos 
operacionais, gerando inovação de processos, como também contribuir com a consolidação da 
qualidade de vida, no ambiente fabril, de seus trabalhadores, retendo talentos e com a 
preservação do meio ambiente e bem estar da comunidade, onde se encontra a empresa. A 
estrutura do trabalho, está diretamente relacionada à pesquisa de campo, que apontou as 
questões comumente encontradas dentro do universo produtivo ferramenteiro. Dessa forma, 
foram registradas algumas sugestões capazes de direcionar o uso destes óleos para os 
objetivos elencados, os quais acreditamos estarem alinhados com as novas exigências 
impostas por um mercado globalizado - mais exigente e competitivo. 
Palavras chave: Óleos solúveis; Ferramentaria; Gestão; Competitividade/globalização. 
 

DECURRENT PROBLEMS OF THE ELECTION AND USE OF A SOLUBLE OIL IN CNC' S 
AND OTHER TOOL MACHINES: CAPABLE OF REDUCING TOOLING PERFORMANCE 

Abstract 
From the study of problems caused for the inadequate election and  use  of soluble oils - for 
CNC’s and other tool machines – comments ahead have as objective, to promote the reflection, 
to clarify daily doubts and to supply  technical parameters to: raise the productivity of national 
toolings and, as a result, its competitivity, reducing non conformity index of products and 
services; reducing  operational costs, generating innovation of processes, as well as to 
contribute with the consolidation on the quality of life, in the manufacturer environmental, of its 
workers, keeping workers and with the preservation of the environment and welfare of the 
community, where the company is located. The structure of the work is directly related with the 
field research, which pointed to the questions commonly found inside the productive tooler 
universe. In this way of thinking there were registered some suggestion capable of driving such 
soluble oils to reach the objective above listed. 
Key words: Soluble oils;Tooling; Management; Competitiveness/globalization. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Buscar um diferencial, é a saída de qualquer empresa para sobreviver a um 
mercado globalizado. Mesmo que seus concorrentes não estejam do outro lado do 
mundo, muito possivelmente os concorrentes de seus clientes, estão! 

Mercado globalizado é sinônimo de mercado mais exigente e mais competitivo. 
Um ambiente repleto de opções, para clientes cada vez mais criteriosos e ansiosos por 
novidades. O cliente quer preço, qualidade, prazo (de pagamento e de entrega), 
confiabilidade, etc.. E, em troca, ainda nos “oferece” uma infidelidade potencial! Seja 
um cliente de varejo ou cliente um corporativo. 

Existem diversas formas de construir um diferencial. Uma delas, por exemplo, é 
investir em comunicação, mais precisamente no Marketing de Relacionamento.(1) 
Entretanto, não resta dúvida que possuir uma produção, que seja capaz de atuar, com 
o máximo de performance possível, na cadeia de ferramentas, moldes e matrizes, 
significa possuir um diferencial expressivo. Pouco adianta, ter uma fila de clientes 
desejando seu produto, se afinal não é possível produzi-lo (no tempo e ao custo 
esperado). 

Este trabalho pretende, justamente, alertar para pequenos aspectos que, uma 
vez reavaliados, podem tornar uma ferramentaria, em especial a ferramentaria nacional,  
mais competitiva. Trata-se de como selecionar e utilizar, de forma mais otimizada, um 
óleo solúvel, em tornos e centros de usinagem CNC’s. Escolhemos estas máquinas, 
porque são adquiridas, justamente, para obter-se uma melhor condição de 
competitividade mas, isoladamente, seus resultados podem não corresponder ao 
volume de investimento empregado em sua aquisição. Sabemos que são diversas as 
variáveis, que influenciam na perfomance destes tornos e centros  (a própria máquinas, 
ferramentas, comandos, programas etc.). Mas, são os aspectos, pertinentes a utilização 
do óleo solúvel, que pretendemos debater a seguir. 

Em pesquisa de campo, foi possível constatar que é possível reduzir custos, 
ampliar a produtividade e ainda melhorar o ambiente de trabalho, se nos voltarmos a 
boas práticas de utilização e a adequada seleção destes produtos. Com soluções, 
inclusive bem simples. 

Mais comum do que imaginamos, por exemplo, é encontrarmos uma total 
ausência de monitoramento, de como a emulsão é preparada, por parte do responsável 
do departamento. Pergunte qual o percentual de diluição adotado e veremos mais 
pontos de interrogação, do que certeza! 

Aparentemente, parece que em virtude de outros tantos compromissos e tarefas 
esse tipo de gestão, fica em segundo plano, entretanto, o que tentaremos demonstrar é 
que  esta “inocente” atitude, pode ser responsável por uma perda, significativa de 
performance. 

Não temos, naturalmente, a pretensão de esgotarmos o tema. E, a natureza do 
próprio evento a que este trabalho se destina, nos lança ao desafio de em poucas 
linhas apresentar os problemas mais usuais e apresentarmos, suas respectivas 
soluções. Mas, esperamos promover a reflexão e o debate, sobre um aspecto que 
acreditamos ser de fundamental importância. 
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2  OS FLUÍDOS DE CORTE 
 

O uso de fluídos de corte tem o objetivo de refrigerar, lubrificar e proteger, 
minimizando os efeitos causados pelo atrito (como calor, desgaste, vibração e ruído), 
nos processos de usinagem (tornear, fresar, furar, retificar etc.). 

Portanto, são diversas as aplicações, dos fluidos de corte, no universo 
ferramenteiro, podendo encontra-los em tornos revolver e automáticos, tornos 
mecânicos, fresas, retíficas, serras, furadeiras, e tornos e centros de usinagem CNC’s. 
 Entretanto, para operações de usinagem em tornos e centros CNC’s (que são 
objeto deste trabalho), são utilizados óleos solúveis, isto é, aqueles que podem ser 
misturados com água e os quais, em sua composição básica, encontramos: óleo base 
(mineral, vegetal ou sintético), emulsificadores (emulgadores), biocidas (bactericidas, 
fungicidas e levicidas), anti-corrosivos, anti-espumantes e agentes de lubricidade/EP 
(extrema pressão).  
 
3  QUANDO SURGEM OS PROBLEMAS 
 
a) Ao usinarmos uma peça, desejamos, naturalmente, obter: 
* o melhor acabamento possível. 
* no menor tempo possível. 
* no menor custo possível (que envolve: menor consumo, menor desgaste e menor 
descarte possíveis, dos insumos).  
b) Se algo der errado, podemos procurar os problemas a partir : 
* dos materiais/insumos. 
* das pessoas. 
* do processo. 
c) O que significa, quando nos referimos aos óleos: 
* que foi escolhido o óleo errado ou óleo está com problemas, o que compromete o 
processo (material). 
* as pessoas envolvidas no processo, estão comprometendo seu sucesso e, 
conseqüentemente, a performance prometida do óleo, utilizando-o de forma 
inadequada (pessoas). 
* que há algo no processo, que compromete a performance prometida do óleo 
(processo). 
 
3.1  Problemas Decorrentes da Seleção de Óleos Solúveis 
 

O motivo de algo sair errado, como já apontamos, pode estar no óleo escolhido, 
isto é:  
* o óleo escolhido pode não ser o adequado, para aquela finalidade. 
* o óleo escolhido pode apresentar problemas de qualidade comprometendo o     
processo. 

Vejamos então, cada caso com mais detalhes, para entendermos melhor. 
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3.1.1  Seleção do óleo, a partir do tipo da base do óleo 
Uma boa seleção, não poderá acontecer se não soubermos que existem três (3) 

tipos de óleos solúveis (os solúveis minerais, os solúveis semi-sintéticos e os solúveis 
sintéticos). 
 E, podemos apontar como características principais, de cada um: 
a) Minerais – todos aqueles que contém uma quantidade “superior” a 40% de óleo 
mineral em sua composição. 
* são “excelentes” lubrificantes. 
* a emulsão possui aparência “leitosa” (que dificulta a visualização do  processo). 
b) Semi-sintéticos – todos aqueles que contém uma quantidade “inferior” a 40% de 
óleo mineral em sua composição. 
* são “bons” lubrificantes. 
* emulsão possui aparência “translúcida” (facilitando a visualização do processo). 
* possuem vida útil “elevada”. 
* são “ótimos” para operações de alta velocidade. 
* possuem “ótimo” poder refrigerante. 
c) Sintéticos – todos aqueles que “não” contém óleo mineral em sua composição. 
* são “bons” lubrificantes. 
* emulsão possui aparência “translúcida” (facilitando a visualização do processo). 
* possuem vida útil “elevada”.  
* são “ótimos” para operações de alta velocidade. 
* possuem “ótimo” poder refrigerante. 
* alguns tipos possuem “melhor” biodegradabilidade. 

Visto isto, em primeiro lugar, devemos destacar que na utilização de fluidos de 
corte, em tornos e centros CNC’s, dos descritos, dois são os tipos mais usuais: os 
“minerais” e os “semi-sintéticos”.  

Dessa forma, a partir das características elencadas, podemos concluir 
previamente, quais são as vantagens e desvantagens dos solúveis minerais e semi-
sintéticos, escolhendo então, aquele que mais se aproxima da realidade de cada um.  

No campo, em visita a algumas ferramentarias, podemos constatar que, a partir 
de relatos de operadores e proprietários, em virtude de sua menor resistência a 
deterioração os óleos solúveis minerais acabam por serem muitas vezes, substituídos, 
por óleos solúveis semi-sintéticos, que são mais resistentes a proliferação de bactérias, 
quando emulgados com água. A fragilidade do mineral, se deve ao fato de seu óleo 
base (mineral) servir de “alimento” às bactérias. 

Sendo assim, os minerais exigem um grau de atenção mais elevado, nem 
sempre possível ou mesmo, nem sempre praticado, por operadores e demais 
profissionais envolvidos (exploraremos melhor esta questão, quando nos referirmos a 
variável PESSOAS). 
 É importante também destacarmos, que devemos ter cuidados especiais, quando 
trabalharmos com metais não ferrosos, principalmente, o alumínio. Algumas 
substâncias presentes na composição, podem manchar peças. Verifique, atentamente, 
a Ficha Técnica do produto, se entre suas aplicações está recomendado estes 
materiais. 
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3.1.2  Seleção do óleo, a partir da qualidade do produto e do fabricante 
Sem dúvida, se é importante selecionar qual o óleo solúvel mais adequado a 

cada aplicação (solúvel mineral ou solúvel semi-sintético) e realidade, não menos 
importante, é escolher um produto (marca), que agregue “qualidade” e “confiabilidade”. 

Isto é, que cumpra com os parâmetros divulgados na “Ficha Técnica” (e/ou 
catalogo comercial) do produto, os quais darão respostas as demandas de cada 
situação e de cada empresa e, aos seus respectivos conceitos de qualidade, a partir de 
suas exigências próprias.  
 
