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RESUMO 

SILVA JR., R.R. Fadiga térmica: Equipamento para ensaio e influências dos tratamentos 

térmicos e superficiais. 187p. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia dos Materiais, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2019. 

 
 

Dentre os diversos danos a que estão sujeitas as ferramentas para trabalho a quente, a fadiga 
térmica figura como um dos mecanismos de falhas mais comuns para a iniciação de trincas. 
Para melhorar as propriedades dessas ferramentas, diversos tipos de materiais combinados a 
diferentes parâmetros de tratamentos térmicos e de superfície têm sido investigados por meio 
de ensaios de fadiga térmica. Diversos trabalhos têm reportado os danos causados pela fadiga 
térmica, geralmente comparando o desempenho de diferentes classes de materiais. No 
entanto, poucos são os estudos que avaliam, sob mesmas condições de ensaios, o 
comportamento da fadiga térmica em diferentes condições de superfície para um mesmo 
substrato. A falta de padronização dos ensaios, incluindo o equipamento de fadiga térmica 
utilizado, tem dificultado a comparação entre resultados, uma vez que estes devem ser 
cuidadosamente comparados de acordo com as condições específicas de teste. Neste contexto, 
visando melhor entender a influência de diversos tipos de tratamentos térmicos e superficiais 
na resistência à fadiga térmica, este trabalho objetivou desenvolver e construir um 
equipamento para realização de ensaios de fadiga térmica para avaliar e comparar, em 
laboratório, essa resistência em corpos de prova submetidos às diversas combinações de 
tratamentos térmicos e de superfície. Para as mesmas condições também foram realizados, 
complementarmente, ensaios de desgaste a quente. O equipamento desenvolvido para a 
simulação da fadiga térmica se mostrou estável em relação aos parâmetros dos ensaios, 
gerando gradientes de temperatura regulares ao longo dos ciclos térmicos, produzindo trincas 
térmicas superficiais que pudessem ser observadas visualmente. O revestimento de pós-
oxidação, combinado ou não com a nitretação, foi o mais eficiente em delongar a nucleação 
das trincas geradas pela fadiga térmica. O revestimento combinando nitretação com TiN foi o 
que apresentou a menor taxa de propagação de trincas ao longo dos ciclos térmicos. 
Considerando concomitantemente a resistência a fadiga térmica e resistência ao desgaste a 
quente verificou-se que as condições superficiais mais eficientes foram as apresentadas pelas 
amostras revestidas com CrN.  
 
 
Palavras-chave: Fadiga térmica. Trincas térmicas. Tratamentos térmicos e superficiais. Ciclos 
térmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ABSTRACT 

 

SILVA JR., R.R. Thermal fatigue: Test equipment and influences of thermal and surface 

treatments. 187p. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos 
Materiais, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. 

 

 

Among the several damages that are subject to hot work tools, thermal fatigue figure as one of 
the most common failure mechanisms for the initiation of cracks. To improve the properties 
of these tool steels, different types of materials combined with different parameters of thermal 
and surface treatments have been investigated through thermal fatigue tests. Several studies 
have reported the damage caused by thermal fatigue, usually by comparing the performance 
of different classes of material. However, few studies assess, under the same conditions, the 
thermal fatigue behavior under different conditions of surface to the same substrate. The lack 
of standardization of the tests, including the equipment of thermal fatigue, has hampered 
comparison between results, since these must be carefully matched according to specific 
conditions. In this context, in order to better understand the influence of various types of heat 
treatments and surface on thermal fatigue resistance, this work aimed to develop and build 
equipment for testing of thermal fatigue evaluate and compare, in the laboratory, this 
resistance in specimens subjected to different combinations of thermal and surface treatments. 
For the same conditions were also carried out, in addition, hot wear tests. The equipment 
developed for the simulation of thermal fatigue proved stable in relation to the parameters of 
the tests generating regular temperature gradients during the thermal cycles, producing 
thermal surface cracks that might be observed visually. The post-oxidation coating, combined 
or not with the nitriding, was the most efficient in delays in nucleation of cracks generated by 
thermal fatigue. The coating combining nitriding with TiN presented the lowest rate of 
propagation of cracks during the thermal cycles. Considering the same time the thermal 
fatigue resistance and resistance to wear, it was found that the most efficient surface 
conditions were those presented by samples coated with CrN. 
  
 
Keywords: thermal fatigue. Thermal cracks. Thermal and surface treatments. Thermal cycles. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Durante operações envolvendo altas temperaturas, as ferramentas são submetidas a 

ciclos de aquecimento térmico que geram gradientes de temperatura. Estes gradientes causam 

expansões térmicas localmente diferentes, induzindo a geração de tensões e deformações 

mecânicas cíclicas que podem levar as ferramentas a possíveis falhas por fadiga térmica 

(EBNER et al., 2008; STARLING; BRANCO, 1997).  

Dentre os diversos danos a que estão sujeitos os aços ferramentas para trabalho a 

quente, a fadiga térmica figura como um dos mecanismos de falhas mais comuns para a 

iniciação de trincas (FUCHS, 2002; STARLING; BRANCO, 1997). Visando estender a vida 

útil desses aços ferramentas, estudos têm sido realizados para tentar compreender os 

mecanismos envolvendo este tipo de falha. Desta forma, para melhorar as propriedades dos 

aços para trabalho a quente, diferentes tipos de materiais combinados a diferentes parâmetros 

de tratamentos térmicos têm sido investigados por meio de ensaios de fadiga térmica. 

Tratamentos adicionais como nitretação, pós-oxidação, criogenia e revestimentos superficiais 

também têm sido cada vez mais utilizados.  

Diversos trabalhos citados ao longo deste estudo têm reportado os danos causados pela 

fadiga térmica geralmente comparando-se o desempenho de diferentes classes de materiais. 

No entanto, poucos são os que avaliam, sob mesmas condições de ensaios, o comportamento 

da fadiga térmica em diferentes condições de superfícies para um mesmo substrato submetido 

a diferentes ciclos térmicos. Não se sabe ao certo, por exemplo, quais os efeitos dos 

tratamentos de pós-oxidação e criogenia (DCT) na fadiga térmica, pois poucos são os 

trabalhos que têm relatado esta relação. Tratamentos de superfície como nitretação e 

revestimento PVD (Deposição Física de Vapor) são geralmente avaliados para se verificar 

suas influências em propriedades como: resistência ao desgaste, dureza, tenacidade e 

corrosão, porém, poucos estudos relatam a influência desses tratamentos superficiais na 

resistência à fadiga térmica. Além disso, a falta de padronização dos ensaios, incluindo o 

equipamento de fadiga térmica utilizado, tem dificultado a comparação entre resultados, 

principalmente porque estes devem ser cuidadosamente comparados de acordo com as 

condições específicas de teste. 

Neste contexto, este trabalho teve como finalidade, o desenvolvimento e construção de 

um equipamento automatizado para realização de ensaios de fadiga térmica para avaliar e 

comparar, em laboratório, a resistência à fadiga térmica de corpos de prova previamente 

submetidos a diversas combinações de tratamentos térmicos e de superfície. Desta forma, o 
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trabalho pode oferecer uma contribuição para estudo de fadiga térmica, dando subsídios para 

a escolha da melhor condição superficial para o aço ferramenta para trabalho a quente AISI 

H11 modificado.  

A fim de proporcionar as mesmas condições em todos os ensaios, foi necessário 

desenvolver uma metodologia própria para realização dos ensaios. Desta forma foi possível 

uniformizar todos os experimentos, ocorrendo apenas variações das condições superficiais das 

amostras, permitindo, desta forma, que os resultados produzidos pelo estudo fossem 

comparados entre si de forma mais significativa. A construção do equipamento de ensaio foi 

integralmente financiada pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (processo 2016 /05491-0). 

A resistência à fadiga térmica das distintas superfícies foi avaliada tendo como 

parâmetro a densidade e taxa de propagação das trincas ao longo dos ciclos térmicos. Além 

disto, os ensaios ainda possibilitaram que fossem analisados: o comportamento da oxidação 

ao longo dos ciclos térmicos, os efeitos da temperatura de aquecimento, as implicações das 

deformações plásticas sofridas pelos corpos de prova, a influência da rugosidade superficial e 

a correlação entre trincas térmicas superficiais e as trincas desenvolvidas na seção transversal. 

Para a mesma variação de tipos de superfície, também foram realizados, 

complementarmente, ensaios de desgaste a quente. A finalidade destes ensaios foi 

simplesmente para poder verificar o comportamento dos corpos de prova quando expostos a 

um outro modo de falha, que também é comumente observada em moldes e matrizes para 

trabalho a quente. Nos ensaios de desgaste foram verificados especificamente os coeficientes 

de atrito e os volumes de desgaste sofrido pelas diferentes superfícies avaliadas. Os 

resultados, neste caso, serviram como um parâmetro complementar, além das trincas térmicas, 

para auxiliar na seleção das condições superficiais mais eficientes, possibilitando, neste caso, 

analisar a melhor combinação entre resistência a fadiga térmica e resistência ao desgaste. 

Embora os efeitos relacionados com a tensão mecânica também desempenhem um 

significante papel nos danos gerados em ferramentas para trabalho a quente, este trabalho 

abordou apenas questões relacionadas puramente com a fadiga térmica, de modo a considerar 

apenas as tensões causadas pelas restrições internas à expansão térmica. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Desenvolver e construir um equipamento automatizado para realização de ensaios de 

fadiga térmica. 

 Desenvolver uma metodologia para o ensaio de fadiga térmica. 

 Avaliar e comparar, em laboratório, a resistência a fadiga térmica de diferentes 

revestimentos para um mesmo tipo substrato submetido a diferentes ciclos térmicos. 

 Selecionar as condições superficiais mais eficientes considerando a resistência a 

fadiga térmica e a resistência ao desgaste a quente. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O referencial teórico abordou os principais conceitos sobre fadiga térmica e os tipos de 

danos causados por este modo de falha, sendo indicado os principais parâmetros a serem 

avaliados nos ensaios. Foram também levantados o diversos ensaios de fadiga térmica citados 

pela literatura, sendo descrito as principais vantagens e desvantagens de cada método. Como a 

fadiga térmica provoca danos indesejáveis em processos de manufatura submetidos à altas 

temperaturas, como por exemplo, forjamento, extrusão a quente e fundição, foi realizada uma 

introdução sobre os aços ferramentas para trabalho a quente, destacando-se as propriedades 

desejáveis para aumentar a resistência à fadiga térmica. Por fim, foram apresentados os 

principais efeitos dos tratamentos térmicos e de superfície na fadiga térmica, assim como os 

principais efeitos da rugosidade superficial no desempenho dos materiais. 

 

3.1 Fadiga térmica 

 

Spera (1976) sugere como definição, que a fadiga térmica é uma gradual deterioração 

e eventual fissuramento do material por alternado aquecimento e resfriamento, durante o qual 

a livre expansão térmica é parcialmente ou completamente constrangida. Constranger uma 

expansão térmica causa uma tensão térmica que pode iniciar e propagar trincas de fadiga. 

Embora o processo possa ser causado por um gradiente de temperatura excessivo, a fadiga 

térmica pode ainda desenvolver-se sob condições de temperaturas uniformes do corpo de 

prova. Neste caso, ao invés das restrições internas causadas pelo gradiente de temperatura, as 

tensões podem ser geradas devido às diferentes orientações de grãos na microestrutura, ou em 

função da anisotropia do coeficiente de expansão térmica de certos cristais não cúbicos 

(LAMPMAN et al., 1996). De um modo mais abrangente, introduzindo a influência do tempo 

e também de fatores externos aos processos envolvendo fadiga térmica, pode-se dizer que 

fadiga térmica é um dominante mecanismo que causa falhas prematuras em materiais sob alta 

temperatura em consequência dos carregamentos de tensão, deformação, temperatura e tempo, 

combinado com os efeitos ambientais (BERGSTRÖM; RÉZAI-ARIA, 2006). 

A fadiga térmica foi, ao longo do tempo, referenciada pelos pesquisadores em todo o 

mundo por meio de diferentes outros nomes, como: “thermal stress fatigue, thermal strain 

fatigue, creep fatigue, thermal cracking, thermal shock, thermal rupture, thermal endurance, 
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low-cycle thermal fatigue, heat checking, craze cracking, fire cracking, e meramente plain 

high-temperature fatigue” (SPERA, 1976). Ainda hoje se observa diferentes nomenclaturas 

para a fadiga térmica. 

Os choques térmicos presentes no processo de fadiga térmica induzem uma alta tensão 

de tração no componente que decrescem rapidamente através da sua espessura. De um modo 

geral, para ocorrer o processo de fadiga térmica é necessário haver uma restrição da livre 

expansão e contração térmica, podendo esta restrição ser externa ou interna. Entende-se por 

restrição externa aquelas forças aplicadas na superfície do corpo que está sendo aquecido e 

resfriado (LAMPMAN et al., 1996; SPERA, 1976). Esta restrição externa ocorre comumente 

nas operações normais dos componentes, sendo ocasionada pelos carregamentos mecânicos 

primários gerados pela pressão e peso próprio que é aplicado no componente. Neste caso, as 

tensões aplicadas durante a fadiga térmica são distintas das tensões que são aplicadas durante 

a expansão térmica uniforme. Comparando-se estas duas tensões observa-se que as tensões de 

fadiga térmica decaem rapidamente não só com o tempo, mas também através da seção, 

enquanto a tensão de expansão térmica é mais constante com o tempo e através da seção 

(PRICE; CHANG; KEREZSI, 2004). 

De fato, em muitas aplicações onde os componentes estão sujeitos à fadiga térmica se 

observa adicionalmente carregamentos por forças mecânicas. Como exemplo pode-se citar as 

matrizes, onde forças mecânicas atuam durante todo o tempo do seu fechamento. No caso de 

matrizes de fundição sob pressão, enquanto a liga ainda está na fase líquida ocorre 

adicionalmente uma pressão interna que age por um curto tempo durante o processo de 

produção (EBNER et al., 2008). Neste caso, as cargas mecânicas induzidas termicamente e as 

cargas resultantes das forças mecânicas atuantes na matriz se sobrepõe de um modo muito 

complexo, causando uma tensão e deformação que varia de acordo com a sua intensidade e 

orientação com o tempo, e também de acordo com a posição local da matriz. Uma análise 

detalhada da situação de carregamento das matrizes durante o ciclo de fundição é, até para 

geometria simples, somente possível por aplicação de métodos numéricos (AHMER et al., 

2006). Este tipo de fadiga gerada quando restrições externas estão presentes durante os ciclos 

térmicos é denominada como fadiga termomecânica. A fadiga termomecânica é estabelecida 

pela combinação de carga cíclica térmica com a carga cíclica mecânica, as quais geram danos 

sinérgicos aos componentes (SPERA, 1976; ZHUANG; SWANSSON, 1998). Para que se 
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distinga claramente a diferença entre os ensaios de fadiga térmica e fadiga termomecânica 

deve-se observar que na fadiga térmica as restrições da expansão térmica que causam as 

tensões são internas, já a fadiga termomecânica é sempre caracterizada por forças de restrição 

externa, ou seja, a fadiga termomecânica é a fadiga térmica em que as constrições da 

expansão térmica são externas (SPERA, 1976). 

Existe ainda a fadiga isotérmica, que pode ser considerada como um caso particular de 

fadiga termomecânica onde a temperatura nominal permanece constante durante o ensaio. 

Embora o ensaio de fadiga termomecânica tenha uma maior importância para aplicações reais, 

observa-se uma maior base de dados de pesquisas envolvendo fadiga isotérmica, uma vez que 

os experimentos de fadiga termomecânica são mais caros e difíceis de serem executados 

(LAMPMAN et al., 1996). O uso da fadiga isotérmica para tentar prever o desempenho do 

material sob fadiga termomecânica, entretanto, demonstra ser inconveniente, uma vez que a 

maior parte da deformação e dos danos sob fadiga termomecânica não pode ser prevista com 

base nas informações de fadiga isotérmica. Muitos modelos avaliados não levam em 

consideração a interação da deformação mecânica com a temperatura, uma vez que esta 

interação pode ser bastante complexa (LAMPMAN et al., 1996). 
 

3.2 Tipos de falhas causadas pela fadiga térmica 

 

Em diversas aplicações envolvendo elevadas temperaturas, como: operações de 

fundição sob pressão, forjamento, laminação e extrusão a quente, as ferramentas são 

submetidas a altas temperaturas e carregamentos que podem eventualmente causar diversas 

falhas na superfície. Estes danos podem ser provocados, por exemplo, pela fadiga térmica, 

erosão, corrosão, deformação e soldagem da liga fundida no molde, influenciando na 

produtividade e qualidade da superfície, reduzindo vida útil das ferramentas e matrizes 

(PRICE; CHANG; KEREZSI, 2004; EBNER et al., 2008; GORBACH; ALEKHIN; 

KURGANOVA, 1977; MUHIČ et al.,2010a; ZHU et al., 2004). 

No caso dos processos de injeção sob pressão, por exemplo, a superfície da matriz 

aquece rapidamente durante a injeção do metal líquido quente e sua solidificação, e 

rapidamente resfria durante aplicação dos lubrificantes a base de água. Este alternado 

aquecimento e resfriamento coloca a superfície da matriz em compressão durante o 

aquecimento e tração durante o resfriamento, levando a superfícies a trincas conhecidas como 
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trincas de fadiga térmica. Este processo não somente leva a deterioração da qualidade da 

superfície, mas também pode propagar com o tempo causando falhas graves nas matrizes 

(SRIVASTAVA et al., 2003). 

Dentre os diversos danos à que estão sujeitas as ferramentas para trabalho a quente, a 

fadiga térmica figura como um dos mecanismos de falhas mais comuns para a iniciação de 

trincas. Estima-se que mais de 70% das matrizes falham por trincas iniciadas por fadiga 

térmica (FUCHS, 2002; STARLING; BRANCO, 1997). Estas trincas começam a surgir 

quando uma tensão térmica em algum ponto do componente excede a resistência à fratura do 

material, levando o componente a fraturar neste ponto. As falhas em um ciclo de aquecimento 

e resfriamento ocorrem quando o material não pode deformar plasticamente para aliviar a 

tensão térmica (CLAUSS; FREEMAN, 1958). 

As trincas de fadiga térmica são caracterizadas pela sua formação em forma de rede, 

ocorrendo predominantemente nas superfícies expostas aos ciclos térmicos (LE ROUX et al., 

2013; PELLIZZARI et al., 2008; SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 2004, UGUES et.al., 2004). A 

figura 1 mostra alguns padrões de trincas que são formadas em uma superfície submetida à 

fadiga térmica. 

 
Figura 1 - Imagens de trincas em rede formadas na superfície de um corpo de prova de aço 

X38CrMoV5 (AISI H11) após ensaio típico de fadiga térmica. 
 

 
Fonte: adaptado de Le Roux et al. (2013). 
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Le Roux e colaboradores reportaram em seus estudos uma descrição detalhada das 

características da geometria e topologia do padrão de trincas de fadiga térmica, apresentando 

variados tipos de imagens e morfologias de trincas em rede (LE ROUX et al., 2013). É 

importante observar, no entanto, que o padrão das trincas formadas em virtude da fadiga 

térmica pode variar de acordo com o material utilizado. Assim, considerando-se que o 

comportamento dos aços diante à fadiga térmica varia de acordo com as suas propriedades, os 

aços devem ser criteriosamente selecionados levando-se em consideração o tipo de molde e o 

seu formato (NAIMI; HOSSEINI, 2015). 

Geralmente as trincas causadas pela fadiga térmica surgem após alguns milhares de 

ciclos ou até antes (fadiga de baixo ciclo), dependendo das variáveis e condições do processo 

e do projeto das matrizes (UGUES et.al., 2004). Os efeitos da atmosfera na nucleação e 

propagação de trincas em aços ferramentas sujeitos a fadiga térmica também têm sido 

investigados. De acordo com os estudos, o crescimento inicial de trincas é facilitado pela 

oxidação da superfície das trincas (EGOROV; PLEKHANOV, 1971; LAMESLE et al., 2008; 

PELLIZZARI; UGUES; CIPOLLONI, 2013; PERSSON; HOGMARK; BERGSTRÖM, 

2004a).  

Em ensaio de fadiga térmica sob atmosfera controlada (ar, gás inerte, vácuo), 

verificou-se que a oxidação do corpo de prova (aço AISI H11) favoreceu a iniciação das 

trincas térmicas quando comparada com os ensaios em atmosfera inerte. Sob as condições de 

ensaio, nenhum efeito claro da oxidação na taxa de propagação das trincas foi observado 

(LAMESLE et al., 2008). Segundo alguns Min e colaboradores, há uma importante relação 

entre o comportamento da fadiga térmica e oxidação de aços para trabalho a quente, no 

entanto, ainda há uma carência de um conhecimento pormenorizado sobre a influência da 

oxidação na iniciação e propagação das trincas térmicas (MIN et al., 2013). 

Outro fator que contribui para iniciação das trincas superficiais é o aquecimento 

intenso na superfície da ferramenta. Este aquecimento provoca um revenimento na estrutura 

martensítica próximo à superfície causando um decréscimo na dureza. Desta forma, a 

superfície amolecida contribui para a iniciação das trincas e sua posterior propagação 

(MUHIČ et al., 2010a). Durante o forjamento a quente ou fundição sob pressão, por exemplo, 

um número de falhas pode atuar simultaneamente causando danos cumulativos nas 

ferramentas. Danos como desgaste, micro lascamento, fadiga térmica e ruptura, podem 

provocar o crescimento de desvios da geometria das ferramentas originais (PASTOR et al., 

2014). As falhas provocadas pela fadiga térmica podem ainda influenciar a ocorrência de 

outros danos na superfície dos materiais. Embora não haja, por exemplo, uma relação 
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intrínseca entre a fadiga térmica, soldagem erosão, sabe-se que as trincas geradas pela fadiga 

térmica aumentam a rugosidade superficial, o que contribui para o aumento da ocorrência de 

soldagem e erosão na superfície dos moldes (ZHU et al., 2004).  

Durante a fadiga térmica progressivas mudanças na estrutura precedem a formação de 

falhas locais, as quais podem eventualmente alcançar um tamanho macroscópico. O processo 

de fadiga térmica pode ser dividido em três etapas que se sobrepõe parcialmente 

(CALISKANOGLU et al., 2002). A primeira etapa seria o endurecimento e/ou amolecimento 

cíclico do material, uma vez que o carregamento cíclico em metais e ligas podem causar 

mudanças em suas estruturas e consequentemente mudanças em suas propriedades. Na 

segunda etapa acontece a nucleação das trincas, que está associada à acumulação da 

deformação plástica local na superfície, típico de fadiga de baixo ciclo. No caso, por exemplo, 

de moldes para fundição de alumínio, outra razão para nucleação das trincas poderia estar 

associada a soldagem de frações da liga de alumínio na superfície da ferramenta, produzindo 

um canto vivo e facilitando, deste modo, a nucleação de trincas (JOSHI; SRIVASTAVA; 

SHIVPURI, 2004, ZHU et al., 2004). Por fim ocorre a etapa de propagação, cujo processo é 

facilitado pela oxidação das trincas na superfície. No caso de matrizes para fundição de 

alumínio, o crescimento posterior das trincas é facilitado ainda pelo seu preenchimento com o 

material fundido, pela oxidação e pelo amolecimento do material da ferramenta (KLOBČAR 

et al., 2012; PERSSON; HOGMARK; BERGSTRÖM, 2004a; PORTER; EASTERLING; 

SHERIF, 1992; UGUES et.al., 2004). 

Indicações semelhantes foram apontadas por Mellouli e colaboradores ao investigarem 

o processo de iniciação e propagação de trincas por fadiga térmica em matriz de injeção sob 

pressão. Os ensaios realizados pelos autores revelaram que a fadiga térmica foi o primeiro 

mecanismo de falha a ocorrer, e que a iniciação de trincas ocorreu devido a acumulação local 

de deformação plástica na superfície da matriz (típico do processo de fadiga de baixo ciclo). 

Durante o início de formação das trincas foi evidenciado a presença de oxidação na superfície. 

Observou-se ainda que o crescimento das trincas foi facilitado pelo enchimento das mesmas 

com a liga fundida, pela oxidação adicional e pelo amolecimento do material da matriz 

(MELLOULI et al, 2012). 

Estudos envolvendo fadiga térmica verificaram que a densidade de trincas que surgem 

na superfície do material está correlacionada com o seu limite de elasticidade e dureza. Em 

aços com maior limite de elasticidade e dureza, verifica-se a formação de uma maior 

densidade de pequenas trincas, enquanto em aços com um menor limite de elasticidade e 
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dureza, o número de trincas é menor, porém com um maior comprimento. (KLOBČAR et al., 

2012; KLOBČAR; TUŠEK; TALJAT, 2008). 

Os danos oriundos da fadiga térmica também são fortemente dependentes da 

temperatura, podendo influenciar no modo como as falhas ocorrem. À medida que a 

temperatura máxima do ciclo aumenta é usualmente observada a transição da trinca tipo 

transcristalina para a intercristalina. Uma possível explicação para esta transição, no caso do 

aumento da temperatura, seria atribuída ao possível enfraquecimento do contorno de grão em 

virtude da tensão dirigida à alta atividade de difusão. Outra possibilidade seria que possíveis 

impurezas e precipitados poderiam se acumular nos contornos de grão (BALANDIN, 1961; 

SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 2004). Em estudo de fadiga térmica utilizando diferentes 

temperaturas nos ciclos de ensaio observou-se que o crescimento de trincas ocorreu de forma 

transgranular e intergranular para temperaturas máximas de 600oC e 700oC respectivamente 

(SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 2004). 

Em matrizes para fundição sob pressão, uma das principais razões para a ocorrência de 

falhas é a tensão térmica resultante do gradiente de temperatura na superfície e através da 

seção das matrizes. Ciclos térmicos periódicos conduzem às trincas na superfície e no corpo 

das matrizes, de modo que a magnitude da tensão térmica depende das propriedades 

mecânicas e termo físicas do material, das taxas de aquecimento e resfriamento e da 

temperatura máxima e mínima do ciclo (GORBACH; ALEKHIN; KURGANOVA, 1977; 

KLOBČAR; TUŠEK; TALJAT, 2008; MAREK; JUNAK; OKRAJNI, 2009). As trincas de 

superfície ocorrem nas matrizes devido aos carregamentos mecânico e térmico e à erosão. Na 

operação de fundição, por exemplo, a superfície da matriz é exposta a altas temperaturas e 

pressões devido ao contato com o metal fundido, o qual altera a estrutura do material e 

degrada as propriedades mecânicas de dureza e resistência (KLOBCAR et al., 2008; 

KLOBČAR; TUŠEK, 2008; KLOBČAR; TUŠEK; TALJAT, 2008; KOSEC, B; KOSEC, L; 

KOPAČ, 2001; PERSSON; HOGMARK; BERGSTRÖM, 2005). 

As trincas de fadiga térmica produzidas nas matrizes são geralmente replicadas nas 

peças fundidas comprometendo a sua qualidade (ABDULHADI et al, 2016, PERSSON; 

HOGMARK; BERGSTRÖM, 2004a). A figura 2 mostra trincas térmicas replicadas na 

superfície de uma peça de alumínio que foi fundida em uma matriz feita de aço H13 Premium 

submetida à fadiga térmica. Segundo o autor, era esperado que as trincas aparecessem nas 

peças apenas após 80.000 ciclos de injeção; porém, entre 35.000 e 38.000 ciclos as peças já 

apresentavam trincas térmicas extensivas (PRICE, 2014). 
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Figura 2 - Trincas replicadas na superfície de uma peça de alumínio fundida em matriz                           
(H13 Premium) submetida à fadiga térmica. 

 

 
Fonte: Price (2014). 

 
Os comprimentos das trincas são fortemente dependentes do número de ciclos 

térmicos. No entanto, a densidade das trincas satura em um número relativamente baixo de 

ciclos (YEH et al., 2013). A temperatura também exerce um importante papel na intensidade 

de danos causados pela fadiga térmica, de modo que o aumento da temperatura implica no 

aumento da intensidade das trincas geradas. 

Em estudo sobre fadiga térmica envolvendo matriz para injeção de ligas de alumínio 

observou-se que as trincas nucleadas eram mais profundas e com maior densidade na 

superfície próxima a entrada da matriz, diminuindo à medida que as distâncias aumentavam.  

Isto ocorreu, segundo os autores do estudo, porque na entrada da matriz a massa fundida 

possui uma maior temperatura de fusão e uma maior taxa de fluxo, gerando um maior 

aquecimento nesta região. De fato, este maior aquecimento faz com que a microestrutura do 

material próxima à superfície seja gradualmente revenida, causando um decréscimo da dureza 

(MUHIČ et al., 2010a). Neste estudo, a dureza caiu de 450 para 370 HV na superfície que 

estava com maior temperatura. Neste caso o amolecimento da superfície promoveu a iniciação 

da trinca e sua propagação, sendo o seu crescimento facilitado pela oxidação e pelo 

preenchimento da trinca com o metal fundido.  

Conforme já mencionado, os ciclos de aquecimento e resfriamento são responsáveis 

pela expansão e contração térmica do material, que geram campos de tensão e deformação. 

Estas deformações plásticas quando acumuladas localmente conduzem a falhas locais, 

originando trincas que propagam à medida que a matriz é utilizada (KLOBČAR et al., 2012; 

MUHIČ et al., 2010a; PERSSON; HOGMARK; BERGSTRÖM, 2004a, 2004b, 2005). As 

falhas geralmente começam a aparecer nos locais críticos da matriz, ou seja, em lugares onde 
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a forma e geometria muda abruptamente, como cantos com pequenos raios, e também em 

locais onde há tensões residuais resultantes do processo de fabricação da matriz (KLOBČAR; 

TUŠEK; TALJAT, 2008; MUHIČ et al., 2010a). Estes locais críticos estão sujeitos ainda a 

uma tensão gerada pela pressão do metal fundido, o que contribui adicionalmente para o 

decréscimo da vida útil da matriz (KLOBČAR et al., 2012). É importante salientar ainda que, 

nestes locais, a velocidade e a energia cinética do metal fundido diminuem, resultando em um 

aumento da energia e pressão do metal fundido (princípio de Bernoulli), o que adicionalmente 

aumenta o carregamento na superfície da matriz (MUHIČ et al., 2010a). 