3.1.2.1 Capacidade de diluição - Como exemplo, podemos citar a aquisição de um 
produto que registre uma capacidade de diluição de uma (01) parte de óleo, para vinte 
(20) de água mas, que na verdade, não poderá ser diluído em mais do que dez (10) 
partes - ou seja, a metade - para que a emulsão não se deteriore rapidamente. Como 
não há quem controle essa reposição, a empresa compradora, acaba sendo lesada, 
uma vez que haverá maior consumo ou então, um maior número de paradas para troca 
da solução e limpeza do tanque. Além disso, há outras implicações como, consumo 
maior de ferramenta e qualidade inferior no acabamento das peças usinadas, etc.. 
3.1.2.2  Biocidas - Entre os aditivos existentes no óleo solúvel, podemos destacar os 
biocidas, como elementos fundamentais, para obtenção de uma maior vida útil da 
solução, uma vez que visam combater, bactérias, fungos e leveduras. Todas estas 
ameaças levam a deterioração, que por sua vez, causam o mau cheiro e irritações na 
pele, que comprometem, significativamente, a qualidade do ambiente de trabalho.  No 
caso dos fungos, estes se apresentam na forma de colônias e placas, e podem causar 
obstrução das tubulações e corrosão nas peças e máquina. 
3.1.2.3  Preço baixo - Portanto, devemos observar com cuidado, produtos com preços 
muito abaixo, dos praticados no mercado. Preços baixos não são apenas alcançados 
com margens de lucro menores mas, principalmente, com matérias primas inferiores e 
processos de fabricação menos rigorosos. Óleo base e aditivos de qualidade duvidosa, 
são algumas das possibilidades. É curioso observar que em nossos automóveis, 
escolhermos melhor o combustível utilizado, com muito mais critério, onde não só o 
menor preço é levado em conta, do que o óleo que colocamos em nossas máquinas, 
que aliás custam, na grande maioria das vezes, muitas vezes mais! 
 
3.1.3  SOLUÇÃO: Buscar referências no mercado 

Uma  saída está em buscar referências sobre o produto e seu respectivo 
fornecedor, junto a outros já usuários, preferencialmente, aqueles que possuem algum 
tipo de controle sobre a periodicidade de sua reposição e descarte e da vida útil, das 
ferramentas envolvidas no processo. 

Lembramos enfim que, um bom óleo proporciona uma vida útil mais longa da 
solução, resultado em menor numero de parada para troca, menores custos com 
descarte, menor desgaste das ferramentas de corte, isto é, mais economia. Além de um 
melhor acabamento, da peças usinadas. Sem contar, um melhor ambiente de trabalho, 
livre de mau cheiro e uma menor agressão ao meio ambiente. 

É necessário, portanto, orientar os profissionais de suprimentos, responsáveis 
pela análise dos orçamentos destes produtos, para que efetuem uma observação da 
relação “custo x beneficio” e não só do preço nominal apontado na cotação.  
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3.2  Problemas Decorrentes do Uso de Óleos Solúveis 
 

Podemos afirmar que além da “qualidade do produto”, que é o item de maior 
relevância, para a obtenção de uma melhor performance de um óleo solúvel,  o “uso da 
emulsão”, é o segundo item mais importante. 

Isto porque, se não adianta ter o melhor processo e as melhores pessoas se a 
qualidade do produto for ruim, obviamente, uma excelente emulsão, se utilizada 
inadequadamente, seja por problemas no processo ou de pessoas, corre sérios riscos 
de perda de performance e deterioração. 

Vejamos agora então, como os problemas poderão decorrer do uso inadequado 
da solução, que por sua vez, podem ter como origem  “processos” e/ou “pessoas”: 
 
3.2.1  Problemas com origem nas pessoas 

A ausência de cuidados, ocorre pelos mais diversos motivos, que vão desde a 
falta de conhecimento, falta de tempo (produção), a total falta de compromisso com a 
durabilidade da vida útil da solução. O que, certamente, é uma atitude muito 
comprometedora, uma vez que uma solução deteriorada, prejudica diretamente estes 
profissionais (uma vez que causam, lesões na pele e mau cheiro, por exemplo).  
 Sendo assim, sempre que algo de estranho acontecer com uma solução, 
recomenda-se solicitar, ao próprio fornecedor, uma análise laboratorial da emulsão, 
para detectar possíveis causas da não conformidade. Infelizmente, foi possível 
constatar que casos de sabotagem existem e podem estar ligados a inúmeros fatores. 
Desde um simples descontentamento com a política e práticas da empresa 
empregadora, até interesses em obter-se benefícios pessoais, com a adoção de 
determinada marca/produto. 
3.2.1.1  Responsabilidade pelo equipamento  - Entretanto, outra fonte de problema, 
pode estar na existência de mais de um operador para a mesma máquina, isto porque, 
pode acontecer de um “empurrar” a responsabilidade para o outro, no que se refere ao 
controle da emulsão e ambos, acabarem não o fazendo. Controles mais rígidos, de 
manutenção preventiva, com a supervisão do líder do setor, poderão ser adotados, para 
que este comportamento não ocorra. 
3.2.1.2  Limpeza - É possível constatar, diariamente, em nosso trabalho de campo, 
outros aspectos de origem cultural, que comprometem a solução, tais como, restos de 
cigarros (bituca) e papel de bala (quando não, a própria bala), copos descartáveis de 
café (com resto o resto da bebida), dentro da máquina, junto com os cavacos. 
Obviamente, tratam-se de elementos contaminantes, que contribuem para com a 
deteriorização e a conseqüente redução da vida útil do óleo.  
 Ainda, referente ao aspecto limpeza, destacamos a demora na remoção de 
cavacos e na remoção do tramp oil do tanque (óleo sobrenadante), resultado do 
encontro do óleo solúvel, com o óleo integral (utilizado nas guias e barramentos), do 
vazamento de óleo hidráulico, ou mesmo, da lavagem de peças oleadas, inseridas na 
máquina sem a respectiva limpeza.  Podemos destacar que óleos semi-sintéticos, 
quando novos, possuem o aspecto transparente, permitindo uma boa visualização do 
processo de usinagem. Mas, quando em contato, por períodos prolongados, com óleos 
integrais (hidráulicos, barramentos etc.), ficam leitosos o que pode indicar, que sua vida 
útil está comprometida. Outra prática comum, muito adotada, está em limpar a máquina 
com o próprio óleo. Isso, além de contribuir para aumentar o grau de sujidade do 
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equipamento, carrega para dentro do tanque, elementos contaminantes. Existem 
desengraxantes (inclusive biodegradáveis) a disposição no mercado, que apresentam 
custo, depois de diluídos em água, bastantes acessíveis. Não efetuar a limpeza química 
do taque e do sistema, antes da próxima troca, também pode gerar problemas. Ao 
retiramos a solução velha, devemos nos certificar que eliminamos também, eventuais 
focos de bactérias. Alguns  fornecedores do óleo, disponibilizam um produto específico, 
para esta finalidade. Também, algo que deve ser evitado, entretanto, é largamente 
praticado, é a “aeração” do tanque, com ar comprimido. O ar “injetado”, pode estar 
repleto de micro organismos, devido ao acúmulo de água parada, que podem gerar um 
processo de deterioração da solução. 
3.2.1.3 - Reabastecimento do tanque - Reabastecer o tanque, apenas com água, sem 
a inserção da devida proporção de óleo solúvel, é outra prática freqüente. Também com 
origem em diversos motivos (muitos dos quais já citados nas linhas anteriores), é uma 
atitude nociva a solução, principalmente, aquelas que já trabalham no limite de sua 
capacidade de diluição. Como também já foi exposto neste trabalho, dentro do produto 
óleo solúvel, além do óleo base, existem biocidas e antioxidantes, que também são 
responsáveis pelo prolongamento da vida útil da solução. Ao inserir-se apenas água, 
além de diluir mais o óleo existente e “derrubar” o PH, faltará também, portanto, estes 
elementos. A ocorrência da deteriorização, é uma questão de dias (ou horas). E, o 
primeiro sinal da catástrofe, é o mau cheiro, que podemos traduzir como presença de 
bactérias (ou outros agentes). Além disso, as diluições dependem da severidade da 
operação e características do material usinado. Quando, por exemplo, o material 
usinado for ferro fundido (fuco), deve-se trabalhar com concentração maiores, em 
virtude da natureza do próprio produto. Caso contrário, o aparecimento de pontos de 
oxidação, são eminentes. Mas, infelizmente, este fato é desconhecido por grande parte 
dos operadores, principalmente, os menos experientes. Mais um problema básico está 
em, na oportunidade da reposição de um novo tanque, após sua limpeza, colocar 
primeiro o óleo, antes da água. Isso pode comprometer as características do produto, 
reduzindo sua performance. A inserção do óleo, deverá ocorrer apenas, após o tanque 
estar cheio de água. 
3.2.1.4  Mistura de óleos diferentes - Misturar a solução em operação, com óleos de 
outro fabricante, geram, certamente, um ambiente, incerto. Isto porque, caso aconteça 
algum problema, quem poderemos responsabilizar pelo ocorrido? Certamente, os 
fabricantes envolvidos, terão inúmeros argumentos, para não assumirem qualquer 
compromisso. Algumas FISPQ’s, já alertam inclusive para isso: “Qualquer outro uso do 
produto, que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos, é 
responsabilidade do usuário.” 
3.2.1.5  Armazenamento - A observação anterior também se aplica, para os casos 
onde ocorra a mistura de óleos de “base” diferente, como por exemplo, semi-sintéticos 
com sintéticos. E, produtos inadequadamente armazenados, podem originar também 
este tipo de problema, principalmente, quando existem mais de um tipo de óleo, em 
estoque. Devemos lembrar que tornos e fresas mecânicos e retificas, podem utilizar 
óleos solúveis sintéticos (geralmente, mais baratos) e devem, portanto, estarem muito 
bem identificados no estoque, evitando inclusive a remoção de rótulos. Já foi, possível 
testemunhar a inserção por engano de óleo hidráulico, junto ao solúvel, por um 
profissional, de pouca experiência. Obviamente, em casos como este, a 
responsabilidade inclina-se muito mais, para a liderança responsável pelo local, do que 
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para o próprio executante. O produto deve também, ser armazenado em local protegido 
da exposição direta do sol e, em temperatura ambiente. As embalagens, principalmente 
as metálicas, não devem ser armazenadas diretamente no chão afim, de serem 
preservadas de baixas temperaturas (e, eventuais, proliferação de fungos). Após sua 
utilização, as embalagens deverão permanecer fechadas. 
3.2.1.6  Solução: Promoção de capacitação periódica e continuada - Uma boa parte do 
que foi apontado, pode ser evitado com um simples treinamento dos operadores e 
responsáveis. Isto porque, a maioria dos erros, são oriundos não da má fé mas, do 
“simples” desconhecimento das melhores práticas. Bons fornecedores, sempre estarão 
dispostos a capacitar o pessoal operacional, afim de que a solução alcance as 
performances prometidas. Dessa forma, vale aproveitar todo treinamento técnico 
oferecido.  
 