Os efeitos da fadiga térmica em matrizes podem ser reduzidos por meio do controle 

dos parâmetros do processo. A redução do gradiente térmico gerado durante o processo pode 

prolongar a vida útil de uma ferramenta em serviço. Na fundição sob pressão, por exemplo, 

seria possível minimizar estes danos adotando alguns procedimentos, como: evitar cantos 

vivos e entalhes na geometria da ferramenta durante o seu projeto; minimizar as tensões 

residuais durante manufatura da matriz; fazer um resfriamento uniforme durante o processo 

para prevenir um superaquecimento local que possa afetar as propriedades mecânicas do 

material; fazer um pré-aquecimento do molde para diminuir o gradiente de temperatura; 

baixar a temperatura da liga fundida e o tempo de injeção de cada ciclo; baixar a velocidade 

de injeção para diminuir o gradiente de temperatura e a erosão na superfície da ferramenta, e 

por fim, evitar o rápido resfriamento da superfície da matriz durante a deposição da emulsão 

(ABDULHADI et al, 2016; KLOBČAR; TUŠEK, 2008). É importante ainda observar que os 

danos provocados nas ferramentas que entram em contato com materiais quentes resultam 

principalmente de carregamentos de fadiga térmica, mas, adicionalmente, cargas mecânicas e 

químicas devem ser consideradas (EBNER et al., 2008). 

Embora os efeitos do tempo na temperatura máxima nos ciclos térmicos pareçam 

pequenos, quando superfícies em serviço são mantidas em altas temperaturas por um tempo 

muito maior do que os ciclos térmicos experimentais, os efeitos da fadiga térmica podem ser 

mais severos. O motivo do desacordo entre os resultados obtidos em ensaios de laboratório e a 

vida útil da ferramenta em serviço pode ser parcialmente atribuído a este efeito do tempo 

(CLAUSS; FREEMAN, 1958). 

As ferramentas para trabalho a quente são mais frequentemente citadas neste trabalho, 

porém, o surgimento de trincas térmicas é também observado em outras aplicações. As trincas 

de fadiga térmica, por exemplo, são um dos fenômenos mais comuns observados em muitos 

tipos de equipamentos pressurizados, como aqueles usados em caldeiras para geração de 

energia elétrica, instalações nucleares, turbinas a vapor, dentre outras aplicações. No caso de 
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instalações envolvendo água e vapor, os choques térmicos frequentemente ocorrem quando 

fluidos com baixa temperatura entram em contato com superfícies já aquecidas. Outra 

situação menos comum é quando há uma rápida despressurização, como as que podem ser 

causadas por vazamentos repentinos ou operações de válvulas. Neste caso, a fadiga térmica 

causada pela despressurização também pode ocorrer quando a alta pressão da água é exalada 

através de orifícios (PRICE; CHANG; KEREZSI, 2004). 

 

3.3 Ensaios de fadiga térmica 

 

O ensaio de fadiga térmica é um ensaio onde a superfície do corpo de prova é 

repentinamente aquecida e resfriada de maneira cíclica. Este ensaio é geralmente utilizado 

quando se deseja avaliar a capacidade do material em resistir ao desenvolvimento de trincas 

em sua superfície. No caso de típicos ensaios de fadiga térmica onde há restrição externa, um 

corpo de prova axial é aquecido e resfriado uniformemente através da sua seção de ensaio ao 

mesmo tempo em que forças de restrição são aplicadas através de garras (MAREK; JUNAK; 

OKRAJNI, 2009; OUDIN; PENAZZI; REZAI-ARIA, 2000). Este tipo de ensaio é conhecido 

como ensaio de fadiga termomecânica, sendo mais tipicamente utilizado em testes de corpos 

de prova do que em componentes em serviço, e serve para simular tensões térmicas internas. 

A fadiga termomecânica é estabelecida pela combinação de carga cíclica térmica com a carga 

cíclica mecânica, as quais geram danos sinérgicos aos componentes (SPERA, 1976; 

ZHUANG; SWANSSON, 1998).  

Nos ensaios, as trincas por fadiga térmica aparecem na superfície do corpo de prova 

após uma quantidade definida de ciclos. Deste modo, o número de ciclos necessários para 

aparecer uma trinca visível é geralmente considerado como uma característica da resistência 

do material à fadiga térmica. Durante a continuidade dos ciclos térmicos, o número de trincas 

e seus comprimentos aumentam até que uma rede de trincas é produzida.  

Para investigar os mecanismos de iniciação e propagação de trincas em diversos 

ensaios típicos de fadiga térmica, os ciclos térmicos são regularmente interrompidos, sendo as 

seções dos corpos de prova examinadas por varredura eletrônica e microscopia óptica. A 

investigação geralmente consiste na análise da evolução dos comprimentos das trincas em 

função do número de ciclos, acompanhando-se os três estágios desenvolvidos pelas trincas: 

iniciação, propagação e saturação, de acordo com a ilustração da figura 3.  
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Figura 3 - Estágios desenvolvidos pelas trincas: iniciação, propagação e saturação.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Mellouli, D. et al (2014). 

 
Estudo investigando a iniciação e propagação de trincas térmicas ao longo da seção de 

corpos de prova de aço H13 mostrou que a detecção de trincas não é possível antes de 

alcançarem o tamanho de 300 μm de comprimento, uma vez que o óxido que se forma na 

superfície afeta a detecção das pequenas trincas observadas por microscopia óptica 

(MELLOULI et. al., 2014). 

A formação das trincas iniciais surge quando a tensão térmica excede um determinado 

nível, desenvolvendo pequenas trincas na posição de maior concentração de tensão. Em 

seguida, uma destas pequenas trincas se torna a principal, enquanto as demais não mais se 

propagam em virtude do relaxamento da tensão térmica (GUOBIN et al, 2000). 

Não se observa um consenso sobre a nucleação das trincas de fadiga térmica. Segundo 

Guobin e colaboradores, alguns autores acreditam que o tamanho das trincas a ser 

considerado como nucleação varia entre 0,05 e 0,125 mm. Por outro lado, eles destacam que 

outros autores apontam dificuldades em se detectar trincas inferiores a 0,125 mm, e ainda 

ponderam que, do ponto de vista de engenharia, trincas de 0,125 mm de comprimento são 

difíceis de serem medidas de forma direta. Além disto, salientam que uma trinca principal 

somente pode ser diferenciada das demais quando o seu comprimento atinge 0,25 mm. 

Mediante as diversas considerações, Guobin e colaboradores conceituam que o número de 

ciclos térmicos necessários para surgimento das trincas de fadiga térmica somente é 

determinado depois que a trinca principal atinge 0,25 mm (GUOBIN et al, 2000).  

O aumento da temperatura máxima do ensaio reduz, na maioria dos casos, o número 

de ciclos antes do desenvolvimento de trincas. O gráfico 1 mostra os resultados de um típico 
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ensaio de fadiga térmica relacionando a temperatura máxima dos ciclos térmicos com o 

número de ciclos necessários para o início do surgimento das trincas. 
 
Gráfico 1 - Resultados dos ensaios de fadiga térmica em liga de níquel para várias 

temperaturas  

 
Fonte: adaptado de Baladin (1961). 

 
A diminuição do número de ciclos com o aumento da temperatura pode ser explicada 

principalmente pelo aumento da tensão térmica em função do maior gradiente de temperatura. 

Já a nucleação das trincas na superfície é explicada pelo fato da tensão térmica alcançar o seu 

valor máximo nestes locais, e também pelo efeito dos processos de corrosão e concentração 

de tensão. A possibilidade de formação de trincas também em regiões centrais do corpo de 

prova, naturalmente, não pode ser descartada. Conforme já citado, durante a propagação as 

trincas atravessam o grão transversalmente, podendo eventualmente se propagarem ao longo 

do seu contorno (BALANDIN, 1961). 

Existem diferentes métodos de ensaios de fadiga térmica, as quais são caracterizados 

pela variação da fonte de aquecimento da superfície do corpo de prova. Um dos métodos de 

aquecimento possíveis é por meio do pulso de laser. Este método, além de possibilitar que o 

ensaio seja realizado dentro de uma câmara de vácuo, inibindo a oxidação, também tem a 

vantagem de proporcionar uma alta precisão no controle do ciclo de temperatura. Por outro 

lado, a pequena largura do feixe de laser limita a área da superfície a ser aquecida, 

dificultando a observação e avaliação dos danos causados pela fadiga térmica (SJÖSTRÖM; 

BERGSTRÖM, 2004). 
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Outro tipo de ensaio de fadiga térmica é feito por meio de repetidos e alternados 

mergulhos do corpo de prova, primeiro dentro de um metal líquido, seguido da imersão em 

um fluido de resfriamento, por exemplo, água. Após um determinado ciclo de aquecimento e 

resfriamento a superfície do corpo de prova é analisada para se verificar a extensão dos danos 

provocados pela fadiga térmica (KLOBČAR; TUŠEK, 2008; KLOBČAR; TUŠEK; TALJAT, 

2008; UGUES et al., 2004; WANG, 1997). Este método é caracterizado por representar uma 

boa simulação da fundição sob pressão, porém é sensível a geometria do corpo de prova 

utilizado do ensaio e, além disso, devido ao extremo recobrimento da superfície pelo metal, a 

análise dos potenciais danos superficiais do corpo de prova pode ser comprometida. 

Outro método, mais frequentemente aplicado, utiliza a indução eletromagnética para 

simular o aquecimento da superfície do corpo de prova (MIN; XU; WU, 2002; PELLIZZARI 

et al., 2008; SABHARWAL, 1969; SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 2004). Este sistema de 

aquecimento é geralmente composto por uma bobina posicionada em volta do corpo de prova 

para que haja o seu aquecimento. Para possibilitar um efetivo aquecimento superficial do 

corpo de prova, uma frequência de indução extremamente alta é desejável; de modo contrário, 

o uso de uma frequência mais baixa prevalece um aquecimento mais efetivo no interior do 

corpo de prova. Pode-se destacar como vantagem deste método a alta velocidade de 

aquecimento proporcionado pela indução eletromagnética, minimizando, deste modo, o tempo 

dos ciclos térmicos e consequentemente o tempo total dos ensaios (SABHARWAL, 1969). 

Outro fato a considerar é que, devido à alta velocidade de aquecimento, o calor se concentra 

apenas na região a ser analisada, não havendo tempo suficiente para dissipar para outras 

regiões indesejadas. 

Outra possibilidade de ensaio seria o aquecimento por meio do uso de fornos de 

convecção, porém este método pode ser bastante demorado. Em estudo de fadiga térmica 

usando aquecimento por forno de convecção observou-se que os ciclos de aquecimento e 

resfriamento variavam de 15 a 20 minutos por ciclo, o que levou os ensaios a durarem 

diversos meses para serem concluídos (PRICE; CHANG; KEREZSI, 2004).  

Há também outros métodos para aquecer a superfície dos corpos de prova, que não são 

muito usuais, como o aquecimento por chama, aquecimento por fricção, aquecimento por 

imersão em óleo e aquecimento em leito fluidizado (HOWES, 1976). 

Desde a década de 1970 Howes (1976) já observava a falta de padronização dos 

ensaios de fadiga térmica; infelizmente, quase meio século depois esta falta de padronização 

ainda persiste, o que tem dificultado a comparação entre os resultados de diferentes 

investigações, principalmente devido as diferentes geometrias dos corpos de provas que são 
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utilizados nos ensaios, que podem influenciar nos resultados, assim como a variação da 

absorção de calor (KLOBČAR; TUŠEK, 2008). Desta forma, em virtude da ausência de 

ensaios padronizados sugere-se que dados comparativos devem ser somente utilizados para 

condições específicas de ensaios e geometrias de corpos de prova, devendo os outros 

parâmetros ser constantes (BALANDIN, 1961). Além disso, para aplicações específicas, o 

uso de simples ensaios torna muito difícil a comparação da resistência à fadiga térmica para 

diferentes materiais. Para reproduzir, por exemplo, uma situação de carregamento em ensaios 

comparáveis entre diferentes materiais, assim como para a aplicação prática das ferramentas, 

é necessária realizar uma simulação numérica (EBNER et al., 2008). 

 

3.4 Aços ferramentas para trabalho a quente 

 

Aços ferramentas para trabalho a quente são geralmente utilizados em processos de 

manufatura submetidos a altas temperaturas, como por exemplo, forjamento, extrusão a 

quente e fundição. A adequação desses aços para trabalhos a quente é baseada em uma 

excelente combinação de alta resistência, estabilidade térmica e uma boa tenacidade 

(KLOBČAR; TUŠEK; TALJAT, 2008).  

Embora em diversos casos possa se utilizar aços de baixa liga em matrizes de 

forjamento a quente, em geral empregam-se aços de média ou alta liga, e na maioria das 

vezes, com baixos teores de carbono (0,25% a 0,60%) (SILVA; MEI, 2010). A grande 

demanda por materiais com melhor resistência a fadiga térmica tem levado ao 

desenvolvimento de novas classes de aços. A estratégia para o aperfeiçoamento desses aços 

tem concentrado na melhoria da sua pureza e homogeneidade e na otimização da 

microestrutura e propriedades físicas (EBNER et al., 2008).  

Os aços AISI H11 e AISI H13 possuem as diversas características desejadas para 

trabalhos a quente. Desta forma, por terem diversas aplicações se tornaram um material 

padrão para a fabricação de ferramentas para trabalho a quente (BERGSTRÖM; RÉZAI-

ARIA, 2006; FERRARI; ANDERSSON; KVARNSTRÖM, 2013; PELLIZZARI et al., 2008; 

QAMAR, 2009; SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 2002). 

O AISI H11 é um aço martensítico com uma dureza variando entre uma faixa de 40 a 

56 HRC, dependendo dos parâmetros de tratamento térmico, em particular da temperatura e 

tempo de revenimento. Nestes aços, uma dureza satisfatória é geralmente mantida para 

temperaturas relativamente altas de 600 oC. A alta resistência mecânica e a boa resistência à 
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fadiga térmica são proporcionadas pela presença de cromo, molibdênio e vanádio (SOUKI; 

DELAGNES; LOURS, 2011). 

Em geral, as excelentes propriedades dos aços martensíticos para aplicações em altas 

temperaturas resultam das suas complexas estruturas obtidas por tratamentos térmicos, 

incluindo uma austenitização completamente controlada, assim como a têmpera e o 

revenimento. As propriedades mecânicas desses aços martensíticos, obtidas após tratamento 

térmico, são uma combinação de boa dureza e/ou resistência à tração com uma suficiente 

ductilidade. Utilizando-se de materiais com propriedades termomecânicas e termo físicas 

adequadas as condições de trabalho é possível provocar o retardamento do surgimento destas 

trincas. A vida útil da ferramenta depende do projeto da ferramenta, das condições de 

operação durante o uso e principalmente da sua microestrutura, que por sua vez resulta da 

composição química do material e do tratamento superficial da ferramenta 

(CALISKANOGLU et al., 2002). No caso de ferramentas para injeção sob pressão, a vida útil 

pode ser aumentada com o uso de materiais mais tenazes, mais duros e dúcteis, e resistentes 

ao revenimento ou envelhecimento durante o uso (KLOBČAR et al., 2012).  

A mais leve modificação na composição ou tratamento térmico dos materiais pode ter 

um imenso impacto nas suas propriedades mecânicas. De fato, a alteração das quantidades dos 

elementos de ligas afeta consideravelmente a resistência à fadiga térmica, tanto no 

retardamento da nucleação das trincas quanto na densidade e comprimento das mesmas. Este 

fato suporta continuas atividades de pesquisa, oferecendo diversos modos de melhorar a 

resistência de aços martensíticos revenidos. Um dos modos mais conhecidos é o de modificar 

a concentração de elementos de liga diretamente envolvidos na precipitação de carbonetos 

secundários, os quais deslocam o pico de endurecimento secundário para temperaturas mais 

altas. 

Dependendo dos efeitos dos elementos de ligas no processo de precipitação, eles 

podem ser divididos em duas diferentes categorias: elementos formadores de carbonetos, tais 

como molibdênio, vanádio, tungstênio, nióbio, etc., e elementos que somente modificam a 

cinética do revenimento, como o cobalto, silício, etc. (DELAGNES et al., 2005). Em estudo 

de fadiga térmica em aços ferramentas verificou-se que o molibdênio influencia positivamente 

na resistência ao revenido (PELLIZZARI et al., 2008). Materiais alternativos para matrizes tal 

como o aço maraging, ligas de tungstênio ou molibdênio, são especialmente usadas em partes 

sujeitas a carregamentos extremos (EBNER et al., 2008). 
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3.5 Propriedades desejáveis para aumentar a resistência à fadiga térmica 

 

O retardamento do surgimento de trincas por fadiga térmica pode ser possível por 

meio da utilização de materiais com propriedades termomecânicas e termo físicas adequadas 

às condições de trabalho. Existem várias propriedades que deveriam ser consideradas, porém 

algumas são difíceis de serem combinadas. É acordado entre os pesquisadores que, para 

resistir à fadiga térmica, o material deve ter um baixo coeficiente térmico de expansão, alta 

resistência ao calor, boa resistência ao revenido, alta resistência à fluência, adequada 

ductilidade, boa tenacidade e alta condutividade térmica (DUH; SCHRUFF, 2002; FUCHS, 

2002; LAMPMAN et al., 1996; PELLIZZARI et al., 2008). O gradiente de temperatura é uma 

função da condutividade térmica do material; a medida que a condutividade térmica aumenta 

o gradiente térmico diminui, levando a um decréscimo da temperatura máxima durante o 

processo de aquecimento. Em virtude disto, ocorre uma menor tensão e deformação no 

material, o que leva a um aumento do desempenho da ferramenta em relação à fadiga térmica 

(ABDULHADI et al, 2016; EBNER et al., 2008). 

Independentemente da aplicação, há algumas propriedades básicas que os materiais 

das ferramentas para trabalho a quente devem ter para terem um bom desempenho. A 

tenacidade e a dureza, por exemplo, são propriedades elementares desejáveis; a tenacidade 

serve para prevenir a fratura instantânea das ferramentas ou das suas bordas, e a dureza deve 

ser suficientemente alta para evitar uma deformação plástica local (LESKOVŠEK; 

ŠUŠTARŠIČ; JUTRIŠA, 2006).  A ordem de relevância das propriedades mais adequadas 

para resistir à fadiga térmica não pode ser estabelecida, uma vez que as propriedades dos 

materiais podem variar de acordo com a aplicação pretendida. Em alguns casos, por exemplo, 

além da alta resistência e condutividade térmica, a tenacidade é a propriedade mais desejável; 

já em outras aplicações a ductilidade pode ter uma maior importância (FUCHS, 2002; 

QAMAR, 2009). Na fundição sob pressão, por exemplo, onde a vida útil do molde é 

frequentemente determinada pela fadiga térmica, a ductilidade tem um maior efeito na vida 

útil da ferramenta do que a tenacidade (LESKOVŠEK; ŠUŠTARŠIČ; JUTRIŠA, 2006). Neste 

caso, a dureza do molde deve ser alta o suficiente para evitar o início precoce das trincas por 

fadiga térmica, não sendo a tenacidade maior que a necessária.  

Embora uma dureza suficientemente alta previna a deformação plástica e fadiga, a 

prevenção de falhas instantâneas nas ferramentas está ligada com um nível de dureza crítica 

que não deve ser excedida para uma dada aplicação. Moldes para injeção de alumínio sob 
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pressão, por exemplo, são frequentemente usados com uma dureza na faixa de 45 ± 1 HRC 

(FUCHS, 2002).   

De uma forma geral, as propriedades dos materiais se relacionam, não podendo, 

entretanto, serem analisadas de maneira isolada. O nível de dureza, por exemplo, concorre 

diretamente com a tenacidade, pois o seu aumento pode implicar na perda de tenacidade e um 

aumento de propagação de trincas (FUCHS, 2002; LESKOVŠEK; ŠUŠTARŠIČ; JUTRIŠA, 

2006). Resultados experimentais de ensaios do aço ferramenta para trabalho a quente AISI 

H11 submetidos a vários parâmetros de tratamentos térmicos mostraram que a taxa de 

propagação das trincas aumentou e a tenacidade diminui com o aumento da dureza (SOUKI; 

DELAGNES; LOURS, 2011). Neste estudo, para três condições diferentes de dureza, 42, 47 e 

50 HRC, a variação da tenacidade foi essencialmente linear, enquanto que a taxa de 

propagação das trincas permaneceu constante entre 42 e 47 HRC, aumentando drasticamente 

para uma dureza de 50 HRC. Em outro estudo avaliando a fadiga térmica em diferentes 

materiais verificou-se que a tenacidade não foi a propriedade mais significativa, uma vez que 

o material com a mais elevada resistência aos danos de fadiga térmica também tinha a mais 

baixa resistência ao impacto (SABHARWAL, 1969).  

A dureza e a tenacidade em aços ferramentas para trabalho a quente dependem do 

procedimento de tratamento térmico, de modo que a dureza está intimamente ligada com a 

ductilidade e em particular com a tenacidade.  De um modo geral, pode-se considerar que para 

a adequada escolha do tratamento térmico é necessário saber se a ductilidade ou a tenacidade 

é mais importante para a aplicação desejada. Se a prevenção de falhas catastróficas é mais 

importante, o máximo de tenacidade deve ser escolhido, não sendo a dureza mais alta que o 

necessário. No caso de um aço para trabalho a quente como o AISI H11, por serem utilizados 

em altas temperaturas, deve ser revenido a altas temperaturas (acima do pico de 

endurecimento secundário) a fim de alcançar a dureza e a tenacidade requerida. É importante 

observar que em ferramentas de grande porte a taxa de resfriamento da têmpera é 

inevitavelmente muito baixa para produzir o máximo de tenacidade, assim, valores mais 

baixos de tenacidade em moldes grandes têm sido aceitáveis (LESKOVŠEK; ŠUŠTARŠIČ; 

JUTRIŠA, 2006).  

Embora todas estas propriedades desejáveis estejam bem estabelecidas, a resistência à 

fadiga térmica, em particular, é uma propriedade do material muito complexa, uma vez que 

depende fortemente das condições de carregamento (fluxo de calor dentro e fora da superfície 

em função do tempo, propriedades físicas) e da resposta dos materiais a estas condições de 

carregamentos em termos de tensões cíclicas e de deformações plásticas e elásticas cíclicas. É 
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importante considerar que se deformações plásticas ocorrerem, as condições de carregamento 

são mudadas gradualmente durante o ensaio ou durante a aplicação da ferramenta, 

influenciando significantemente no processo de falhas (EBNER et al., 2008). 

 

3.6 Efeitos dos tratamentos térmicos na fadiga térmica 

 

Um correto tratamento térmico é muito importante para se alcançar as propriedades 

requeridas em cada material. Desta forma, os parâmetros destes tratamentos devem ser 

ajustados de acordo com as propriedades finais desejadas visando sempre atender a aplicação 

final. No caso de matrizes de fundição sob pressão e operações de forjamento a quente, por 

exemplo, aços para trabalho a quente temperados e revenidos são geralmente utilizados.  

Considerando-se que as microestruturas dos materiais podem ser substancialmente 

modificadas por tratamentos térmicos, e que cada propriedade do material pode ser afetada de 

uma forma diferente, estudos têm sido conduzidos com o objetivo de determinar os efeitos do 

tratamento térmico na resistência à fadiga térmica (DOBRZAŃSKI; MAZURKIEWICZ; 

HAJDUCZEK, 2004; FERRARI; ANDERSSON; KVARNSTRÖM, 2013; LESKOVŠEK; 

ŠUŠTARŠIČ; JUTRIŠA, 2006; TAO; HAN; GU, 2014). Comparando-se os efeitos de 

diferentes estruturas obtidas por distintos tratamentos térmicos, por exemplo, observou-se que 

uma microestrutura puramente martensítica têm uma melhor resistência à fadiga térmica do 

que a mistura das microestruturas martensítica e bainítica (EBNER et al., 2008).  

Os aços ferramentas para trabalho a quente são geralmente fornecidos no estado 

recozido, sendo a sua microestrutura formada por uma matriz ferrítica com definidas 

quantidades de carbonetos globulares incorporados. Para possibilitar o processo de 

endurecimento da liga é necessário, no entanto, dissolver a maior parte destes carbonetos na 

matriz, o que é feito por meio de tratamentos térmicos adequados (FUCHS; HABERLING; 

RASCHE, 1990). Após os tratamentos térmicos de têmpera e revenimento os aços 

ferramentas para trabalho a quente geralmente passam a possuir uma microestrutura 

constituída por uma matriz martensítica com carbonetos primários e secundários 

incorporados. O tamanho e a fração do volume dos carbonetos secundários endurecidos 

exercem a principal influência na dureza e estabilidade térmica do material (KARAGÖZ et 

al., 1992; MICHAUD et al., 2007). É importante considerar ainda que, em elevadas 

temperaturas, os carbonetos secundários endurecidos “engrossam” para minimizar sua energia 
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interfacial. A tensão de escoamento dos aços martensiticos à alta temperatura está ligada não 

só à alta densidade de discordâncias introduzidas durante a transformação martensítica, mas 

também à precipitação de carbonetos durante o revenimento (DELAGNES; RÉZAÏ-ARIA; 

LEVAILLANT, 2010; MEBARKI. et al., 2004). 

Teoricamente, por meio da modificação das condições de tratamento térmico estas 

características microestruturais oferecem diversos caminhos para melhorar as propriedades 

mecânicas à altas temperaturas. A densidade de discordâncias é fixada pelas condições de 

têmpera, que por sua vez depende fortemente da geometria da ferramenta. Desta forma, é 

importante considerar que uma leve alteração destas condições de têmpera pode levar a 

resultados desastrosos. Além disso, as propriedades mecânicas mostram que a fração do 

volume de pequenos precipitados influencia diretamente na resistência mecânica a altas 

temperaturas, embora, por outro lado, tenha um efeito negativo na energia de impacto do 

ensaio de Charpy (MICHAUD et al., 2007). 

Além da influência da microestrutura, o estado de tensão residual também influencia 

fortemente no comportamento dos materiais em relação à fadiga térmica (KRAUSS; 

SCHOLTES, 2004; MIN; XU; WU, 2002). Estudo utilizando corpos de prova com distintas 

superfícies mecanicamente tratadas demonstrou que nas superfícies com maior tensão residual 

de tração as trincas surgiam relativamente depois de poucos ciclos. Porém, quando os mesmos 

corpos de provas eram previamente submetidos a alívios de tensões, a ocorrência do 

surgimento de trincas era retardada (KRAUSS; SCHOLTES, 2004). O estudo verificou, no 

entanto, haver uma similaridade na taxa de propagação das trincas para todos os corpos de 

prova, independentemente do nível de tensão residual. 

Para melhorar as propriedades dos materiais, inclusive a fadiga térmica, tratamentos 

adicionais como nitretação e revestimentos superficiais têm sido cada vez mais usados, 

embora sejam geralmente restritos a matrizes e componentes menores (EBNER et al., 2008). 
 

3.6.1 Influências da temperatura de austenitização e revenimento 

 

Estudos têm mostrado que o uso de diferentes temperaturas de austenitização em aços 

ferramentas endurecidas por tratamento térmico resulta em grandes diferenças de estabilidade 

térmica do material (PODGORNIK et al., 2015; SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 2002). Além 

disto, o efeito das temperaturas de austenitização no aparecimento de trincas por fadiga 
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térmica também têm sido investigados (DOBRZAŃSKI; MAZURKIEWICZ; HAJDUCZEK, 

2004; FERRARI; ANDERSSON; KVARNSTRÖM, 2013; FUCHS; HABERLING; 

RASCHE, 1990; LESKOVŠEK; ŠUŠTARŠIČ; JUTRIŠA, 2006; SOUKI; DELAGNES; 

LOURS, 2011). As alterações das temperaturas de austenitização e revenimento modificam e 

controlam a estrutura do material em vários níveis diferentes, sendo estes dois parâmetros um 

tanto independentes, podendo ter efeitos sinergéticos tanto na microestrutura quanto nas 

características de fratura. Em uma escala microestrutural, a temperatura de austenitização 

influência no tamanho de grão e ripas martensíticas, assim como na morfologia e fração do 

volume dos carbonetos primários (SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 2002; SOUKI; 

DELAGNES; LOURS, 2011). Já em uma escala nanoestrutural, a temperatura de revenimento 

influencia nos carbonetos secundários e nas discordâncias estruturais ocasionadas pela 

têmpera. Os parâmetros utilizados na austenitização também podem alterar a fração do 

volume de carbonetos secundários pela modificação da quantidade de átomos solutos na 

austenita antes da têmpera. A ductilidade, por exemplo, pode ser melhorada com o 

decréscimo da quantidade de carboneto presente na liga, e, por outro lado, pode ser 

substancialmente reduzida com o crescimento do grão austenítico (SOUKI; DELAGNES; 

LOURS, 2011). 

Os parâmetros microestruturais que controlam o limite de escoamento e limite de 

fadiga em altas temperaturas são relativamente bem identificados, já as características 

relevantes que influenciam a tenacidade da fratura e a propagação de trincas não são bem 

entendidas, isto é, não está muito claro se os mecanismos de propagação de trincas são 

controlados por escalas estruturais de características nanométricas ou micrométricas (SOUKI; 

DELAGNES; LOURS, 2011). 