3.2.2  Problemas com origem no processo 
3.2.2.1  Óleos integrais para guias e barramentos - Tão importante, quanto escolher 
o óleo solúvel adequado, está em escolher o óleo para guias e barramento. Óleos de 
baixa qualidade são facilmente lavados para dentro do tanque, tornando-se fonte de 
contaminação e favorecendo, por sua vez, a deterioração da solução. O sistema de 
lubrificação de guias e barramentos é, portanto, gerador da primeira causa de 
contaminação de tanques, por formar tramp oil (óleo contaminante) que por sua vez, 
proporciona fonte de alimento para as bactérias e, além disso, isola o sistema 
impedindo a oxigenação e criando ambiente favorável ao desenvolvimento de bactérias 
anaeróbicas.  Bactérias e fungos sobrevivem, quando existem fontes disponíveis de 
alimento. Reduzindo esta fonte, o crescimento é sensivelmente reduzido. Sendo assim, 
é importante utilizar óleos integrais que possuam aditivos que inibam sua degradação 
na presença da água (estabilidade hidrolítica) e óleos solúveis, resistentes a diluição de 
óleos integrais. Geralmente, bons fornecedores, também possuem aditivos que podem 
ser adicionados a parte e reverter alguns processos de deterioração. 
3.2.2.2 Sistemas hidráulicos - Máquinas, com problemas de vazamento no sistema 
hidráulico ou na liberação do óleo de barramento, podem trazer perda de performance. 
Isto porque, óleo integrais, como já mencionamos, contribuem para ampliar a fragilidade 
da emulsão. 
3.2.2.3 Inserção de peças oleadas no sistema - Óleos protetivos, presentes em 
peças que são colocados para usinagem, são lavados pelo óleo solúvel e vai 
diretamente para o tanque, contribuindo para a formação do tramp oil. 
3.2.2.4  Bombas - Bombas, com muita pressão, podem causar um excesso de espuma. 
Geralmente, os fabricantes de óleos também disponibilizam, produtos anti-espumantes 
que podem dar conta do problema. (ver também dureza da água) 
3.2.2.5  Tanques - Tanques posicionados, onde haverá incidência direta do sol ou em 
locais muito quentes ou muito frios, são fontes potenciais de problemas. É comum, em 
virtude desta prática, o aparecimento de “bactéria” e “fungos”, que causam a 
deterioração da solução.  Além disso, os tanques deverão estar em perfeito estado. 
Um tanque repleto de ‘ferrugem”, não contribui para a vida longa da solução. Cabe 
aqui, também lembrar, que a dureza da água pode causar oxidações (água dura). Mas, 
da mesma forma que tomamos as demais máquinas como parâmetro, no caso de 
formação de espuma (água mole), também poderemos fazê-lo, para a questão da 
corrosão. 
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3.2.2.6  Água utilizada para diluição - Alguns problemas, podem ser provenientes da 
dureza da água. Água mole, pode gerar espuma e água dura, gerar oxidação. Mas, 
caso o problema da geração de espuma ou oxidação estejam apenas, em uma única 
máquina, com certeza problemas com a dureza da água poderão ser descartados. 
3.2.2.7  Máquina parada, por períodos prolongados - Ao iniciarmos uma operação de 
usinagem, em uma máquina que permaneceu parada, por alguns dias, podemos 
descobrir odores desagradáveis. Isto porque, houve uma deterioração da solução no 
tanque, muito possivelmente, em virtude da formação de bactérias. O tempo de 
deterioração está principalmente ligado a qualidade e a concentração do óleo solúvel. 
Algumas máquinas podem suportar semanas, outras apenas alguns dias. Entretanto, 
outros fatores aqui já apontados como, o estado do tanque, por exemplo, também pode 
contribuir para uma deterioração mais acelerada.  
3.2.2.8  Solução: Monitoramento periódico da emulsão - Uma emulsão utilizada, 
sem o adequado monitoramento, corre mais riscos de perda de performance e 
deterioração. Como já vimos, não convém deixarmos que o acompanhamento seja 
espontâneo. Por inúmeros motivos, ocorrerão lacunas. Há portanto, que se estabelecer, 
rotinas que contemplem o adequado monitoramento da solução. A fixação, junto à 
máquina, de uma Ficha de Manutenção periódica, onde possam ser registradas as 
manutenções preventivas (e sua respectiva periodicidade) e corretivas, além das 
leituras de PH e refração (ver a seguir), podem contribuir para que não haja 
dependência da memória individual de cada operador. Muitos manuais de fabricantes 
de máquinas já trazem a indicações necessárias, bastando apenas, transcreve-las para 
as respectivas Fichas. Já a medição periódica, do nível do PH da solução, tal como, 
seu percentual de refração, são procedimentos simples, realizados com equipamentos 
acessíveis e que podem ser efetuados pelos próprios operadores, uma vez capacitados 
para isso. Estes dois parâmetros podem contribuir muito, com a manutenção adequada 
da solução.  Com a medição do PH (potencial hidrogênico), podemos conhecer o nível 
de acidez ou alcalinidade, da solução. O ideal, é que ela se encontre alcalina, entre os 
níveis 8,6 e 9,2. Isto porque, uma emulsão ácida, pode provocar: corrosão, irritação na 
pele, proliferação de bactérias (mau cheiro), entre outros. Já um PH elevado, pode 
entre outros efeitos, descascar pinturas não originais das máquinas. A refração, aponta 
a quantidade de óleo presente na água e, é medida com um aparelho próprio para esta 
finalidade, chamado refratômetro. A leitura se dá pela refração da luz e, em virtude 
disso, poderá apontar para medidas distintas quando compararmos a medição da 
emulsão virgem, da emulsão presente na máquina. Isso se deve ao fato de que o 
aparelho, não é capaz de distinguir o que é óleo solúvel, do que é óleo hidráulico ou 
óleo de barramento (misturado na solução). Logo, uma solução que aponte para uma 
refração elevada, pode não indicar segurança mas, sérios problemas. Contudo, as duas 
leituras efetuadas em conjunto, podem nos fornecer um diagnóstico mais aproximado 
das condições da solução, presente na máquina. Foi possível constatar, que poucos 
fornecedores, agregam este serviço à venda do óleo. Sendo assim, esse trabalho pode 
ser considerado um diferencial importante, no momento da escolha de um parceiro, por 
parte da empresa consumidora. A partir da prática periódica de medição de PH e 
refração, é possível conseguir mais facilmente a aderência dos operadores as rotinas 
adequadas de reposição, uma vez que, com estes dois parâmetros, podemos e inferir 
se houve negligência no momento do abastecimento. Muita água e pouco óleo, 
resultarão PH e refração mais baixos que na última medição e muito óleo, PH e 
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refração mais elevados. Obviamente, outros fatores interferem nesta leitura, entretanto, 
um bom óleo solúvel, com um bom acompanhamento, oferece leituras bem estáveis. 
 
3.3 Outros Poblemas que Devem ser Considerados 
 
3.3.1 Problemas referentes a segurança do trabalho e meio ambiente 

Tanto em ambientes B2C (Business to Consumer), como no B2B (Business to 
Business), cada vez mais, a preocupação com o Meio Ambiente e com as condições de 
trabalho, estão presentes. Grandes empresas já praticam algum tipo de monitoramento 
a respeito, junto a seus fornecedores. 

No varejo, já se começa a questionar a origem de determinados produtos. Dia 
após dia, pode-se ver a “onda verde” mais próxima. Da mesma forma, preocupações 
pertinentes a produtos fabricados a partir da exploração do trabalho escravo ou infantil 
e em ambientes insalubres, passam a ser observadas pelos consumidores. 
conseqüentemente, grandes empresas, estão atentas as questões e procuram se 
distanciar das fontes destes problemas, não adquirindo insumos, sub-produtos ou 
produtos de parceiros, que não observam estas tendências. Afinal, a “imagem” de uma 
companhia é um ativo de extremo valor, onde a importância às marcas é presente, no 
mundo do consumo. 

O que sua marca comunica ao mercado? Responsabilidade, comprometimento, 
respeito a sociedade e ao consumidor e a seus valores ou o inverso? Portanto, não 
atuar de forma responsável - em relação ao meio ambiente e a segurança do 
trabalhador - pode nos levar a perda de clientes importantes. 
3.3.1.1  Segurança do trabalho - Sem dúvida, afastamento por acidente de trabalho 
causa prejuízo e perda de performance da empresa. Sendo assim, é importante 
observar a legislação em vigor no que se refere a segurança do trabalhador. A 
utilização óculos de segurança e calçados com solados anti-derrapante (até em virtude 
de ocorrerem casos de vazamentos e derramamentos), são indicações já clássicas. Tal 
como, efetuar o trabalho em local ventilado e iluminado. É salutar evitar o uso de pastas 
com abrasivos minerais, para a limpeza das mãos. A areia pode provocar micro-fissuras 
na pele e facilitar a entrada de bactérias, o que acarretaria em doenças como a 
dermatite e o conseqüente afastamento do trabalhador. Sem contar em eventuais 
ações trabalhistas, que poderão surgir mais adiante. 
3.3.1.2  Meio ambiente - Sem contar que, certamente, a degradação da natureza, não 
será a melhor “herança” que uma empresa pode deixar à sociedade. O descarte do 
produto, portanto, deverá ser efetuado por empresas qualificadas e conforme órgão 
ambiental local. Em nenhuma hipótese, o produto deve ser descartado na rede pública 
de esgoto afim, de evitar a poluição de mananciais. Além disso, através desta prática, 
podem se infiltrar no solo e atingir lençol freático. 
 
3.3.2  FISPQ : “Ficha de informação de segurança sobre produto químico” 

Além disso, todo produto químico deve ter sua FISPQ – “Ficha de informação de 
segurança sobre produto químico”, onde se encontrará uma série de informações: 
* Identificação do produto e da empresa: Nome do produto, aplicações, nome da 
empresa, endereço, telefones  etc. 
* Composição e informações sobre os ingredientes: Natureza química, ingredientes 
perigosos etc.. 
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* Identificação de perigos:  Perigos mais importantes, efeitos ambientais e específicos. 
* Medidas de primeiros socorros: Em casos de Inalação, ingestão, contato com pele e 
olhos. 
* Medidas de combate a incêndios: Meios de extinção apropriados e contra indicados.  
* Medidas de controle para derramamento ou vazamento: Precauções e métodos de 
limpeza e remoção. 
* Manuseio e armazenamento: Técnicas apropriadas para manuseio seguro e 
armazenamento, condições de armazenamento e a serem evitadas, materiais para 
embalagens, produtos e materiais incompatíveis etc..  
* Controle de exposição e proteção individual:  EPI’s e medidas de higiene. 
* Propriedades físico-químicas: Estado físico, aspecto, cor, odor, densidade, ponto de 
ebulição, ponto de fulgor, ponto de fusão, faixa de destilação, temperatura de auto-
ignição, limite de explosividade, pressão de vapor, densidade de vapor, taxa de 
evaporação, solubilidade. 
* Estabilidade e reatividade: Reações perigosas, condições e materiais a evitar, 
incompatibilidades etc.. 
* Informações toxicológicas: Toxidade aguda, efeitos locais, toxidade crônica, solubilidade. 
* Considerações sobre tratamento e disposição: Sobre o produto e embalagem. 
* Informações sobre transporte: Regulamentações nacionais e internacionais para o 
transporte. 
* Regulamentações. 
* Informações ecológicas. 
* Outras informações. 
 
4  RESUMO DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS  
 
Decorrentes da escolha ou da qualidade inadequada do óleo solúvel e respectivas 
perdas geradas. 

 
4.1 Aumento no Consumo de Óleo Solúvel 
 
 Por deteriorização da solução. 

Proliferação de bactérias, fungos e leveduras. 
Mau cheiro. 
Ataque nas mãos (pele) de operadores. 

  Queda de qualidade de vida. 
Perda de talentos. 