Por alterarem as estruturas dos materiais e consequentemente a suas propriedades 

mecânicas, as mudanças nos parâmetros de tratamento térmico envolvendo as temperaturas de 

austenitização e de revenimento devem ser bem estabelecidas. Em estudos sobre a influência 

da temperatura de austenitização em aços para trabalho a quente verificou-se haver uma 

correlação dos resultados com as modificações da microestrutura, e ainda que, em elevadas 

temperaturas a tenacidade e a dureza são afetadas pela dissolução de carbonetos e sua 

posterior precipitação (FUCHS; HABERLING; RASCHE, 1990; LESKOVŠEK; 

ŠUŠTARŠIČ; JUTRIŠA, 2006; PODGORNIK et al., 2015; SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 

2002; TAO; HAN; GU, 2014).  
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A temperatura de austenitização também tem um impacto na quantidade e tipo de 

carbonetos que são dissolvidos, determinando os elementos de ligas presentes na austenita e 

na martensita resultante. Os tipos de carbonetos precipitados durante o revenimento e, por 

conseguinte o desempenho da ferramenta, tem uma estreita ligação com a temperatura de 

revenimento escolhida (FERRARI; ANDERSSON; KVARNSTRÖM, 2013; PODGORNIK et 

al., 2015). O tratamento de endurecimento da maior parte das ferramentas pode ser um desafio 

para os tratamentos térmicos comerciais por diferentes razões. Um destes problemáticos 

aspectos seria a permanência do material a uma temperatura mais elevada durante o processo 

de têmpera, fato que ocorre em virtude da diferença do tempo de exposição na temperatura de 

austenitização entre a superfície e o núcleo, o que pode resultar no aumento do grão 

austenítico, prejudicando às propriedades mecânicas do material (PORTER; EASTERLING; 

SHERIF, 1992). Resultados de estudos de fadiga térmica indicam que o número de ciclos 

necessários para começar a aparecer trincas diminui com o aumento do tamanho do grão da 

estrutura (BALANDIN, 1961). O gráfico 2 mostra a relação entre o tamanho de grão e o 

número de ciclos necessários para o surgimento de trincas em um típico ensaio de fadiga 

térmica.  

Em aplicações práticas, o endurecimento da ferramenta é realizado quando ela está 

quase terminada e, embora ainda haja uma usinagem final na ferramenta após a têmpera, as 

possibilidades para corrigir o fenômeno de crescimento de grãos são muito reduzidas. Assim, 

para prevenir esse crescimento indesejado de grão tornou-se prática diminuir as temperaturas 

de austenitização. Este procedimento é especialmente válido nos casos de classes de aços com 

baixas quantidades de carbonetos em equilíbrio presentes durante a austenitização, uma vez 

que esses carbonetos são propensos para o “engrossamento” de grãos (PORTER; 

EASTERLING; SHERIF, 1992). Em determinadas situações, entretanto, as condições de 

fadiga térmica podem não variar dentro de uma faixa específica de temperatura de 

austenitização. Em ensaios realizados no aço AISI H11 verificou-se que o aumento da 

temperatura de austenitização, passando de 990oC para 1050oC, com um aumento do tamanho 

de grão de 22 μm para 127 μm, não influenciou na taxa de propagação das trincas e na 

tenacidade (SOUKI; DELAGNES; LOURS, 2011). A temperatura de austenitização adequada 

irá variar de acordo com cada material, sendo geralmente recomendada pelo seu fabricante; 

em casos específicos uma investigação deve sempre ser realizada. 
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Gráfico 2 - Efeito do tamanho de grão (ASTM) na resistência a fadiga térmica de uma liga 
Kh20N80, tmax. 850 0C, tmin. 200 0C. 

 

 
Fonte: adaptado de Baladin (1961). 

 
 
Em relação à influência exercida pela temperatura de revenimento na dureza e 

tenacidade do aço ferramenta observa-se que modificações no revenimento que impactam 

indiretamente na dureza das ligas podem resultar em drástica alteração na tenacidade e taxa de 

propagação das trincas. Estudo verificando a influência da temperatura de revenimento na 

dureza e tenacidade do aço ferramenta para trabalho a quente AISI H11 mostrou que em uma 

faixa de temperatura de revenimento variando entre 580 oC e 610 oC, a tenacidade aumentou 

até um valor máximo de 25 %. No entanto, para uma temperatura de 620 oC, verificou-se um 

leve decréscimo na tenacidade, enquanto que a de dureza permaneceu praticamente constante 

para toda a faixa de temperatura de revenimento (LESKOVŠEK; ŠUŠTARŠIČ; JUTRIŠA, 

2006). Neste caso, observa-se que a tenacidade foi alterada em função da sua sensibilidade à 

variação da microestrutura como uma consequência das diferentes temperaturas de 

austenitização e revenimento, e homogeneidade do aço. Em outros estudos utilizando-se os 

aços ferramentas para trabalho a quente AISI H13 e AISI H11, os resultados foram mais 

previsíveis, ou seja, a tenacidade e a dureza tiveram uma variação inversa em função do 

aumento da temperatura de revenimento (QAMAR et al., 2007; QAMAR, 2009). Estes 

trabalhos mostraram que com aumento da temperatura de revenido a tenacidade decresce até 

um valor mínimo, crescendo posteriormente para temperaturas mais altas. De modo contrário, 

a dureza primeiro cresce até um valor máximo e depois decresce gradualmente com o 

aumento da temperatura, confirmando, deste modo, que a dureza e a tenacidade comportam-se 

como um espelho invertido, conforme ilustrado esquematicamente nos gráficos 3 e 4.  
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Gráfico 3 – Variação da dureza em função da temperatura. 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Gráfico 4 –Variação da tenacidade em função da temperatura. 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 
 

De um modo geral, a dureza tende a decrescer com o aumento temperatura de 

revenimento. Um aumento da temperatura de revenimento de 580 oC para 640 oC, uma faixa 

típica para o segundo revenimento, pode, por exemplo, provocar um decréscimo do nível de 

dureza de 52 HRC para 40 HRC (PASTOR et al., 2014). 

Outro estudo investigando a influência das temperaturas de austenitização e 

revenimento nas propriedades do aço AISI H11, também demonstrou que o aumento da 

temperatura de revenimento gera um aumento da intensidade de precipitação dos carbonetos 

secundários, aumentando a tenacidade e reduzindo a dureza. Os ensaios mostraram que uma 

mudança da temperatura de revenimento de 560 oC para 630 oC, alterou a tenacidade de    

30,2 Mpa.m1/2 para 89,8 Mpa.m1/2, e a dureza de 52,3 HRC para 39,8 HRC. Por outro lado, 

quando utilizada uma maior temperatura de austenitização observa-se um aumento da 
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quantidade de carbonetos, assim com o seu engrossamento, fatores estes que provocam um 

aumento da dureza e uma redução da tenacidade. (PODGORNIK et al., 2015). 

De um modo geral, é possível, por meio da combinação da temperatura de 

austenitização e revenimento, alterar a dureza e a tenacidade dos aços ferramentas para 

trabalho a quente, visando uma proporção óptima para cada aplicação específica. O aumento 

da temperatura de revenimento resulta em diminuição da dureza, porém, um considerável 

aumento na tenacidade é alcançado neste caso. Por outro lado, uma temperatura de 

austenitização mais alta leva a um aumento da dureza e a uma redução da tenacidade. 

No caso de aplicações onde a temperatura de serviço não excede continuamente 600 
oC, não há a necessidade de se ter uma alta resistência ao revenido; ao invés disto, uma alta 

ductilidade e tenacidade deveria ser priorizada. Além disso, no caso aplicações com 

temperaturas abaixo do revenimento, a vida em fadiga térmica pode ser melhorada por um 

aumento da estabilidade da microestrutura em alta temperatura, o que pode ser alcançado por 

meio de um tratamento térmico otimizado (SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 2004). 

Embora uma maior dureza e resistência, assim como uma maior resistência ao 

revenimento, possa proporcionar uma melhor resistência à iniciação de trincas térmicas, deve-

se considerar que isto pode também conduzir a um aumento de concentração de tensão de 

tração, fato que pode acelerar a propagação de trincas depois que elas nucleiam (MIN et al., 

2013). 

 

3.7 Efeitos dos tratamentos de superfície 

 

Geralmente, todos os processos de desgastes que ocorrem nos moldes e matrizes, 

como por exemplo: fadiga térmica, deformação plástica, desgaste abrasivo e erosão, são 

originados na camada superficial do material. Deste modo, para a uma maior durabilidade dos 

moldes e matrizes é desejável que melhores propriedades sejam criadas nesta camada, o que 

pode ser alcançado por meio da aplicação de revestimentos e camadas com características 

adequadas (SMOLIK; MAZURKIEWICZ, 2011). Embora o objetivo desses tratamentos seja 

normalmente o de aumentar a dureza e a resistência ao desgaste da superfície, ao mesmo 

tempo em que o núcleo do material se mantém dúctil, outras propriedades como: resistência à 

fadiga, resistência à corrosão e resistência à oxidação em altas temperaturas, também podem 

ser alcançadas. 
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3.7.1 Efeitos do tratamento de nitretação 

 

Vários processos termoquímicos têm sido utilizados para melhorar as propriedades dos 

materiais. Entre os processos mais utilizados estão a cementação, nitretação, cianetação, 

carbonitretação, nitrocarbonetação, boretação e termorreação (SILVA; MEI, 2010). Dentre os 

tratamentos superficiais disponíveis, a nitretação figura como um dos tratamentos de 

superfície mais comuns para matrizes de aço para trabalho a quente, e visam principalmente 

melhorar as propriedades de resistência ao desgaste, corrosão e fadiga (ALTAN; 

DESHPANDE, 2011). A nitretação é um processo termoquímico que a exemplo da 

cementação também altera a composição da camada superficial do aço. Entretanto, ao 

contrário da cementação, a camada nitretada não necessita ser temperada, tendo em vista que 

os nitretos que se formam já possuem dureza elevada. As superfícies nitretadas podem ser 

obtidas por líquido, gás ou plasma, sendo o processo desenvolvido usualmente em 

temperaturas variando entre 400oC e 560oC (ALTAN; DESHPANDE, 2011). 

Nas condições usualmente empregadas nos processos comerciais de nitretação gasosa 

e líquida, a microestrutura da superfície nitretada é normalmente composta por duas fases 

metalúrgicas a partir da superfície. A fase mais externa é conhecida como camada de 

compostos, também denominada como camada branca, sendo constituída basicamente por 

compostos cerâmicos (nitretos de ferro), conhecidos por sua natureza tipicamente frágil. A 

camada branca responde principalmente pelas propriedades de resistência ao desgaste e 

corrosão. A segunda fase é denominada zona de difusão, localizada logo abaixo da camada de 

compostos, se estendendo em direção ao núcleo do substrato. Esta segunda fase é constituída 

de nitretos tipo gama linha (agulhas) e nitrogênio dissolvido na matriz ferrítica. Essa camada 

responde principalmente pela melhoria das propriedades de fadiga. De um modo geral, as 

propriedades das fases formadas na nitretação irão depender dos parâmetros do processo de 

nitretação. 

As técnicas de nitretação a gás e sob plasma têm sido as mais utilizadas. O relativo 

baixo custo em conjunto com a aplicabilidade a uma ampla gama de tipos de aços explicam o 

sucesso dessas técnicas (PELLIZZARI; MOLINARI; STRAFFELINI, 2003). Devido a 

versatilidade no controle microestrutural da superfície nitretada e baixo custo de operação, a 

nitretação à plasma é um processo que ocupa uma posição de destaque dentre os tratamentos 

superficiais atuais. A maior vantagem dessa técnica é a possibilidade de controlar a 

metalurgia da camada nitretada. Para um mesmo aço, este processo permite variar o tipo de 
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nitreto formado na camada de compostos, e até mesmo impedir a formação desta camada 

branca.  

Em termos gerais, os efeitos da nitretação nas propriedades dos materiais dependem da 

composição do material a ser tratado e do gradiente de dureza final na camada nitretada, que 

por sua vez varia de acordo com parâmetros utilizados na nitretação, como: temperatura, 

composição média do nitrogênio e tempo de nitretação (ALTAN; DESHPANDE, 2011; 

LESKOVŠEK; PODGORNIK; NOLAN, 2008). 

Estudos investigando os efeitos da nitretação na fadiga térmica têm se mostrado 

divergentes (BIROL, 2011; MIN; XU; WU, 2002; PELLIZZARI; MOLINARI; 

STRAFFELINI, 2001, 2003; PENG et al., 2002). Devido a grande quantidade de variáveis no 

processo, uma comparação dos efeitos da nitretação na fadiga térmica deve ser precedida de 

uma análise criteriosa, pois alterações nos parâmetros dos processos de nitretação parecem 

exercer uma forte influência nos efeitos à fadiga térmica. Além disto, estudos sugerem a 

adoção de cautela no emprego da nitretação, uma vez que as camadas de compostos (camada 

branca) geradas nos processos podem desempenhar um papel negativo durante as condições 

em serviço (PENG et al., 2002). De fato, embora a nitretação gere uma tensão residual 

compressiva próxima à superfície, que pode melhorar a resistência à erosão e à corrosão de 

matrizes, a nitretação às vezes pode causar um efeito prejudicial à fadiga térmica, 

especialmente naqueles processos em que a camada branca está presente (MIN; XU; WU, 

2002). Estudo objetivando determinar a influência da nitretação a gás e a plasma na 

resistência a fadiga térmica revelou que a frágil camada de nitretos de ferro (camada branca) 

favoreceu a uma fácil nucleação de trincas. Este fenômeno, segundo o estudo, é enfatizado 

pelas espessas e porosas camadas brancas, onde os defeitos e poros atuam como 

intensificadores de tensão. Quando comparadas com as espessas camadas resultantes do 

processo a gás, as camadas mais finas e compactas da nitretação à plasma podem produzir um 

melhor efeito na resistência a fadiga térmica (PELLIZZARI; MOLINARI; STRAFFELINI, 

2003). Resultados semelhantes foram obtidos em outros ensaios de fadiga térmica onde os 

corpos de prova nitretados sob plasma, sem a presença de camada de compostos, tiveram sua 

resistência à fadiga térmica aumentada. Neste estudo os pesquisadores observaram que a 

eficaz tensão de compressão na superfície da amostra foi o principal motivo para o aumento 

de resistência à fadiga térmica, uma vez que os corpos de provas nitretados mantiveram uma 

tensão de compressão residual por um maior período de tempo. Por outro lado, observaram 

também que, quando a nitretação possui a camada de compostos, o esforço compressivo é 

enfraquecido durante a ciclagem térmica (MIN; XU; WU, 2002).  
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Em outro estudo, porém, os resultados foram divergentes, uma vez que a nitretação de 

plasma mesmo sem a presença de camada de compostos, falhou em oferecer qualquer 

melhoria no desempenho à fadiga térmica à elevadas temperaturas. Neste caso, segundo o 

autor, o fator limitante da vida útil para o aço ferramenta nitretado está atribuído à extensa 

oxidação sofrida durante os ciclos térmicos. Nos ensaios observou-se que a oxidação ocorre 

mais facilmente em camadas nitretadas, possivelmente devido ao grande número de defeitos 

que criam caminhos de rápida difusão na superfície, promovendo o processo de oxidação. Em 

consequência disto, espessas escamas de nitretos de ferro são produzidas na face frontal do 

material nitretado, e por possuírem uma baixa aderência e uma ductilidade limitada, não 

conseguem sustentar as tensões produzidas pelos ciclos térmicos. Neste processo de falha a 

camada nitretada começa a trincar, sofrendo uma delaminação e um posterior rompimento, 

gerando uma nova superfície sujeita à oxidação. Esta sequência cíclica leva a uma substancial 

remoção de material, o que é prejudicial à integridade da superfície (BIROL, 2010). 

A baixa tenacidade da camada de difusão, prejudicial à resistência à fadiga térmica, 

poderia ser compensada pela maior tensão de compressão da camada branca, porém, estudo 

sobre a fadiga térmica em aços AISI H13 nitretado com plasma, mostrou que a tensão de 

compressão da camada branca, embora seja a princípio maior, diminui mais rapidamente 

durante a ciclagem térmica. O estudo revelou ainda que a camada branca só pode produzir um 

retardo na nucleação de trincas térmicas e evitar a sua propagação para o substrato caso seu 

limite de escoamento seja maior que a tensão térmica atuante. No entanto, a fragilidade desta 

camada branca faz com que as trincas térmicas sejam mais largas, mais longas e mais 

continuas do que sem presença da camada. Além disso, do mesmo modo como acontece em 

superfícies sem camada branca, as trincas não podem fechar (PENG et al., 2002). 

Assim como a camada de compostos, a camada de difusão também é caracterizada por 

uma baixa tenacidade que favorece a rápida propagação das trincas até o núcleo do material 

não nitretado. No entanto, essa fragilidade pode ser limitada pela realização de tratamentos de 

nitretação com baixas taxas de N2/H2, permitindo, desta forma, camadas mais finas de 

difusão com valores mais baixos de micro dureza. Em qualquer caso um excesso de nitretação 

deve ser sempre evitado, uma vez que uma camada de compostos mais espessa e não 

homogênea tem uma tendência de reduzir a resistência contra a fadiga térmica 

(PELLIZZARI; MOLINARI; STRAFFELINI, 2001). Estudos têm demostrado que o 

tratamento de nitretação de baixa pressão têm promovido um alto desempenho à fadiga 

térmica com relação à densidade de trincas (YEH et al., 2013). 
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O desempenho à fadiga térmica do aço ferramenta nitretado também pode ser afetado 

pelo amolecimento do revenido. Estudo revelou que o endurecimento de uma superfície por 

nitretação de plasma foi completamente apagado durante a fadiga térmica. Neste caso, a 

estrutura martensítica revenida foi substituída por finos grãos ferríticos equiaxiais, implicando 

em um dinâmico processo de recristalização durante a ciclagem térmica. As tensões térmicas 

geradas na superfície durante os ensaios foram responsáveis pela mudança estrutural (BIROL, 

2011). 

Diversos estudos apontam que os efeitos provocados pela nitretação nas propriedades 

dos materiais podem ser melhorados quando combinados com os revestimentos PVD 

(ALTAN; DESHPANDE, 2011; BARRAU et al., 2003; SAIKI et al., 2001; SMOLIK; 

MAZURKIEWICZ, 2011; STARLING; BRANCO, 1997). 

 

3.7.2 Efeitos do tratamento de pós-oxidação 

 

A pós-oxidação é um tratamento termoquímico que visa aumentar a resistência à 

oxidação. É um processo muito utilizado em moldes e matrizes de injeção de alumínio com 

objetivo de aumentar a resistência à oxidação e diminuir a aderência do alumínio nas suas 

superfícies. O processo de oxidação é foi através da injeção de um gás (por exemplo o N2O), 

responsável em fornecer oxigênio à superfície nitretada, reagindo com o ferro para formar o 

óxido “magnetita” (Fe2O3). A magnetita tem propriedades de alta resistência ao calor       

(1500 °C), e sua fina camada formada na superfície do aço (da ordem de 0,002 a 0,004 mm) 

reduz o coeficiente de atrito. 

Não existem, porém, trabalhos sistemáticos relacionando a influência do tratamento de 

pós-oxidação na fadiga térmica. Neste processo, o tempo de tratamento depende do tipo de 

material, da microestrutura, e da profundidade da camada de óxido desejada. Por meio da 

variação destes parâmetros é possível obter uma camada de oxidação que apresente uma 

resistência mecânica ideal para cada aplicação. O processo é normalmente aplicado após a 

nitretação ou a carbonitretação, proporcionando uma alta dureza e uma excelente combinação 

de propriedades. 

Uma significante melhoria na resistência ao desgaste e corrosão dos substratos tem 

sido reportada quando se realiza o tratamento de pós-oxidação acompanhado de nitretação 

(CHANG et. al., 2012; JEON; PARK; LEE, 2007; LEE, 2004; ZHAO; SUN; HOU, 2007). 

Em estudo sobre a influência do tratamento de pós-oxidação na fadiga térmica verificou-se 

que o tratamento de pós-oxidação a 500 °C produziu um filme de óxido denso e aderente 
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sobre a camada de compostos da nitretação à plasma. No entanto, esta camada de óxido não 

conseguiu melhorar a resistência à oxidação, de forma que o aço ferramenta com tratamento 

de pós-oxidação falhou quase da mesma forma do que o aço ferramenta sem o tratamento 

(BIROL, 2011). Segundo o estudo, as tensões atuando na superfície durante grande parte do 

ciclo térmico levaram a uma espalação das escamas de óxido expondo novas superfícies a 

uma oxidação adicional. A repetição desta sequência ao longo dos ciclos térmicos levou a 

uma perda substancial de material no centro da face frontal das amostras. A fadiga térmica 

por sua vez, não pôde ser avaliada neste estudo, pois os extensivos danos provocados pela 

oxidação fizeram com que o ensaio de fadiga térmica fosse interrompido após somente 500 

ciclos, não dando tempo suficiente para qualquer evidência de surgimento de trincas.  

Em outro ensaio de fadiga térmica onde ciclos térmicos foram realizados por imersão 

do corpo de prova em liga fundida de alumínio verificou-se a eficiência dos tratamentos de 

nitretação e pós oxidação em proteger a superfície das amostras contra a soldagem da liga 

fundida, resistência a corrosão, e prevenção contra fadiga térmica (UGUES et.al., 2004). Os 

resultados da pesquisa apontaram que o simples tratamento térmico da superfície exibiu um 

alto desgaste de adesão. Ao contrário, o óxido duro formado nas amostras nitretadas e pós 

oxidadas atuaram como uma barreira contra o efeito de soldagem. Por outro lado, o resultado 

também indicou uma propensão para a formação de trincas térmicas e trincas nos cantos 

vivos. Verificou-se ainda que todos os danos resultantes nas amostras se limitavam à 

superfície e sub superfície das camadas. No caso das camadas nitretatas e pós oxidadas a 

barreira de proteção mostrou-se efetiva até se alcançar 8500 ciclos térmicos de imersão, a 

partir daí, entre 8500 e 15000 ciclos, ocorreu o início do efeito de esfoliação. Segundo o 

estudo, esta progressiva quebra de barreira do óxido deixou a superfície metálica subjacente 

livre para ser atacada pela liga fundida. Além disso, a medida que ciclos térmicos de imersão 

aumentavam, um amolecimento do material era observado, provocando, deste modo, um 

aumento da tenacidade e uma diminuição da micro dureza da superfície. Em resumo, o estudo 

apontou que a nitretação à plasma e o tratamento de pós oxidação limitou a diminuição da 

dureza e preveniu o ataque corrosivo na superfície metálica, agindo como uma barreira de 

proteção contra a agressão da liga de alumínio fundida, pelo menos nos primeiros 8500 ciclos 

térmicos. 

Um comparativo entre a carbonitretação em banho de sal e nitretação a gás seguida de 

pós-oxidação mostrou que ambos os tratamentos de superfície induziram a um campo de 

tensão residual compressiva e um endurecimento significativo na superfície. Neste estudo, a 

carbonitretação produziu uma maior tensão residual compressiva, embora a profundidade 
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deste campo de tensão fosse menor em comparação ao tratamento de nitretação e pós 

oxidação. Em contraste, a dureza na superfície estava quase igual para ambos os tratamentos 

(PÉREZ; BELZUNCE, 2016). 

 
3.7.3 Efeitos dos revestimentos de superfície 
 

A literatura tem tratado de diversos tipos de tratamentos de superfície e revestimentos 

aplicados em ferramentas para trabalho a quente, avaliando e comparando os efeitos das 

propriedades dos revestimentos no desempenho das ferramentas (ALTAN; DESHPANDE, 

2011). Por muitos anos, pesquisadores em todo mundo têm sugerido o uso de revestimentos e 

tratamentos em matrizes para injeção sob pressão. Dentre os processos de revestimentos 

utilizados para a obtenção de resistentes camadas superficiais em ferramentas, duas técnicas 

são mais comumente utilizadas: o processo PVD (Deposição física de vapor), e o processo 

CVD (Deposição Química de Vapor). O processo PVD é uma técnica de deposição de finos 

filmes metálicos ou cerâmicos na superfície do substrato por meio da vaporização destes 

materiais sólidos em câmaras especiais. De um modo geral, este processo envolve controle de 

aquecimento, potencial e pressão. O processamento PVD é feito sob alto vácuo e temperaturas 

que variam entre 150° e 500 °C. A figura 4 mostra uma imagem obtida por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) detalhando uma camada de TiN depositada sobre um substrato 

de aço AISI D2. 

 
Figura 4 - Detalhes de uma camada de TiN depositada sobre um substrato de aço AISI D2 temperado e 

revenido Imagem obtida por MEV. 
 

 
Fonte: Franco et al (2000). 
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Já o processo CVD usa gases ou precursores em estado vapor, sendo o filme 

depositado a partir de reações químicas sobre superfície do substrato.  

O processamento CVD é feito sob temperaturas superiores ao processo PDV, 

requerendo temperaturas acima das temperaturas de revenimento das ferramentas, o que pode 

causar o amolecimento do revenido do substrato. Além disto, não há como evitar que haja 

mudanças na microestrutura e dimensões das matrizes, não se podendo assegurar que as 

formas e dimensões das ferramentas serão mantidas após a aplicação do CVD. Outro aspecto 

negativo a aplicação do processo é a sua limitação quanto ao revestimento de matrizes para 

injeção sob pressão, especialmente relativo a moldes de aço grandes e geometricamente 

complexos (HEIM; HOLLER; MITTERER, 1999). 

É importante salientar que o recobrimento pelo processo PVD de moldes pesados e 

complexos pode ser complicado e caro, pois durante o processo de deposição ou ajuste da 

montagem dos moldes é necessário que eles sejam movimentados. Uma alternativa para o 

recobrimento homogêneo de moldes geometricamente complexos e pesados sem a 

necessidade de movimentação ou rotação do molde seria a utilização do processo PACVD 

(plasma-assisted chemical vapour deposition) (HEIM; HOLLER; MITTERER, 1999).  

O revestimento PVD é o processo mais comumente aplicado em matrizes para 

trabalho a quente, sendo considerado como uma potencial alternativa para a tecnologia 

tradicional de revestimento, especialmente a galvanoplastia e outros processos de deposição 

líquida. Na prática, no entanto, principalmente por razões técnicas e econômicas, este 

potencial não tem sido devidamente explorado. A economia é prejudicada devido ao alto 

custo do equipamento de vácuo, dos elevados custos de operação (bombeamento e ciclos de 

aquecimento e arrefecimento), e também devido à lenta taxa de deposição do revestimento. 

Todos estes fatores contribuem para que o revestimento PVD tenha dificuldade de competir 

economicamente com as indústrias que realizam revestimentos tradicionais de baixo custo. 

Em relação aos obstáculos técnicos para a aplicação do revestimento PVD pode-se destacar a 

sua baixa proteção contra a corrosão, que é causada pela sua fina camada, sua estrutura 

colunar, gotículas ocluídas e partículas de poeira, juntamente com o fato de que os 

revestimentos são frequentemente mais nobres quimicamente do que o substrato. Além disso, 

a fina camada do revestimento PVD (30 μm contra 0,3 mm do revestimento tradicional) 

replica a superfície do substrato sem qualquer suavização ou nivelamento (GAWNE et al., 

2013). 

Diversos estudos apontam que os efeitos do revestimento PVD na melhoria das 

propriedades dos materiais podem ser melhorados quando combinados com o tratamento de 
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nitretação (ALTAN; DESHPANDE, 2011; BARRAU et al., 2003; SAIKI et al., 2001; 

SMOLIK; MAZURKIEWICZ, 2011; STARLING; BRANCO, 1997). No entanto, a maior 

parte do sucesso tem sido na redução da soldagem da liga fundida no molde e na diminuição 

da erosão. O processo CVD e PVD tem mostrado vantagens quando utilizado em pinos de 

matrizes, porém, aplicações em superfícies expostas à fadiga térmica não têm obtido êxito na 

prevenção de danos (SRIVASTAVA et al., 2003). 

O tratamento de superfície por deposição de multicamadas também tem mostrado 

alguns benefícios. Estudo realizado no aço AISI H13 revestido por tripla camada (óxido/ 

TiAlN/ Ti), mostrou que a camada externa foi eficaz em reduzir as trincas durante os ciclos 

térmicos. Os resultados mostraram a importância da adequação do comportamento do 

substrato com o revestimento (SRIVASTAVA et al., 2003). 

Outro processo de revestimento que vem sendo estudado é o processo de aluminização 

combinado com pós-oxidação. Segundo estudo, amostras com superfícies tratadas por 

aluminização e pós-oxidação tiveram suas propriedades de fadiga térmica melhoradas. Os 

ensaios mostraram que, quando comparadas com as superfícies não tratadas, as trincas de 

fadiga térmica das amostras com tratamento de aluminização e pós-oxidação, além de 

possuírem uma menor taxa de propagação, levaram um maior tempo para nuclearem (JIAN et 

al., 2013). 

 
3.7.4 Efeitos do revestimento duplex  
 

Os revestimentos pelo processo CVD e PDV têm falhado em melhorar a resistência à 

fadiga térmica em aços para trabalho a quente utilizado em matrizes. Estes revestimentos 

falham prematuramente em consequência dos ciclos térmicos (SRIVASTAVA et al., 2003). 

Dentre as possibilidades de revestimentos, abordagens de tratamento duplex têm 

mostrado alguns benefícios. O revestimento duplex é uma combinação óptima entre 

tratamentos superficiais de nitretação sob plasma seguida de revestimento PVD ou PACVD. 

Várias pesquisas têm demonstrado o potencial do processo duplex (CELIS et al., 1999; 

HEIM; HOLLER; MITTERER, 1999; MATTHEWS; LEYLAND, 1995). Estudos relatam 

que o revestimento PVD combinado com camadas nitretadas resulta em uma mútua e 

sinergética combinação (MATTHEWS; LEYLAND, 1995; SMOLIK; MAZURKIEWICZ, 

2011). Isto porque, a camada nitretada entre o revestimento PVD e o aço ferramenta aumenta 

a dureza da superfície e a sua resistência a deformação plástica, protegendo o revestimento 

contra a perda de coesão e adesão ao material base (SMOLIK; MAZURKIEWICZ, 2011). 