     Aumento do turn over. 
   Gestão da reposição talentos. 

Perda de tempo. 
Aumento de gastos com rescisões, 
novas contratações e eventualmente,  
multas trabalhistas. 

   Perda de dinheiro. 
 Redução de margens ou repasse nos preços. 

    Perda de competitividade 
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Por necessidade de maior concentração. 
 Aumento na freqüência de reposição. 

   Gestão da reposição do produto. 
Perda de tempo. 

Aumento com gastos de reposição. 
   Perda de dinheiro. 

 Redução de margens ou repasse nos preços 
    Perda de competitividade 

Aumento na freqüência do descarte da solução. 
   Problema ambiental. 

Gestão do descarte do produto. 
Perda de tempo. 

Custo adicional com descarte. 
Perda de dinheiro. 

Redução de margens ou repasse nos preços 
    Perda de competitividade 

Aumento da freqüência da limpeza do tanque 
Gestão da parada da máquina para manutenção. 

   Gargalos na produção. 
Perda de tempo. 

Custo adicional com limpeza do tanque. 
    Perda de dinheiro. 

Redução de margens ou repasse nos preços 
   Perda de competitividade 

 
4.2  Deteriorização do Equipamento     
(Sujidade elevada no interior da máquina). 
   (Deteriorização de peças internas de borrachas). 
   (Oxidação das partes internas das máquinas - guias e barramentos). 
 Aumento da freqüência das paradas para manutenção. 

Gestão da parada da máquina para manutenção. 
   Gargalos na produção. 

Perda de tempo 
Custo adicional com peças e serviços de manutenção.  

  Perda de dinheiro. 
Redução de margens ou repasse nos preços 

   Perda de competitividade. 
 
4.3  Desgaste Excessivo de Ferramentas de Corte   
Aumento na freqüência da reposição. 

 Gestão da reposição das ferramentas. 
   Gargalos na produção. 

Perda de tempo 
Custo adicional com a reposição. 

Perda de dinheiro. 
Redução de margens ou repasse nos preços 

    Perda de competitividade 
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4.4 Comprometimento da Qualidade de Produtos e Serviços 
 

Perda de qualidade no acabamento das peças usinadas. 
Retrabalho. 

   Perda de tempo 
Perda de dinheiro. 

Comprometimento da imagem da empresa. 
Perda de competitividade. 

Oxidação das peças usinadas. 
  Retrabalho. 
   Perda de tempo 

Perda de dinheiro. 
Comprometimento da imagem da empresa. 

Perda de competitividade. 
Manchas nas peças usinadas. 

  Retrabalho. 
   Perda de tempo 

Perda de dinheiro. 
Comprometimento da imagem da empresa. 

Perda de competitividade. 
 
4.5 Deteriorização do Ambiente de Trabalho e na Natureza 
 

Queda de qualidade de vida de colaboradores. 
Perda de talentos. 

  Aumento do turn over. 
Gestão da reposição talentos. 

Perda de tempo. 
Aumento de gastos com recisões, novas contratações e  
eventualmente, multas trabalhistas. 

Perda de dinheiro. 
Redução de margens ou repasse nos preços. 
 Perda de competitividade 

Queda de qualidade de vida dos cidadãos. 
Comprometimento da imagem da empresa. 

Perda de competitividade. 
Gestão do atendimento da fiscalização. 

Perda de tempo. 
Aumento de gastos com eventuais multas ambientais. 

Perda de dinheiro. 
Redução de margens ou repasse nos preços. 
 Perda de competitividade 
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5  CONCLUSÃO 
 

Foi possível verificar que a partir de soluções simples, é possível obter-se um 
rendimento muito superior dos óleos solúveis, utilizados em tornos e centros de 
usinagem CNC’s. Buscar referências no mercado (a respeito da performance dos óleos 
hidráulicos e de barramentos e, dos próprios óleos solúveis), orientar e capacitar 
compradores e operadores, realizar manutenções preventivas na máquina (sistemas 
hidráulicos, bombas, e tanques) e monitorar periodicamente a solução (medição de ph 
e refração), monitorar condições da água utilizada na emulsão, entre outras. 

Em especial, chamamos a atenção para o “investimento em capacitação” e para 
“a busca no mercado de referências”. Apenas um trabalhador devidamente capacitado, 
pode atuar com autonomia e contribuir de forma decisiva para uma melhor 
performance. Grandes empresas já perceberam isso e investem, significativamente, por 
acreditarem que isso as tornam competitivas.  

E, no que diz respeito a busca de referências no mercado, pensamos que seria 
oportuno que o ferramenteiro, não apenas buscasse informações a respeito de óleos 
mas que conseguisse administrar melhor seu tempo (por mais difícil que isso seja, em 
virtude do inúmeros compromissos que, sabemos com clareza que existem) para 
buscar sobretudo, estreitar relacionamento com fornecedores e clientes e até participar 
mais freqüentemente de eventos, que discutam temas de seu interesse.  
 Por fim, podemos afirmar que, é preciso estar totalmente convencido que, no 
caso dos óleos solúveis, o problema está no produto, ao condenarmos sua utilização e 
providenciarmos a respectiva substituição. Caso contrário, ao colocar-se uma nova 
emulsão, os problemas, certamente, voltarão. E, enquanto isso, os chineses... 
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 RACIONALIZAÇÃO DO PROJETO DE MOLDES E 
DISPOSITIVOS DE USINAGEM1
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Resumo 
O setor de ferramentarias possui dificuldades em padronizar sua produção, dado 
que fabrica itens não seriados. Com o objetivo de minimizar esses efeitos, foi 
realizado um estudo baseado nos fundamentos clássicos de metodologia de projeto 
de produtos, que permitiu elaborar um processo de projeto capaz de mapear as 
principais atividades relacionadas ao projeto de um novo item da ferramentatia. Para 
as fases mais críticas e que possuem relacionamento direto com os clientes, o 
planejamento de projeto e o projeto conceitual, foram utilizadas ferramentas para 
cada uma delas, como checklist e reuniões para brainstorming. Essas ferramentas 
permitem o rastreamento confiável das informações. O checklist inicial de projeto 
garante que todas as informações sejam coletadas e estejam de fácil acesso aos 
interessados no projeto. E a reunião de brainstorming permite que todos os 
envolvidos no projeto dem sua contribuição dentro de sua especialidade. Assim com 
pouca documentação se pode chegar à melhor solução, determinar prazos de 
entrega e custos muito mais precisos. Aplicação do processo proposto em situações 
reais possibilitou diagnosticar a redução de retrabalhos e produtos finais que 
atenderam as necessidades do cliente tanto em qualidade como no prazo de 
entrega. 
Palavras-chave: Ferramentarias; Metodologia de projeto. 
 

RATIONALISATION OF MOULD DESIGN AND DEVICES FOR MACHINING 
Abstract 
The toolroom have difficulties in standardizing its production, because manufactures 
items not serials, therefore each mold, tool or device is constructed in accordance 
with the necessities of the customer. With the objective to minimize this effect, a 
study based on the design methodology of products classic was carried through, that 
allowed to elaborate a process of design capable to meet the main activities related 
to the design of a new product of the industry. For the phases most critical and that 
they possess direct relationship with the customers, the planning of design and the 
conceptual design, tools for each one of them had been used, as checklist, the 
structure of decomposition of work and meetings for brainstorming. These tools allow 
the trustworthy tracking of the information. Checklist initial of design guarantees that 
all the information is collected and is of easy access to the interested parties in the 
design. Already the structure of decomposition of work makes the organization to 
work in the same rhythm, searching best resulted in way integrated. E the meeting of 
brainstorming allows that all the involved ones in the design inside its contribution of 
its specialty. Thus with little documentation if it can arrive at the best solution, to 
determine much more necessary stated periods of delivery and costs. Application of 
the process considered in real situations made possible to diagnosis the reduction of 
re-work and end items that had in such a way taken care of the necessities of the 
customer in quality as in the delivery stated period.  
Key words: Toolroom; Design methodology.  
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1 INTRODUÇÃO            
 
Os moldes e dispositivos de usinagem são produtos com aplicações específicas, ou 
seja, atendem uma determinada operação e dificilmente serão utilizados para outro 
fim. Portanto, é necessário que a fase de projeto seja cuidadosamente elaborada, 
para que satisfaça plenamente a aplicação a que se destina. 
A tarefa de se projetar um produto necessita de criatividade, mas não basta ter boas 
idéias, é preciso respeitar alguns requisitos e ter embasamento técnico capaz de 
transformar as necessidades do cliente em um produto de alta qualidade e 
produtividade. Essa situação reforça a importância do fluxo de informações corretas 
e precisas. 
Atualmente, algumas ferramentarias apresentam dificuldades em definir as 
necessidades do cliente e transformá-las no produto esperado sem que haja 
retrabalhos. Perante a análise de casos passados é possível identificar falhas de 
concepção devido principalmente ao fluxo de informações inadequado, má 
identificação das necessidades do cliente e pouca documentação. Isto ocasiona 
custos pelo desperdício de matéria-prima, horas de máquina excedidas sobre cada 
item e atraso na entrega. Estima-se que os retrabalhos geram uma perda de 10% do 
tempo e do custo total de cada produto fabricado. Esses fatos evidenciam a 
necessidade de se desenvolver um procedimento de projeto que os minimizem.  
Em busca desse objetivo é preciso rever vários aspectos no PDP (Processo de 
Desenvolvimento de Produto), dentre eles, a descentralização das informações do 
cliente transformando-as em requisitos de projeto, o contato do projetista com o 
cliente, o contato entre o projetista e o ferramenteiro e principalmente o registro 
documental de todas essas informações. 
A descentralização das informações permite que cada projetista tenha liberdade em 
trabalhar com os requisitos do projeto, buscando a melhor maneira de atendê-lo, de 
forma que a produção seja o mais enxuta possível. É comum observar que o 
projetista, muitas vezes, não está habituado às situações de “chão de fábrica”. Por 
isso, o contato entre projetista, cliente e ferramenteiro é a forma mais adequada para 
que a tarefa de se projetar tenha subsídios sólidos para se concretizar. 
São poucas as ocasiões em que a empresa produz dois ou mais dispositivos iguais, 
e nessas situações por apresentar fluxo de informações inadequado, a empresa não 
consegue fazê-los de forma idêntica, o que dificulta também a possibilidade de 
fabricação de peças para reposição.  
O objetivo desse trabalho é desenvolver um procedimento de projeto capaz de 
interpretar e compreender as necessidades do cliente e transformá-las em um 
produto que o satisfaça, minimizando custos e garantindo qualidade. Evitando o 
retrabalho, com posteriores solicitações. 
 
2  MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1 Análise do Processo de Projeto de uma Ferramentaria 
 
Observando a maioria das ferramentarias, se percebe que uma das origens dos 
retrabalhos é a dificuldade em se entender e documentar as reais necessidades dos 
clientes. Em muitos casos isto acontece devido a um processo de projeto linear 
como mostrado na Figura 1. Outro fator decisivo é que a venda é, por vezes, 
realizada por vendedores técnicos que não possuem documentos que detalhem 
essa situação. 
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Figura 1. Fluxograma do processo proposto para a visão macro da empresa. 

 
Depois de efetivada a venda, o projetista recebe a pré-concepção do projeto, para 
que realize um estudo, que posteriormente é apresentado ao cliente, para que o 
mesmo possa avaliá-lo, podendo fazer qualquer alteração, e aí surgem alguns 
detalhes mais específicos.  
O processo de aprovação pode levar alguns dias, pois, após a análise do cliente, o 
projetista realiza as alterações no projeto e volta a reapresentá-lo ao cliente, até que 
o mesmo se mostre satisfeito. Com a aprovação do estudo, em alguns casos de 
modo informal, inicia-se o detalhamento do projeto que pode ser feito pelo próprio 
projetista, o que minimiza a ocorrência de erros, ou por um detalhista, o qual terá 
que ser instruído pelo projetista sobre qual linha de trabalho deverá seguir. Essa é 
uma possível fonte de erros, pois o detalhista está muito distante da função original 
do dispositivo. O detalhista também é responsável pela elaboração da lista de 
materiais que será enviada ao setor de compras e pelo projeto completo que será 
enviado para o setor de processos.  
O setor de processo designa as etapas para a fabricação de cada item, tal como a 
prioridade de fabricação. Ao final dessa fase de preparação, o projeto é enviado 
para a fábrica, onde os itens serão distribuídos conforme cada operação. Os 
componentes prontos, ou seja, que já passaram por todo o seu roteiro de fabricação 
são armazenados e aguardarão o término dos demais componentes.  
Todo esse processo é acompanhado pelo setor do PCP (Programação e Controle da 
Produção) que acompanha o roteiro elaborado pelo setor de processos. E somente 
quando todos os componentes ficam prontos, é que um montador matrizeiro é 
acionado para realizar a montagem do dispositivo e assumindo-o até a aprovação 
final em uso pelo cliente.  
Uma falha que pode ocorrer durante a montagem e ajustes dos dispositivos é que, 
encontrando dificuldades, o matrizeiro, em alguns casos, pode realizar alterações no 
dispositivo de acordo com sua experiência e essas alterações não são repassadas 
ao projeto. Isso faz com que em uma possível nova fabricação do mesmo item, o 
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projeto contém as mesmas falhas do anterior. Evidencia-se que, ao longo da 
execução de um projeto, as informações passam de um para outro, ou seja, uma 
cadeia linear propensa a erros.  
 
2.2 Modelo de Processo de Projeto Proposto  
 
O processo de desenvolvimento de projeto proposto baseia-se em Rozenfeld et al.,(1) 
Pahl et al.(2) e Baxter,(3) buscando dar uma forma cíclica ao procedimento de projeto, 
evitando o modelo linear tornando possível identificar claramente quesitos teóricos 
atribuídos às fases de planejamento de projeto e projeto conceitual, como mostra a 
Figura 1. O formato celular do fluxograma tem como objetivo integrar todas as áreas, 
onde todos contribuirão para a criação do dispositivo, na sua fase de concepção, 
mesmo que este colaborador só tenha acesso ao dispositivo em sua fase final de 
construção, como é o caso do montador matrizeiro.  
Primeiramente realiza-se a etapa de definição dos interessados no projeto, onde são 
criadas as equipes de trabalho que reunem os interessados na elaboração do novo 
produto. Essa equipe deve ser formada por um representante de cada uma das 
áreas, sendo um cliente, um projetista, um detalhista e um montador matrizeiro. 
Todas as áreas interessadas no projeto serão envolvidas desde o início, ou seja, 
não haverá mais um fluxo de informações linear, onde um passa para o outro o que 
sabe, mas sim um fluxo celular, onde toda a equipe tem conhecimento do assunto 
por completo desde o início. 
Como o objetivo de formar uma equipe é fazê-la trabalhar em conjunto, a primeira 
tarefa, após o pedido de venda ter sido efetivado, é uma reunião com o cliente. 
Nesta reunião todos observam as necessidades do cliente, sendo preferencialmente 
a visita feita a estação de trabalho onde será implementado o uso do novo 
dispositivo.  
A segunda etapa é a definição do escopo do produto e do projeto. Para essa etapa o 
uso do brainstorming é eficiente, pois a equipe ao retornar à empresa, fará uma 
reunião sem a presença do cliente, a fim de discutir todas as idéias a respeito do 
produto. Nessa fase será criado o cronograma de trabalho e atribuídas às 
responsabilidades de cada integrante.  
A terceira é a criação de um checklist. Para se obter todas as informações 
necessárias, a partir  dos questionamentos certos. Para isso um documento padrão 
que aponta item a item como deve ser o dispositivo torna a ferramenta mais prática 
para garantir que nenhum item deixará de ser contemplado no projeto. Por fim, a 
quarta é a formulação da estrutura do projeto.  
Embora a fabricação de dispositivos de usinagem não siga um formato único, é 
possível elaborar uma estrutura básica que deve ser considerada e, por meio dela, 
devem ser observadas as suas funcionalidades. Essa estrutura de trabalho mostra 
mais detalhes de funções que devem ocorrer no projeto, e ainda dá uma visão do 
processo geral que ocorre após a liberação do projeto. Isso significa que após 
aprovado pelo cliente, o projeto é detalhado, emitindo-se uma lista de materiais, e 
prossegue em sua fabricação normal até a entrega ao cliente. 
 
3  RESULTADOS   
 
O dispositivo a ser estudado tem a função fixar dois tipos de peças que fazem parte 
de um conjunto de um aparelho de extração de petróleo. O mesmo dispositivo deve 
atender aos dois tipos de peças, mas será usinada uma de cada vez. Embora a 
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usinagem seja individual de cada tipo de peça, um mesmo produto deve passar por 
duas operações, pois apresenta duas faces opostas que devem ser usinadas.  
Após ser realizada a venda do dispositivo, ocorreu uma reunião na empresa com a 
presença da equipe de trabalho formada, o vendedor e os clientes. A equipe 
formada é composta por um projetista, um detalhista, um processista e um montador 
matrizeiro. 
O levantamento das necessidades do cliente foi realizado seguindo os itens do 
checklist elaborado e avaliadas diretamente no produto físico que fora fornecido para 
melhorar a visualização das suas necessidades. Adotou-se um formulário padrão 
para a coleta dessas informações. 
Nessa reunião, os assuntos em destaque foram a concepção funcional do 
dispositivo, o número e a descrição das operações e os pontos de apoio do produto. 
No momento da reunião, existiam informações, como as configurações do esquadro 
(suporte vertical a 90 graus da base) em que seria fixado o dispositivo, que o próprio 
cliente não tinha conhecimento e ele teve que informar posteriormente. A equipe 
discutiu alguns aspectos como dimensões do dispositivo e os pontos de fixação.  
O cliente retornou à empresa, para fazer a avaliação do estudo, onde pôde verificar 
que as referências determinadas por eles não eram as mais adequadas. Assim, foi 
alterado o ponto zero do produto e, por conseqüência, alguns pontos de apoio 
também tiveram que ser modificados. Outro fator foi a identificação de um ponto 
crítico na segunda operação, que poderia vibrar. Para impedir essa possibilidade, o 
cliente autorizou a realização de mais uma usinagem na primeira operação, que 
daria melhor apoio na segunda operação. Como o dispositivo deveria atender dois 
modelos de produto, a possibilidade de haver peças cambiáveis era necessária. 
Porém, com o estudo, notou-se que não haveria interferência dos apoios de uma 
peça na outra durante a fixação.  
Diante desse fato, o projetista realizou as alterações solicitadas e as enviou ao 
cliente, para que pudesse ser aprovada definitivamente. Ao receber a confirmação 
da aprovação, de forma verbal, deu-se início à fase de detalhamento e elaboração 
da lista de material, mesmo assim solicitou-se a aprovação documental. A figura 2 
mostra o estudo final aprovado.  
 

 
Figura 2. Estudo final aprovado. 
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A partir do projeto elaborado sob essa nova concepção, deu-se seqüência à fase de 
fabricação do mesmo, a qual foi devidamente monitorada, a fim de apresentar os 
resultados obtidos, além de ter possibilitado a análise dos resultados com base nos 
prazos e nos retrabalhos que por ventura poderiam ter ocorrido. 
 
4  DISCUSSÕES     
 
Ao concluir-se a fabricação do dispositivo em referência, chegaram-se aos seguintes 
resultados: o prazo de entrega foi cumprido, sendo entregue com 1 dia de 
antecedência e os requisitos especiais do cliente foram atendidos satisfatoriamente, 
como a adaptação para quatro máquinas, sendo três verticais e uma horizontal.  
Os pontos de apoio foram respeitados de acordo com as definições realizadas na 
reunião de aprovação. O uso de componentes padronizados agilizou a fabricação do 
mesmo. A ausência de peças cambiáveis para os dois produtos favoreceu a 
usinagem. O espaço necessário para a atuação das ferramentas de usinagem foi 
atendido conforme necessidade do cliente. A figura 3 apresenta o dispositivo pronto 
para a entrega. 
 

 
Figura 3. Vista total do dispositivo pronto. 

 
O procedimento adotado se mostrou muito eficiente, mas ocorreu um retrabalho, 
relacionado à fixação do dispositivo na máquina horizontal. Com o intuito de cumprir 
o prazo, deu-se seguimento à fabricação do dispositivo, sem essa informação. 
Quando finalmente ela foi obtida, a base do dispositivo que já estava pronta e teve 
que retornar à máquina para que fosse realizada a furação específica do cliente. 
Esse retrabalho gerou um gasto não previsto de 0,5%.  
 
5  CONCLUSÃO 
 
Avaliando a redução percentual de, em média 10%, para 0,5%, pode-se dizer que 
para esse caso a implantação da nova metodologia trouxe benefícios ligados à 
redução de gastos com os retrabalhos e o cumprimento do prazo de entrega. 
Esse método facilitou a documentação das necessidades do cliente, que outrora, por 
ser verbal, se perdia no tempo. Com o checklist, tais necessidades podem ser 
verificadas e consultadas a qualquer momento, garantindo a estabilidade e 
confiança das informações. 
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Como desvantagem, estas só podem ser atribuídas à dificuldade em se quebrar 
paradigmas relacionados à sistemática antiga e ao desenvolvimento de trabalho em 
equipe. 
Existe ainda, espaço para serem realizadas melhorias no processo, como a criação 
de um diário de Ordens de Serviço (OS), um documento eletrônico que contenha o 
histórico da OS, registrando os problemas e retrabalhos que ocorreram, a fim de que 
os mesmo não ocorram em dispositivos futuros. Outra melhoria seria a criação de 
um quadro mural que apresentasse o novo processo de desenvolvimento de projeto, 
com as figuras do processo celular, e ainda destacar os pontos fracos que sujeitam 
as falhas no projeto. 
O maior envolvimento dos colaboradores não considera um aumento no custo, pois 
organizando a forma de obtenção das informações, se agiliza um processo que 
ocorreria naturalmente, mas que estaria sujeito á falhas. 
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Resumo 
 
 O mercado brasileiro encontra-se em franca expansão, principalmente pela 
forte atividade da indústria metal-mecânica, em vista do crescimento do mercado 
automotivo. Neste contexto, a construção de estruturas e componentes tem exigido 
a fabricação de ferramentais para todas as aplicações e, em particular, as de corte e 
conformação a frio. Para este segmento, propriedades de resistência mecânica às 
elevadas forças de trabalho e resistência à fratura são fundamentais. 
Conjuntamente, o movimento dos dois corpos, com ou sem lubrificação, geram um 
complexo sistema tribológico requisitando uma especial atenção aos fenômenos de 
desgaste. Frente a estas considerações, a seleção do material é de fundamental 
importância para garantir a qualidade da ferramenta e uma resposta adequada aos 
tratamentos térmicos e superficiais necessários para a obtenção das propriedades 
requeridas para a otimização da vida em serviço. Este trabalho faz uma revisão 
detalhada das principais variáveis envolvidas da seleção da matéria prima como 
garantia à qualidade intrínseca do material e aos tratamentos subseqüentes. As 
principais variáveis de tratamento térmico são abordadas relacionando as diferentes 
possibilidades de ciclos com as propriedades finais. O crescente uso de tratamentos 
superficiais de difusão e revestimento faz necessária uma breve abordagem sobre 
as atuais possibilidades, dando ênfase às superfícies dúplex. É importante 
mencionar que esta revisão utiliza os principais resultados de trabalhos de pesquisa 
acadêmica de Iniciação Cientifica, Mestrado e Doutorado, ligados aos principais 
órgãos de fomento como CNPq e FAPESP, sempre elaborados com forte visão de 
aplicação tecnológica. 
 