Além disso, a camada nitretada pode aumentar ainda mais a resistência da fadiga de baixo 
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ciclo. O revestimento PVD por sua vez, além de reduzir o desgaste das matrizes, também 

desempenha um importante papel como camada de isolamento para a base nitretada, 

reduzindo a influência de fatores externos no seu processo de desgaste (STARLING; 

BRANCO, 1997). 

A aplicação da composição camada nitretada/revestimento PVD para neutralizar o 

processo de deformação plástica, oxidação, erosão ou desgaste abrasivo tem sido confirmada 

por muitos resultados de pesquisas (BARRAU et al., 2003; PELLIZZARI; UGUES; 

CIPOLLONI, 2013; SAIKI et al., 2001). De fato, a elevada dureza a quente dos revestimentos 

PVD e a alta tensão residual compressiva que eles apresentam contribuem para o aumento da 

resistência à fadiga térmica dos aços ferramentas para trabalho a quente. Estudo mostrou que 

o revestimento combinando Nitretação/TiN, aplicado no aço AISI H13, foi capaz de inibir a 

fadiga a térmica. Segundo os pesquisadores, o mecanismo mais provável para aumento da 

resistência à fadiga térmica parece envolver tanto o retardamento da nucleação das trincas 

quanto o seu crescimento (STARLING; BRANCO, 1997). Em outro estudo realizado em aços 

AISI H13 revestidos com várias combinações de camada nitretada com revestimentos PVD, 

mostrou que a baixa condutividade térmica do revestimento PVD desempenha um importante 

papel na redução da intensidade de choques térmicos durante a fadiga térmica, além de 

efetivamente diminuir a intensidade do revenimento do substrato (SMOLIK; 

MAZURKIEWICZ, 2011). 

Em um outro estudo envolvendo a combinação da nitretação a plasma, porém com o 

processo PACVD, verificou-se que a camada de nitretos da matriz desempenhou uma 

melhoria na estabilidade da tensão térmica.  O estudo mostrou que o revestimento formado 

por este processo foi capaz de proteger a superfície da matriz de um ataque químico da liga 

fundida de alumínio. Além disto, o PACVD recobriu o molde de maneira homogênea, 

aumentando a vida útil dos pinos e do molde, inclusive evitando ou retardando fortemente a 

soldagem do alumínio na superfície da matriz (HEIM; HOLLER; MITTERER, 1999). 

De um modo geral, a melhoria da resistência à fadiga térmica está bastante relacionada 

com a maior dureza a quente do substrato e com a alta tensão de compressão residual do 

revestimento, produzindo, desta forma, um atraso na nucleação e crescimento de trincas. No 

entanto, a diferença do coeficiente de expansão térmica entre o revestimento e o substrato é 

uma das causas de falha do revestimento. Este desequilíbrio permite que o frágil revestimento 

seja colocado em um estado de tensão durante a ciclagem térmica, resultando em uma 

nucleação de trincas (PELLIZZARI; MOLINARI; STRAFFELINI, 2001). Outro fator 

relevante a ser observado é a temperatura envolvida no processo, pois a baixa estabilidade 
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térmica da camada de compostos pode provocar a oxidação dos nitretos de ferro com a 

subsequente fragmentação do revestimento PVD. Isto sugere a necessidade da remoção da 

camada de compostos em aplicações onde a temperatura e a atmosfera causam oxidação 

(PELLIZZARI; MOLINARI; STRAFFELINI, 2001).  Em estudo de fadiga térmica realizado 

em aço AISI H11 com revestimento PVD verificou-se após 120 ciclos térmicos, em uma 

mesma faixa de temperatura, que uma completa oxidação induziu a decapagem das amostras. 

Isto mostra que alta resistência à oxidação dos revestimentos se torna um requisito 

fundamental para aplicações envolvendo fadiga térmica em ambientes agressivos 

(PELLIZZARI; UGUES; CIPOLLONI, 2013).  

É importante considerar a possibilidade de as falhas dos revestimentos estarem 

associadas a outras fontes específicas. A causa das falhas pode estar atribuída, por exemplo, à 

inclusão de enxofre na superfície da matriz; uma vez que este elemento pode estar presente 

nas pedras de esmeril utilizadas nas operações de polimento final das matrizes. Neste caso, a 

superfície rugosa produzida no final da operação de manufatura da matriz, imediatamente 

antes do esmerilhamento, pode ter uma influência significante na falha do mecanismo, pois 

pode fornecer locais para aprisionamento de partículas abrasivas com alto teor de enxofre. 

Deste modo, pode ocorrer uma baixa adesão do revestimento na inclusão de enxofre, 

acarretando o seu desprendimento; fato que leva a superfície do substrato a ficar exposta, 

favorecendo assim a nucleação das trincas (GALLO; FIGUEROA; BAUMVOL, 2010). 

Finalmente, é importante ainda ressaltar que todos os tipos de tratamento de superfície 

e tecnologias de revestimento podem formar uma camada de compostos na superfície; e em 

termos de propriedades térmicas, a diferença entre essas camadas compostas e o substrato 

pode levar a uma concentração de tensão, que por sua vez causa uma redução da resistência à 

fadiga térmica da ferramenta (JIAN et al., 2013). 

 
3.7.5 Efeitos do tratamento criogênico profundo  
 

O tratamento criogênico profundo (DCT) é um processo suplementar ao tratamento 

térmico convencional. Esse processo consiste normalmente em resfriar lentamente uma massa 

de peças até -196 ⁰C, mantendo-as nesta temperatura por horas ou dezenas de horas, sendo 

posteriormente aquecidas lentamente até que alcancem novamente a temperatura ambiente 

(KALSI; SEHGAL; SHARMA, 2010; SUCHMANN; JANDOVA; NIZNASKA, 2015, 

WALE; WAKCHAURE, 2013; YUGANDHAR et al., 2002). Ao contrário dos tratamentos de 

superfície convencionais, é um tratamento feita em uma única etapa, e que também afeta as 

propriedades do núcleo do componente (UYGUR, 2015).  
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De acordo com a literatura sobre aplicação do DCT em aços ferramentas, a melhoria 

das propriedades mecânicas pode ser atribuída a diferentes fenômenos, como: redução ou 

eliminação de austenita retida no processo de têmpera, precipitação de pequenos carbonetos 

finamente dispersos na martensita e a remoção de tensões residuais (AMINI; NEGAHBANI; 

GHAYOUR, 2015; BALDISSERA; DELPRETE, 2008; PÉREZ; BELZUNCE, 2015; 

YUGANDHAR et al., 2002). 

O DCT provoca uma mudança permanente na cinética de precipitação dos carbonetos, 

levando o material a ter uma maior fração de volume de carbonetos do que um material que 

foi submetido apenas a uma têmpera convencional e revenimento. Além disto, a fase 

martensita irá consequentemente ter um menor teor de carbono, dando origem a uma fase de 

matriz mais tenaz (PÉREZ; BELZUNCE, 2016; PÉREZ; BELZUNCE, 2015; SUCHMANN; 

JANDOVA; NIZNASKA, 2015). 

Estudos envolvendo DCT mostraram um aumento significativo na resistência ao 

desgaste do aço AISI H11 em elevadas temperaturas. Os autores observaram, no entanto, que 

o tempo de permanência na temperatura de DCT é fundamental; neste estudo, o efeito mais 

significante do DCT na precipitação de carbonetos foi alcançado quando o tempo de 6 horas 

de permanência foi utilizado (SUCHMANN; JANDOVA; NIZNASKA, 2015).  

Muitos trabalhos têm sido publicados abordando os efeitos do DCT nas propriedades 

dos materiais, ainda assim, são poucos os estudos que têm relatado os efeitos do DCT nas 

propriedades de fadiga térmica dos aços ferramentas para trabalho a quente. Um dos poucos 

trabalhos a relatar os efeitos do DCT nas propriedades de fadiga térmica em aço para trabalho 

a quente (AISI H11) revela que o tratamento criogênico pode atrasar o processo de nucleação 

de trincas sem aumentar a sua propagação. No entanto, o estudo observou que o comprimento 

médio e o comprimento máximo das trincas mantiveram-se praticamente inalterados para os 

corpos de prova com e sem DCT (PELLIZZARI et al., 2003). 
Embora seja necessária uma maior quantidade de dados para se avaliar os efeitos 

diretos do DCT na resistência à fadiga térmica, é possível correlacionar outras propriedades 

mais frequentemente investigadas, como, por exemplo, a tenacidade e a dureza, que são 

propriedades elementares desejáveis para se obter maior resistência à fadiga térmica. Estudos 

têm demonstrado que a tenacidade é consideravelmente afetada pela DCT, enquanto a dureza 

pouco é afetada. Estudos envolvendo o aço AISI H13 submetido a tratamento térmico 

convencional de têmpera e revenimento com banho criogênico mostrou que o material 

melhorou cerca de 20% a energia de impacto quando comparado com os tratamentos não 

associados à criogenia. Por outro lado, o tratamento criogênico não influenciou nos valores de 

dureza (VALES; CANALE; VENDRAMIM, 2009). O estudo ainda indicou que quando o 
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DCT é realizado entre a têmpera e o revenimento os resultados são melhores do que quando 

ele é realizado depois da têmpera e do revenimento.  

O desempenho de diferentes tratamentos térmicos combinados com DCT também foi 

investigado. O estudo foi desenvolvido em um aço ferramenta AISI H13 submetido à 

combinação de DCT com dois meios distintos de têmperas (gás e óleo). Os resultados 

mostraram que, tanto nos ensaios de têmpera em gás, quanto na têmpera em óleo, combinados 

ou não com o DCT, os efeitos não foram significantes para a alteração das propriedades 

mecânicas de tração e dureza. No entanto, com a aplicação do DCT, a tenacidade do aço AISI 

H13 aumentou consideravelmente. Nos tratamentos com estágios criogênicos para têmperas 

com gás e óleo, a tenacidade aumentou 22,5% e 24% respectivamente, quando comparado 

com os tratamentos sem o estágio criogênico (PÉREZ; BELZUNCE, 2015). 

Outra investigação foi realizada para verificar-se os efeitos do DCT na dureza e no 

comportamento ao desgaste do aço AISI H13 revestido com camada de TiC e sem a aplicação 

do revestimento. O estudo revelou que o DCT aplicado no material sem revestimento resultou 

em um aumento de 5,8% para a dureza, e 33% para resistência ao desgaste, em comparação 

com o tratamento térmico convencional. Quando o DCT foi aplicado no material com 

revestimento os valores subiram para 9,6% para a dureza, e 60% para resistência ao desgaste 

(AMINI; NEGAHBANI; GHAYOUR, 2015). 

 
3.8 Efeitos da rugosidade superficial no desempenho dos materiais  

 
Existem diversos trabalhos publicados abordando os efeitos da rugosidade superficial 

no desempenho dos materiais, todavia, não se observa uma correlação direta dos efeitos da 

rugosidade com a fadiga térmica dos aços ferramentas para trabalho a quente. No entanto, é 

possível correlacionar a influência da rugosidade com outras propriedades mais 

frequentemente investigadas, como, por exemplo, fadiga, aderência de revestimentos, 

resistência a erosão e a resistência a corrosão, que são propriedades desejáveis para se obter 

uma maior resistência à fadiga térmica. 

A superfície rugosa exerce um grande efeito na força de fadiga, uma vez que as trincas 

se iniciam predominantemente na superfície livre do material. Estudos têm mostrado que uma 

superfície com menor rugosidade tem uma maior resistência à fadiga, enquanto as superfícies 

com maior rugosidade mostram relativamente uma menor vida em fadiga. Desta forma, o 

polimento das superfícies pode aumentar a vida em fadiga de componentes (OBIUKWU et. 

al., 2015). 
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O desempenho dos revestimentos de ferramentas é afetado pela superfície rugosa do 

substrato, de modo que a diminuição da rugosidade resulta em uma melhoria das propriedades 

mecânicas e de adesão dos revestimentos. Estudos envolvendo revestimentos multicamadas 

de Ti/ TiN/ Zr/ ZrN aplicados em substratos com diferentes rugosidades superficiais 

apontaram que a resistência a corrosão do revestimento pode ser diminuída com o aumento da 

rugosidade do substrato. Além de alterar a resistência a corrosão observou-se ainda que a 

resistência à erosão e a força de adesão do revestimento aumentaram com a diminuição da 

rugosidade do substrato. Neste caso, a grande força de aderência e as fortes interfaces entre 

camadas adjacentes foram capazes de reduzir a nucleação de trincas e sua propagação, 

inibindo as falhas do revestimento (LIN et al., 2015). 

Observa-se em estudos prévios que a aderência do revestimento PVD também 

depende do pré-tratamento do substrato; uma superfície esmerilhada, por exemplo, pode 

apresentar uma melhor aderência do revestimento do que superfícies jateadas com micro 

abrasivos, uma vez que a adesão do revestimento é menor para uma rugosidade mais alta do 

substrato, principalmente em superfícies jateadas (ADOBERG et al., 2012). 

Outro estudo relacionando a rugosidade superficial e a resistência à corrosão também 

apontou uma melhora da resistência a corrosão para uma baixa rugosidade do substrato. O 

estudo utilizou substratos com rugosidades variando entre 0,2 e 17 μm, recobertos pelos 

revestimentos Ti e TiN. Os resultados indicaram um aumento da resistência a corrosão para 

uma rugosidade (Rmax) menor que 1 μm para filmes de Ti, e menor que 3 μm para filme de 

TiN (MUNEMASA; KUMAKIRI, 1991). 

As propriedades tribológicas são influenciadas principalmente pelas superfícies 

rugosas do material. Estas propriedades de alguma forma, direta ou indiretamente, também 

estão relacionadas à fadiga térmica. Deste modo, é esperado que a diminuição na rugosidade 

superficial, assim como acontece com as propriedades tribológicas, também seja capaz de 

aumentar a resistência das ferramentas à fadiga térmica; contudo, são necessários mais 

estudos que confirmem a correlação direta entre a rugosidade superficial e a fadiga térmica. 

Neste contexto o presente trabalho trouxe o desenvolvimento de um sistema de ensaio 

com aquecimento indutivo e a determinação de uma metodologia de ensaio para estudar o 

comportamento à fadiga térmica de um aço AISI H11 modificado sob diferentes condições 

superficiais. Os testes envolveram o uso de revestimentos mais tradicionais como o TiN e 

CrN, e também o mais recente TiBN. Ensaios de desgaste a quente complementaram a 

determinação da condição superficial de melhor desempenho. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi dividido em duas etapas distintas: 

 

- Desenvolvimento e construção de um equipamento de ensaio de fadiga térmica. 

- Realização dos ensaios de fadiga térmica e desgaste a quente. 

 

A figura 5 apresenta um fluxograma descrevendo sucintamente as etapas de 

desenvolvimento do estudo. 