Palavras-Chave: Aços ferramenta para trabalho a frio, tratamento térmico, 
nitretação sob plasma, revestimento. 
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1. Introdução 
 

O aço ferramenta para trabalho a frio tipo AISI D2 é amplamente utilizado 
em ferramentais para corte e conformação de metais por possuir uma excelente 
combinação entre resistência mecânica (dureza elevada) e resistência ao desgaste. 
Entretanto, a tenacidade deste aço é fortemente dependente da distribuição dos 
carbonetos eutéticos tipo M7C3. Esta dependência é de particular importância à 
medida que a dimensão do material de partida deve ser adequada à dimensão final 
da ferramenta, principalmente quando a matéria prima é proveniente de material 
cortado em distribuidores.  

Fornecido no estado recozido, com dureza máxima de 255 HB o aço AISI D2 
tem composição química básica: Fe-1,55%C-12,0%Cr, com adições dos elementos 
de liga Mo e V da ordem de 1,0% para melhorar a resposta ao tratamento térmico. 
Sua solidificação é um aspecto muito importante pois se inicia pela formação da 
austenita (γ), com o líquido sofrendo uma reação eutética para: γ + M7C3. Os 
carbonetos eutéticos são os principais responsáveis pela elevada resistência ao 
desgaste deste aço e também o caracteriza com um aço “ledeburítico”. 

Com o trabalho mecânico a quente dos lingotes, a estrutura de carbonetos 
eutéticos é quebrada, sendo a intensidade desta quebra proporcional ao grau de 
deformação. Com isto, quanto maior o grau de deformação maior será a intensidade 
de quebra da rede e, portanto, menor será o tamanho final dos carbonetos e melhor 
será a sua distribuição. Esta redistribuição de carbonetos é responsável pela forte 
anisotropia de propriedades entre as direções longitudinal e transversal. 

Os ciclos de tratamentos térmicos utilizados na têmpera e revenimento 
também afetam sensivelmente a resistência à fratura do aço D2. Modificações na 
temperatura de austenitização para a têmpera e nas condições de revenimento 
devem ser observadas para manter a melhor combinação entre; dureza, resistência 
ao desgaste e resistência à fratura. 

Finalmente, os tratamentos superficiais têm desempenhado um papel de 
importância crescente nas ferramentas de trabalho a frio. Superfícies projetadas 
para máximo desempenho em desgaste utilizam processos de tratamentos 
superficiais como; nitretação sob plasma, revestimento PVD ou uma combinação de 
ambos em tratamentos dúplex. 

O objetivo deste trabalho é fornecer uma revisão dos principais fundamentos 
envolvidos na metalurgia do aço ferramenta para trabalho a frio Tipo AISI D2, ou DIN 
W.Nr. 1.2379, com a finalidade de esclarecer a real importância da seleção da 
matéria prima, do tratamento térmico e superficial, sempre mostrando um paralelo 
entre microestrutura e propriedade. 

 
 

2. Processamento do Material 
 
2.1. Composição Química 
 
 A composição química típica do aço AISI D2 é apresentada na Tabela I. 
Dentre os elementos relacionados alguns possuem um papel fundamental na 
microestrutura, propriedades e desempenho do ferramental. Um elemento químico 
influencia; a seqüência de solidificação, o endurecimento na têmpera, as reações no 
revenimento e a resposta a nitretação. 
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Tabela I – Composição química típica do aço tipo AISI D2 (% em massa) [1]. 
 

C Mn Si Cr Mo V P S 
1,40     

-        
1,60 

0,60 
máx. 

0,60 
máx. 

11,00    
–       

13,00 

0,70     
–       

1,20 

1,10  
máx 

0,035 
máx 

0,030 
máx 

 
 

A saber, podemos listar as principais ações dos elementos presentes na 
composição acima como sendo: 
 

• Carbono (C): responsável pela formação do eutético na solidificação, pelo 
endurecimento da martensita na têmpera e pela precipitação de carbonetos 
no endurecimento secundário durante o revenimento. 

 
• Cromo (Cr): responsável pela formação do eutético na solidificação, pela 

temperabilidade e pela precipitação de carbonetos no endurecimento 
secundário durante o revenimento. 

 
• Molibdênio (Mo) e Vanádio (V): responsáveis pela precipitação de carbonetos 

no endurecimento secundário durante o revenimento. 
 

• Fósforo (P): elemento cujo teor deve ser controlado abaixo de 0,03% para 
evitar a fragilização do aço. 

 
• Enxofre (S): Não desempenha papel importante na fabricação ou 

desempenho da ferramenta. 
 

É importante salientar que a responsabilidade pela composição química do 
material é da Usina Siderúrgica que o produz. 
 
 
2.2 Microestrutura de Solidificação 
 
 A solidificação do aço AISI D2 pode ser descrita qualitativamente pelo uso de 
uma seção do diagrama ternário Fe-C-Cr para o teor fixo de 13% em massa de 
cromo. A Figura 1 apresenta este diagrama [2]. A principal etapa da solidificação é a 
reação eutética que ocorre no líquido interdendrítico promovendo a formação do 
carboneto de cromo tipo Cr7C3, pela reação L ⇒ γ + Cr7C3. Os carbonetos eutéticos 
são grosseiros em tamanho, altamente anisotrópicos e formam uma rede 
interconectada após a solidificação, em células. Estas características morfológicas 
são determinantes no posterior processamento do aço e no desempenho do 
ferramental, influenciando ainda, a resposta ao tratamento térmico, principalmente 
com relação á distorção. 
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Figura 1 – Seção do diagrama ternário Fe-C-Cr para um teor de 13% de cromo [2]. 
 
 Continuando a solidificação, o aço já sólido, passa por um campo de austenita 
e carboneto Cr7C3, campo este que é utilizado na austenitização para a têmpera, e 
termina a solidificação como ferrita e carboneto Cr7C3. É importante salientar que 
durante o resfriamento novos carbonetos são precipitados na austenita e na ferrita, 
decorrente da diminuição o limite de solubilidade de carbono, sendo estes os 
carbonetos secundários. Os carbonetos eutéticos são altamente estáveis e 
dissolvem muito pouco na austenitização para a têmpera, ao contrario dos 
carbonetos secundários. 
 
2.3 Características de Deformação a Quente 
 
 Como mencionado anteriormente, ao final da solidificação a característica 
principal da microestrutura do aço é a presença de uma rede eutética, constituída de 
carbonetos Cr7C3 de grandes dimensões e anisotropia, com distribuição celular. Esta 
rede eutética tem papel determinante na resistência á fratura do aço e deve, na 
medida do possível, ser quebrada nas operações de deformação do lingote por 
forjamento e/ou laminação [3]. O grau de redução mínimo varia entre as usinas 
siderúrgicas, mas de forma geral assume-se que um mínimo de 4 vezes de redução 
seja necessário para o condicionamento da estrutura eutética. Este condicionamento 
se traduz pela quebra dos carbonetos em partículas menores e mais uniformes e na 
quebra da estrutura celular, ou em rede, para a formação de uma estrutura na forma 
de bandas de carbonetos, ou estrias de carbonetos alinhados. 
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 A obtenção da estrutura de carbonetos ótima com relação ao tamanho, forma 
e distribuição, é restrita pelo tamanho do produto final. Bitolas finas obtidas por 
laminação possuem em geral uma estrutura bastante homogênea. Entretanto, em 
bitolas forjadas de grandes dimensões a estrutura eutética não pode ser quebrada 
com eficiência. A restrição principal neste caso é o tamanho de partida do lingote. A 
estrutura de carbonetos dos produtos forjados e laminados depende da capacitação 
de cada usina siderúrgica com relação à capacidade de suas prensas e de seu trem 
de laminação.  

Na Figura 2 são mostradas microestruturas do aço AISI D2 em diferentes 
bitolas [4]. Fica claro nestas micrografias, que na bitola redonda de 210 mm, Figura 
2(a), o grau de redução a quente não é suficiente para quebrar com eficiência a 
estrutura eutética, sendo observados os carbonetos ainda com forma muito próxima 
da eutética e a presença das células. Uma bitola laminada com diâmetro de 70 mm, 
Figura 2(b), já possui uma quebra eficiente dos carbonetos eutéticos, mesmo que 
mantendo uma cesta aglomeração, e a distribuição celular já não é mais notada. Em 
bitolas laminadas muito finas, por exemplo com diâmetro de 25 mm, Figura 2(c), o 
grau de redução é mais do que suficiente para quebrar os carbonetos eutéticos e 
eliminar completamente a distribuição em redes, é possível observar os carbonetos 
mais finos e homogeneamente distribuídos nas direções longitudinal e transversal. 

 
  Longitudinal       Transversal 
 

25µm25µm25 µm 25 µm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2(a) – Microestrutura no estado recozido. ∅210 mm. Nital 10%. 

 
 
  Longitudinal       Transversal 
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Figura 2(b) – Microestrutura no estado recozido. ∅ 70 mm. Nital 10%. 
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Figura 2(c) – Microestrutura no estado recozido. ∅ 25,4 mm. Nital 10%. 

 
 

Finalmente é importante considerar que quanto melhor a forma, tamanho e 
distribuição dos carbonetos no aço AISI D2 melhor será a resposta ao tratamento 
térmico, principalmente com relação à deformação e resistência à fratura do aço, 
como será abordado posteriormente. 
 
 
2.4 Material Procedente de Corte e Recorte 
 
 É prática comum à fabricação de blocos forjados de grandes dimensões para 
a retirada de peças menores por operação de “corte e recorte”. Em muitas situações 
materiais desta procedência podem não apresentar problemas na fabricação, 
tratamento térmico e vida da ferramenta, mas existem condições em que a obtenção 
desta matéria prima pode trazer problemas. 
 Blocos de grandes dimensões possuem em geral uma microestrutura 
recozida com baixa taxa de deformação, portanto, com uma estrutura de carbonetos 
parecida com a apresentada na barra redonda de 210 mm, Figura 2(a). Ainda, pela 
baixa deformação, a microestrutura ao longo da seção transversal do bloco é 
heterogênea, predominantemente celular. Por condições da solidificação e 
limitações na deformação, o núcleo dos blocos tende a ser mais segregado e com 
menor grau de redução, resultando em uma distribuição, forma e tamanho de 
carbonetos eutéticos mais desfavorável do que na superfície dos mesmos, a 
qualidade, e propriedades, metalúrgica entre superfície e núcleo de blocos tende a 
ser sensivelmente diferente. A Figura 3 ilustra esquematicamente como a variação 
ocorre em um bloco. 
 Nestes termos, a fabricação de ferramentas de pequenas dimensões a partir 
de blocos pode ocasionar em sérios problemas na etapa de tratamento térmico, 
superficial e no desempenho da ferramenta em serviço. Por exemplo, uma peça de 
25 x 150 x 300 mm pode ser retirada de diferentes posições de um bloco, como 
ilustrado na Figura 4. Nestas condições não se garante duas características 
microestruturais fundamentais para a resposta ao tratamento térmico e desempenho 
em serviço: (i) estrutura de carbonetos fina e homogênea e (ii) carbonetos alinhados 
corretamente na direção longitudinal da peça. Como ocorreria se a matéria prima 
original fosse uma barra forjada ou laminada de dimensões próximas a final. 
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Figura 3 – Ilustração da distribuição da segregação e da deformação em um bloco 

 forjado de grandes dimensões em aço AISI D2. 
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Figura 4 – Algumas possibilidades de corte de uma placa fina de aço AISI D2 a 
partir de um bloco forjado de grandes dimensões. 

 
 

Diferentes condições microestruturais podem ser obtidas no corte e recorte, 
como as identificadas na Figura 4. Na Figura 5(a) observa-se a microestrutura 
correta esperada para uma peça com seção transversal de 25 mm. Comparando 
com a Figura 5(b) verifica-se que os carbonetos são mais grosseiros, na morfologia 
eutético e formando células, com alinhamento coincidente com a direção longitudinal 
da peça. Comparando com a Figura 5(c) e (d) verifica-se que os carbonetos são 
mais grosseiros, na morfologia eutético e formando células, com o agravante do 
alinhamento não coincidir com a direção longitudinal da peça. 
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Estrutura Correta (a) Estrutura Incorreta (c) 
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Figura 5 – Ilustração das possibilidades de variação microestrutural para placas de  

aço AISI D2 cortadas a partir de blocos de grandes dimensões.  
 
 
 Os efeitos ilustrados na Figura 5 são agravados se considerarmos que as 
peças podem ser retiradas do plano da superfície do bloco ou do plano do núcleo do 
bloco, ver Figura 4. A mesma placa, cortadas na mesma direção, retiradas uma na 
superfície e uma no interior do bloco terão: estruturas de carbonetos diferentes, mais 
grosseira e celular na do núcleo e comportamentos sempre inferiores para as placas 
retirada do núcleo. Finalmente, as placas podem ser retiradas de qualquer outro 
plano, agravando o problema, principalmente quando retalhos de corte não podem 
manter a identificação da longitudinal original do bloco. Portanto, é possível que 
diversas placas iguais, de um único cliente, cortadas ao acaso em um mesmo bloco 
tenham comportamentos diferentes. 
 Os principais problemas associados a este procedimento, comparados com 
uma placa retirada de um forjado nas dimensões próximas são: 

• Dureza heterogênea: acarretando perda da ferramenta ou desempenho sem 
controle. 

• Variação anormal de dimensão e forma: necessitando de re-trabalho 
excessivo por retífica, podendo levar a perda da ferramenta. 

• Baixa resistência à fratura: ocasionando falhas prematuras por trincas 
localizadas e/ou trincas catastróficas. 

 
A Figura 6 mostra a resistência à fratura medida por ensaio de impacto em 

corpos de prova sem entalhe, 7x10x55mm3, em amostras retiradas de barras com 
diferentes diâmetros e, portanto, com diferentes graus de deformação a quente. 
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Antes do ensaio os corpos de prova foram temperados e revenidos para uma dureza 
entre 58-50 HRC [4,5]. As microestruturas originais correspondentes a estas barras 
são mostradas na Figura 2. 
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Figura 6 – Variação da energia absorvida na fratura de corpos de prova sem entalhe 
retirados de barras redondas. 

 
Claramente, a resistência à fratura é sempre superior na direção longitudinal, 

sendo quatro vezes inferior na direção transversal. Ainda, é superior para 
distribuição de carbonetos em bandas, ∅ 25 e 70 mm, comparada com a celular,          
∅ 210 mm. Estes resultados mostram que ferramentas de dimensões diferentes 
fabricadas em aço AISI D2 podem ter comportamento significativamente diferente, 
mesmo tratadas para a mesma dureza. Placas retiradas por corte e recorte com 
microestrutura transversal posicionada na direção longitudinal da ferramenta terá 
resistência à fratura inferior a necessária, Figura 5 (d). 

Não menos importante estes resultados exemplificam que uma placa obtida 
de um forjado na dimensão próxima de sua seção transversal, por exemplo 25 mm, 
tem resistência à fratura muito superiores a da mesma uma placa retirada por corte 
e recorte de um bloco forjado de grandes dimensões. Nestes ensaios, a variável 
tratamento térmico é isolada visto que os corpos de prova foram tratado, a vácuo 
com resfriamento em óleo. 
 
2.5 Tratamento Térmico 
 
 Diferentes processos de tratamento térmico são utilizados na prática 
industrial, mas podem ser aplicados aos aços AISI D2 indiscriminadamente. A 
seleção dos processos não deve ser baseada apenas na resposta metalúrgica do 
aço, principalmente na questão temperabilidade, ou facilidade de endurecimento. 
Questões como integridade superficial e sensibilidade à distorção são de 
fundamental importância na seleção do processo de tratamento térmico. 
 Historicamente, dois processos têm sido utilizados; banhos de sais e a vácuo. 
Atualmente, o tratamento térmico a vácuo vem ocupando um espaço crescente 
pelas vantagens associadas à melhor integridade superficial, maior controle do 
processo, em geral automatizados/informatizados, e à menor distorção das 
ferramentas. 
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 A despeito das características de processo, variáveis fundamentais 
relacionadas à têmpera e ao revenimento afetam as propriedades metalúrgicas 
finais do aço AISI D2, principalmente no que se refere ao endurecimento, teor de 
austenita retida e resistência à fratura. As principais variáveis consideradas são; 
temperatura de austenitização e temperatura de revenimento. Utilizando simulação 
matemática pela análise do equilíbrio termodinâmico do sistema Fe-C-Cr-Mo-V 
correspondente à composição química do aço AISI D2, realizada por uso do 
programa “ThermoCalc version N on WinNT” [6], é possível acompanhar a variação 
da composição química da matriz em função da temperatura de austenitização. A 
Figura 7 mostra como ocorre a dissolução dos carbonetos eutéticos e secundários 
com a elevação da temperatura de austenitização. A dissolução dos carbonetos de 
cromo, molibdênio e vanádio são fundamentais para: 

• Endurecimento da martensita na têmpera, principalmente a dissolução dos 
carbonetos tipo se cromo M7C3. 

• Teor de austenita retida após a têmpera. 
• Potencial de endurecimento secundário no revenimento pela dissolução dos 

carbonetos de cromo (Cr), molibdênio (Mo) e vanádio (V). 
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Figura 7 – Dissolução de carbono e elementos de liga na austenitização [4]. 
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Na Figura 7 é importante notar que o teor de carbono dissolvido na matriz 
aumenta sensivelmente com a elevação na temperatura de austenitização. Este 
aumento é causado pela dissolução dos carbonetos que também elevam o teor de 
Cr, Mo e V na matriz. O carbono é fundamental para promover o endurecimento da 
martensita, mas por outro, modifica a temperatura de inicio de transformação 
martensítica (Ms). A Tabela II mostra os valores calculados de Ms utilizando a 
equação de Andrews [7]. Verifica-se que o aumento do teor de carbono dissolvido na 
austenita diminui a temperatura Ms e com isso deve elevar o teor de austenita não 
transformada no resfriamento da têmpera, com o uso de temperaturas de 
austenitização crescentes. Esta austenita não transformada em martensita é 
denominada “Austenita Retida” (AR). 
 

Tabela II – Variação da temperatura de início de transformação martensítica (Ms) 
com o teor de carbono dissolvido na matriz do aço AISI D2 [4]. 

 
 Temperatura de Austenitização (oC) 

% massa 900 950 1000 1050 1080 
C 0,35 0,44 0,53 0,65 0,72 

Ms (oC) 331 284 237 177 142 
 
Portanto, a temperatura de austenitização deve ser selecionada de modo a 

melhor combinar estes dois efeitos. Esta combinação é responsável pelo controle da 
distorção e, principalmente, da resistência à fratura do aço. O aumento no teor de 
Mo e V dissolvidos na matriz é fundamental para se obter um endurecimento 
secundário eficiente no revenimento [8]. A elevação do teor de Cr na matriz tem como 
efeito mais importante aumentar a temperabilidade, mas também participa do 
endurecimento secundário [9]. 
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Figura 8 – Variação da dureza e do teor de austenita retida no aço D2, 
em diferentes temperaturas de austenitização [4]. 
 

A Figura 8 mostra a variação da dureza e do teor de austenita retida obtidos 
após a têmpera em óleo de corpos de prova austenitizados a vácuo por 30 minutos. 
Verifica-se que a dureza aumenta até a temperatura de 1000ºC e depois sofre leve 
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queda. O aumento na dureza é decorrente do maior teor de carbono dissolvido na 
matriz e o aumento no teor de austenita retida (AR) é conseqüência da diminuição 
da temperatura Ms. O aumento de dureza até 1000ºC esta ligado a um pequeno 
aumento no teor de AR. A partir de 1000ºC o teor de austenita retida aumenta 
fortemente e, sendo esta uma fase de baixa dureza, causa uma diminuição na 
dureza do aço. 
 O revenimento que segue a têmpera é fundamental para combinar as 
propriedades de dureza e resistência à fratura. A melhor escolha da temperatura de 
revenimento depende das possíveis combinações com as temperaturas de 
austenitização para a têmpera. A Figura 9 mostra as curvas de revenimento do aço 
D2 para diferentes temperaturas de austenitização. Verifica-se que o potencial de 
endurecimento secundário, que ocorre em temperaturas de revenimento próximas 
de 500ºC, intensifica-se apenas para temperaturas de austenitização mais elevadas, 
quando a dissolução dos carbonetos de Mo e V se torna mais intensa na 
austenitização. Considerando como base durezas no intervalo de 58-60 HRC, que 
possuem melhor resposta à fratura, observa-se que austenitizações a baixa 
temperatura, em torno de 1000ºC, com baixo potencial de endurecimento 
secundário, permitem que esta dureza seja atingida apenas para revenimento em 
torno de 200ºC. Por outro lado, quando a austenitização é realizada acima de 
1000ºC esta faixa de dureza pode ser atingida por revenimentos a baixa 
temperatura, em torno de 200ºC, e a alta temperatura, acima de 500ºC, usando o 
potencial do endurecimento secundário. 
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Figura 9 – Curvas de revenimento para o aço AISI D2 para diferentes temperaturas 

de austenitização. 
 
 
 A possibilidade de utilizar revenimentos a baixa e alta temperatura deve ser 
selecionada criteriosamente, pois os dois ciclos têm efeitos distintos sobre o 
comportamento de distorção e principalmente de resistência à fratura e sua escolha 
deve depender da geometria, tamanho e aplicação da ferramenta. A seguir serão 
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apresentados diferentes resultados combinando parâmetros de tratamento térmico 
como: temperatura de revenimento, uso de sub-zero e temperatura de 
austenitização. 

A Figura 10 mostra as microestruturas após revenimentos a baixa e alta 
temperatura, com e sem sub-zero, para austenitizações fixas a 1030ºC [10]. Verifica-
se que nos revenimentos a baixa temperatura a microestrutura apresenta matriz de 
martensita revenida clara denotando uma baixa reversão da austenita retida. 
Quando o revenimento é realizado a alta temperatura a estrutura de martensita 
revenida se mostra escura em decorrência da reversão da austenita retida para 
martensita revenida. Todas as amostras foram atacadas com reagente de Nital 4% 
pelo mesmo tempo. Estes fatores microestruturais influenciam diretamente na 
resistência à fratura. 
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Figura 10 – Microestruturas do aço AISI D2 em deferentes ciclos de revenimento.  
Têmpera em óleo. Nital 4%. 
 
 

 A Figura 11 mostra que a resistência à fratura medida em ensaio de flexão           
4 pontos [10] é superior quando o revenimento é realizado na temperatura de 540ºC. 
Para revenimentos em temperatura baixa, 200ºC, com ou sem sub-zero, a tensão 
máxima de ruptura em flexão é menor. Esta maior resistência à fratura para o 
revenimento a 540ºC é decorrente, de uma lado, da maior reversão da austenita 
retida entre as etapas de revenimento. 
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Quando o revenimento é realizado a 200ºC, a dureza é proveniente das 
tensões internas da martensita, já que não há contribuição do endurecimento pela 
precipitação secundária de carbonetos de elementos de liga. Nestas condições a 
matriz apresenta maior fragilidade. Quando o revenimento é realizado acima de 
500ºC a matriz martensítica sofre um maior relaxamento das tensões internas e o 
endurecimento da matriz é causado pela precipitação sub-microscópica dos 
carbonetos secundários de Mo e V. 
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Figura 11 – Resistência à fratura em ensaio de flexão 4 pontos do aço AISI D2 
após os ciclos térmicos mostrados na Figura 10. 
 
 
 

 A temperatura de austenitização também tem um efeito marcante sobre a 
resistência à fratura do aço AISI D2, já que conduz a diferentes frações de austenita 
retida após a têmpera, Figura 8. Na Figura 12 observa-se a microestrutura após 
têmpera e revenimento a 540ºC, de amostras temperadas a partir de diferentes 
temperaturas de austenitização. Verifica-se que à medida que a temperatura de 
austenitização aumenta a fração de austenita retida, áreas brancas, também 
aumenta e causa um reflexo nas propriedades de fratura. 
 A Figura 13 mostra que a resistência à flexão 4 pontos é máxima para o 
material austenitizado a 1040ºC. Em temperatura de austenitização inferior, 1020ºC 
a resistência diminui, mas ainda é superior a 4000 MPa. Entretanto, o uso de 
temperaturas de austenitização superiores a 1040oC causa uma diminuição na 
resistência à fratura sob flexão. Este conjunto de resultados mostra a importância na 
seleção da temperatura de austenitização e de revenimento para atingir a melhor 
combinação entre dureza e resistência à fratura. Neste ensaio todos as amostras 
foram tratadas para uma dureza entre 58-60 HRC. 
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Figura 12 – Microestruturas do aço AISI D2 após têmpera a partir de diferentes  
temperaturas de austenitização e revenidos a 520ºC. 

 
 

 

3000

3500

4000

4500

5000

1020 1040 1060 1080

Te
ns

ão
 d

e 
R

up
tu

ra
 (M

P
a)

Temperatura de Austenitização (oC)

4134,7

4674,0

3877,1

3552,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Resistência à flexão 4 pontos do aço AISI D2 após têmpera a partir de 

diferentes temperaturas de austenitização e revenidos a 520ºC. 
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2.6 Tratamentos Superficiais 
 
 Ferramentas para trabalho a frio são submetidas a sistemas tribológicos 
complexos. Em serviço existe a ação dos dois corpos metálicos, ferramenta e 
contra-corpo, deslizando um contra o outro, com ou sem lubrificação, com ou sem a 
presença de um terceiro corpo. Uma maneira para diminuir a perda de material por 
desgaste é o uso de tratamentos superficiais. Estes tratamentos objetivam não 
apenas atuar no endurecimento localizado, mas, também em modificar as condições 
de atrito pela introdução de um material que, além da dureza, possui baixo 
coeficiente de atrito. 
 O aço D2 possui elevado teor de carbono e elementos de liga e possui 
restrições com relação ao uso de endurecimento por difusão como a nitretação. Os 
processos tradicionais de nitretação gasosa ou em banho de sal conduzem à 
formação de uma superfície nitretada de elevada fragilidade, pela formação da 
camada branca e de nitretos intergranulares. 

Atualmente, a nitretação sob plasma pode ser utilizada com sucesso, pois, 
neste processo é possível controlar o potencial de nitrogênio na atmosfera nitretante 
e com isto obter uma superfície constituída apenas pela zona de difusão, isenta de 
fases fragilizantes. A Figura 13 mostra como o controle de parâmetros de processo; 
temperatura, tempo e composição da mistura gasosa são selecionados para evitar a 
formação da camada branca, ou camada de compostos (CC) [11]. 
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Figura 13 – Condições limite de nitretação sob plasma do aço AISI D2, 

com e sem a formação da camada de compostos (CC). 
 
A microestrutura obtida nas condições ótimas de processo e o perfil de 

endurecimento do aço AISI D2 após a nitretação sob plasma são mostrados na 
Figura 14. Verifica-se que a superfície nitretada é constituída apenas pela Zona de 
Difusão (ZD), região escurecida na micrografia, e não apresenta a formação da 
camada branca externa ou nitretos intergranulares. O tratamento é capaz de 
promover um endurecimento máximo superior a 1300 HV em uma penetração de 
0,15mm [12]. 
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Figura 14 – Microestrutura e perfil de endurecimento do aço AISI D2, 
 nitretado sob plasma. 

 
Últimos desenvolvimentos têm mostrado que os revestimentos tribológicos 

realizados por processo PVD (Physical Vapour Deposition) se apresentam mais 
efetivos no aço ferramenta tipo D2 quanto se utiliza a tecnologia de superfícies 
dúplex. A tecnologia dúplex procura combinar as melhores propriedades da 
superfície nitretada com as dos revestimentos, obtendo assim uma divisão funcional 
de desempenho entre as duas superfícies. O uso da pré-nitretação sob plasma tem 
por objetivo desenvolver um suporte ao carregamento mecânico exercido no 
revestimento pela introdução de uma zona com dureza intermediária entre o 
revestimento e o substrato. Com isso, eleva-se a adesão do revestimento, ou 
resistência ao desplacamento, além de elevar a resistência ao desgaste do sistema. 
A Figura 15 ilustra o sistema dúplex para o uso de nitreto de titânio, TiN, como 
revestimento. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Representação do sistema de tratamento superficial Dúplex no aço D2. 
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Estudos recentes mostram o comportamento destas superfícies no aço D2 [11]. 
Utilizando ensaio de adesão por indentação Rockwell C é possível acompanhar a 
formação de trincas no revestimento e na seqüência o seu desplacamento ou 
delaminação. Com isso, determinam-se as cargas críticas de trincamento (Lc1) e de 
delaminação (Lc2). Para o aço D2, a Figura 16 mostra que o uso da nitretação sob 
plasma eleva a resistência a delaminação em todos os tempos estudados. Neste 
caso o desempenho máximo ocorre para um tratamento por um tempo de 0,7 horas 
onde a carga crítica para o desplacamento excede a carga máxima de ensaio [11]. 
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Figura 15 – Representação do sistema de tratamento superficial Dúplex. 
 
 
3. Conclusões 
 

O balanceamento correto da composição química do aço AISI D2 é 
fundamental para garantir propriedades como temperabilidade e capacidade de 
endurecimento secundário no revenimento. A reação eutética na solidificação é uma 
característica importante do material pela formação de uma elevada fração de 
carbonetos M7C3 (Cr,Fe7C3). 

A taxa deformação a quente deve ser suficientemente controlada para 
garantir uma quebra eficiente da rede eutética, objetivando diminuir o tamanho dos 
carbonetos, modificar sua morfologia para a ideomorfa, transformar a estrutura 
celular para estrias e, com isso, minimizar a anisotropia entre as direções 
longitudinal e transversal. 

A matéria prima para ferramentas de trabalho a frio devem ser obtidas 
preferencialmente de material forjado e laminado em bitolas próximas às finais. 
Quando este procedimento não for possível a retirada de material por corte e recorte 
deve ser criteriosamente realizada a fim de minimizar problemas de estrutura de 
carbonetos grosseira em ferramentas finas e manutenção das estrias na direção 
longitudinal final da ferramenta. 
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Na seleção da matéria prima é fundamental saber que  resistência à fratura 
do aço AISI D2, após têmpera e revenimento, é sempre superior na direção 
longitudinal, comparada com a transversal. Ainda, a resistência à fratura diminui com 
o aumento da seção transversal por efeito da presença de carbonetos grosseiros e 
de morfologia celular. 

A seleção correta da temperatura de austenitização para a têmpera é 
importante para garantir a dissolução dos carbonetos e a correta introdução de 
carbono e elementos de liga em solução sólida na matriz. À medida que a 
temperatura de austenitização aumenta, mais carbono entra em solução sólida, 
diminuindo a temperatura de inicio de transformação martensítica e elevando a 
fração de austenita retida. Da mesma forma, com a maior introdução de Cr, Mo e V 
em solução sólida na matriz a intensidade de endurecimento secundário no 
revenimento aumenta com o aumento na temperatura de austenitização. 

A temperatura de revenimento influencia sensivelmente a resistência à fratura 
do aço AISI D2. Revenimentos a baixa temperatura, em torno de 200ºC, conduzem a 
uma menor resistência à fratura quando comparado com revenimento em 
temperaturas elevadas, maiores que 520ºC. 

A temperatura de austenitização também altera o comportamento a fratura. 
Temperaturas entre 1000 e 1040ºC fornecem os melhores resultados de. 
Temperaturas superiores de austenitização diminuem a resistência à fratura. 

Pela sua característica composicional do aço D2, a nitretação sob plasma 
permite a obtenção de uma superfície nitretada isenta de camada branca e nitretos 
precipitados em contornos de grão. Esta característica é fundamental para elevar a 
resistência ao desgaste sem prejudicar a resistência a fratura na superfície, mesmo 
com endurecimento máximo em torno de 1300 HV. 

Uma combinação ótima de tratamento superficial é obtida quando a nitretação 
sob plasma é seguida de revestimento PVD. Nesta combinação é gerada uma 
superfície Dúplex na qual a adesão do revestimento é otimizada e a ferramenta pode 
trabalhar sob condições severas com menor tendência ao desplacamento e maior 
resistência ao desgaste do sistema. 
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