Figura 5 – Fluxograma das etapas de desenvolvimento do estudo. 
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4.1 Desenvolvimento e construção do equipamento de ensaio de fadiga térmica 

 

O ensaio de fadiga térmica ainda não é um ensaio padronizado por norma. Em geral, 

um típico ensaio de fadiga térmica é um ensaio onde a superfície do corpo de prova é 

repentinamente aquecida e resfriada de maneira cíclica. Este ensaio é geralmente utilizado 

quando se deseja avaliar a capacidade do material em resistir ao desenvolvimento de trincas 

térmicas em sua superfície. Neste contexto, para possibilitar a execução destes ensaios, o 

estudo, em sua primeira etapa, concentrou-se no desenvolvimento e construção de um 

equipamento para a realização dos ensaios de fadiga térmica. O equipamento foi concebido 

com o objetivo de reproduzir certas condições de trabalhos existentes, simulando condições 

específicas de processos, que no caso, foi o de injeção de alumínio sob pressão. A construção 

do equipamento foi totalmente financiada por um projeto FAPESP (processo 2016/05491-0). 

O equipamento proposto para os ensaios foi especialmente desenvolvido para a 

realização do estudo, sendo baseado em ensaios típicos de fadiga térmica. O equipamento é 

basicamente constituído por uma central de comando e controle, um aquecedor indutivo com 

potência de 10 kW, três bicos injetores de água e ar, uma rede de ar comprimido, um sistema 

de recirculação de água e três reservatórios auxiliares, sendo: um reservatório para a coleta da 

água injetada no corpo de prova (reservatório 1), outro para alimentar os bicos injetores 

(reservatório 2), e um terceiro reservatório, conjugado com um trocador de calor 

gravitacional, para resfriamento dá água em circulação. A figura 6 ilustra a configuração 

esquemática do equipamento. 

A escolha do aquecimento por indução se deu em virtude da sua precisão, 

repetibilidade, eficiência e sobretudo, devido à alta velocidade de aquecimento proporcionada 

pelo método, possibilitando minimizar os tempos dos ciclos térmicos. Além disto, a indução 

eletromagnética foi o método de aquecimento utilizado em diversos trabalhos que foram 

referenciados neste estudo. A opção pelo resfriamento com água se justifica pela sua 

disponibilidade e sua eficaz capacidade de resfriamento. 
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Figura 6 – Desenho ilustrando o equipamento de ensaio de fadiga térmica: a) Esquema geral b) Vista 
superior  

 
 

 

Fonte: próprio autor. 
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A operação prevista para o equipamento consiste basicamente na realização de 

ciclagens térmicas automáticas controladas por um controlador lógico programável (PLC). 

Para isto, foi necessário o desenvolvimento de um programa supervisório dedicado ao 

controlador com a função de desempenhar os seguintes controles básicos: 

 

- Controlar o tempo de aquecimento do corpo de prova; 

- Controlar o tempo de resfriamento do corpo de prova; 

- Controlar o acionamento do indutor eletromagnético; 

- Controlar o acionamento do dos bicos injetores de água e ar;  

- Monitorar as temperaturas dos ciclos térmicos; 

- Controlar o funcionamento da bomba de recirculação de água;  

- Monitorar a temperatura da água de resfriamento. 

 

A bobina utilizada no aquecedor indutivo também teve que ser desenvolvida 

especificamente para os ensaios propostos no estudo. Para o seu desenvolvimento foi levado 

em consideração a temperatura máxima de aquecimento, a geometria dos corpos de provas e a 

área desejada de aquecimento, conforme indicado na figura 7.  
 

Figura 7 – Ilustração da área do corpo de prova a ser aquecida pela bobina indutiva. 

 

 
Fonte: próprio autor. 

 
O meio de resfriamento previsto para os corpos de prova foi uma mistura de ar 

comprimido e água injetada sob pressão. Para isto, foi projetado um sistema composto por de 

três bicos injetores circundantes ao corpo de prova, dispostos a 120 graus um do outro     
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(figura 6b); estando os mesmos interligados a uma rede de ar comprimido. Usando o princípio 

da pressão diferencial, os bicos injetores foram projetados para fazer o arraste da água do 

reservatório de resfriamento, sendo o sistema acionado ou desligado em função da admissão 

ou não do ar comprimido. Para evitar o aumento continuo da temperatura da água ao longo 

dos ciclos térmicos, o sistema foi projetado para que a água fosse continuamente recirculada 

por bombeamento, sendo resfriada durante a passagem pelo trocador de calor gravitacional e 

pelo reservatório 3. 

 
4.2 Corpos de prova utilizados nos ensaios de fadiga térmica 

 

Assim como o ensaio de fadiga térmica, a geometria e dimensões do corpo de prova 

não é estabelecido por norma, podendo variar de acordo com as condições estabelecidas em 

cada ensaio espeífico. Neste estudo, o material escolhido e utilizado nos corpos de prova foi o 

aço ferramenta para trabalho a quente AISI H11 Modificado (DIN 1.2343 modificado), cujas 

especificações técnicas, fornecidas pelo fabricante, estão apresentadas no quadro 1.  

 
Quadro 1 - Especificações técnicas do aço AISI H11 Modificado utilizado nos corpos de prova. 

Análise química (%) 

Carbono  
(C) 

Silício 
 (Si) 

Manganês  
(Mn) 

Cromo  
(Cr) 

Molibdênio 
(Mo) 

Vanádio  
(V) 

0,36 0,3 0,3 5,0 1,3 0,5 

Propriedades Físicas 

Temperatura 20°C  200°C 400°C 600°C 

Densidade, 
(Kg/m3) 7.800 7.750 7.700 7.600 

Modulo de elasticidade 
(Mpa) 210.000  200.000 180.000 140.000 

Coeficiente de expansão térmica por 
°C a partir de 20°C - 11,6 x 10-6  12,4 x 10-6  13,2 x 10-6  

Condutividade térmica 
W/m °C - 30 30 31 

Propriedades Mecânicas 

Dureza 45 HRC 46.5 HRC 48.5 HRC 

Resistência à tração 1450 MPa 1580 MPa 1680 MPa 

Limite de escoamento 
(0,2 % de deformação) 1240 MPa  1340 MPa 1410 MPa 

Alongamento 13% 13% 12% 

Redução de Área 65%  65%  64% 

Fonte: Uddeholm (2013). 
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O aço AISI H11 Modificado é um material pertencente a classes de aços AISI H11 

com um baixo teor de silício, possuindo muitas aplicações em ferramentas para trabalho a 

quente, inclusive em moldes para a injeção sob pressão. O material utilizado foi fornecido 

pelo fabricante de aços Uddeholm, sendo comercialmente denominado como Uddeholm 

Vidar® Superior. Este aço é composto por uma liga de cromo-molibdênio-vanádio, cujas 

características principais indicadas são: resistência ao choque térmico e fadiga térmica, boa 

resistência a altas temperaturas, boa tenacidade, ductilidade em todas as direções, e boa 

estabilidade dimensional durante o endurecimento. 
 

4.2.1. Fabricação dos corpos de prova  

 

Utilizando um processo mecanizado de serramento, os corpos de prova foram 

extraídos de blocos prismáticos quadrangulares (figura 8), sendo posteriormente usinados por 

fresadora e torno mecânico conforme perfil e dimensões descritas no desenho mostrado na 

figura 9.  

Por meio de lixamento, todas as marcas geradas pelo fresamento foram retiradas antes 

da realização dos tratamentos térmicos (figura 10). A geometria prismática de seção quadrada 

foi adotada para facilitar as posteriores análises das trincas térmicas superficiais provocadas 

pelos ciclos térmicos. A fim de minimizar o excesso de calor nas arestas dos corpos de prova, 

os cantos vivos foram arredondados por torneamento. 

 
Figura 8 - Imagem dos blocos do Aço AISI H11 Modificado (material dos corpos de prova). 

 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 9 – Desenho com as dimensões dos Corpos de prova. 

 

 
Fonte: próprio autor. 

 
 
Figura 10 – Imagem dos corpos de prova após usinagem. 

 

 
Fonte: próprio autor. 
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4.2.2 Tratamentos térmicos e superficiais dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova foram igualmente divididos em sete grupos distintos, sendo cada 

grupo submetido a diferentes combinações de tratamentos térmicos e de superfície conforme a 

seguir: 

 

Grupo 1 – Têmpera e triplo revenimento. 

Grupo 2 – Têmpera, criogenia e duplo revenimento. 

Grupo 3 – Têmpera, triplo revenimento e pós-oxidação. 

Grupo 4 – Têmpera, triplo revenimento, nitretação e pós-oxidação. 

Grupo 5 – Têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD (TiN). 

Grupo 6 – Têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD (CrN). 

Grupo 7 – Têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD (TiBN). 

 
Estes tratamentos térmicos e superficiais foram os selecionados para o estudo por 

serem comumente indicados para aços ferramentas para trabalho a quente, e também devido 

ao interesse de empresas do setor em avaliar a resistência a fadiga térmica dos seus processos 

de tratamentos térmicos e revestimentos superficiais.  

Os tratamentos térmicos de têmpera e revenimento foram realizados em todos os 

corpos de prova, servindo de base para todos os tratamentos e revestimentos adicionais. Por 

não ter sido submetido a nenhum tipo de tratamento complementar, o corpo de prova do 

grupo 1 foi utilizado como referência para avaliação de todas as demais amostras. Os 

tratamentos térmicos e de superfície foram realizados da seguinte forma: 

Têmpera - O processo de aquecimento, manutenção e resfriamento da têmpera foi realizado 

em forno a vácuo, fabricante “Seco-Warwick”, Polônia-EUA®”, dimensões 900 x 600 x 600 

mm, potência de motor 150 KVA e pressão máxima de 12 Bar no resfriamento com gás 

nitrogênio. O processo de têmpera consistiu na realização de vácuo à temperatura ambiente, 

de forma que, ao se alcançar o nível de 10-2 mbar de pressão, a câmara do forno foi 

preenchida com gás nitrogênio, promovendo uma condução de calor mais eficiente por 

convecção. O aquecimento foi realizado até a temperatura de 700 °C, quando então foi 

novamente realizado vácuo para a ordem de 10-2 mbar. O aquecimento continuou por 

irradiação até atingir a temperatura de 1030 °C. Este aquecimento do material sob vácuo, 

além de tornar a transmissão de calor mais eficiente por irradiação, também contribui para a 

proteção da superfície do aço contra a perda de carbono, elemento responsável por conferir 
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dureza ao material. Neste processo, o monitoramento das temperaturas de superfície e núcleo 

da peça foi realizado por dois termopares. O tempo de permanência à temperatura de 

austenitização foi de 20 minutos, de modo que a diferença de temperatura entre a superfície e 

o núcleo fosse menor ou igual a 10 °C. Cumprido o tempo de permanência na temperatura de 

austenitização, os corpos de prova foram automaticamente resfriados com gás nitrogênio à 

uma pressão de 6 bar até a temperatura do núcleo alcançar 80 °C. Concluída a têmpera a peça 

foi então transferida para o forno de revenimento a vácuo. 

Revenimento - O processo de aquecimento, manutenção e resfriamento do revenimento foi 

realizado em forno à vácuo, fabricante “Seco-Warwick®”, Polônia-EUA”, dimensões 900 x 

600 x 600 mm, potência de motor 80 KVA, sendo o aquecimento e resfriamento realizado 

com gás nitrogênio. Os três ciclos de revenimentos dos corpos de prova foram conduzidos no 

mesmo equipamento, de modo a se alcançar respectivamente em cada ciclo as temperaturas 

de 560, 600 e 590 °C. O tempo de permanência em cada temperatura foi de 2 horas, sendo 

monitoradas por termopares de superfície e núcleo, obedecendo à mesma regra de diferença 

inferior ou igual a 10 °C para início da contagem do tempo. O resfriamento foi realizado com 

gás nitrogênio até temperatura do núcleo alcançar 80 °C. Realizado os três ciclos de 

revenimento o corpo de prova foi então submetido aos ensaios de dureza, a qual foi 

determinada previamente para se estabelecer entre 44 e 46 HRC. 

A figura 11 apresenta as microestruturas dos corpos de prova (AISI H11 modificado) no 

estado recozido e após a realização dos tratamentos térmicos de têmpera e revenimento. 
 

Figura 11 – Microestruturas dos corpos de prova (AISI H11 modificado) recozido e após tratamento 
térmico de têmpera e revenimento. 

 

 
Fonte: Laboratório de controle de qualidade da Empresa Isoflama, responsável pelos tratamentos 
térmicos. 
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Nitretação - A nitretação foi realizada por um reator de nitretação a plasma, fabricante 

Plateg®, Alemanha, dimensões 900 x 1600 mm, capacidade 2.000 kg, fonte de corrente de 

120 A e potência 45 KVA. Os gases utilizados no processo foram o hidrogênio, nitrogênio, 

argônio e metano. A fonte principal do átomo nitrogênio, para a adsorção e difusão, foi do gás 

nitrogênio submetido ao bombardeamento de elétrons. Observando-se que a “ionização” do 

nitrogênio ocorre desde a temperatura de 100 °C; o tempo de processo foi de 3 horas à uma 

temperatura de 520 °C. A camada difundida de nitrogênio teve profundidade da ordem de 

0,500 mm (camada de difusão) sem a ocorrência de precipitação de nitretos na superfície, 

evitando-se a formação das fases épsilon e gama linha (camada branca). 

A figura 12 apresenta a microestrutura dos corpos de prova (AISI H11 modificado) após 

nitretação a plasma sem a presença de camada branca, assim como a indicação da 

profundidade da camada de difusão (NHT) do processo de nitretação, conforme estabelecido 

pela norma DIN 50190.  
 

Figura 12 – A) Microestrutura dos corpos de prova (AISI H11 modificado) após nitretação a plasma 
sem camada branca. B) NHT da camada nitretada. 

 

A   

 

Fonte: Laboratório de controle de qualidade da Empresa Isoflama, responsável pelos tratamentos 
térmicos. 
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 Pós- oxidação - Para este processo foi utilizado o mesmo forno da nitretação a plasma. O gás 

utilizado no processo de oxidação foi o N2O, responsável em fornecer oxigênio à superfície 

nitretada, reagindo com o ferro para formar o óxido “magnetita” (Fe2O3). A magnetita tem 

propriedades de alta resistência ao calor (1500 °C), e sua fina camada formada na superfície 

do aço (da ordem de 0,002 a 0,004 mm) reduz o coeficiente de atrito. 

Criogenia - O tratamento criogênico para os corpos de prova foi realizado em uma câmara 

criogênica de 0,5 m3 com controle de temperatura. A temperatura foi reduzida gradualmente a 

uma à taxa de resfriamento de cerca de 3 °C/min, até as amostras atingirem a temperatura de 

196 °C negativos, mantendo-se nesta temperatura criogênica por 8 horas (temperatura 

comercialmente utilizada). Após este tempo as amostras foram aquecidas gradualmente a uma 

taxa de aquecimento de 3 °C/min até voltar à temperatura ambiente (cerca de 25 ° C). 

Revestimentos PVD – Três grupos de corpos de prova previamente submetidos à têmpera, 

triplo revenimento e nitretação a plasma foram recobertos por três tipos de revestimentos 

PVD: Nitreto de Titânio (TiN), Nitreto de Cromo (CrN) e Nitreto de Titânio Boro (TiBN). 

Antes da aplicação dos revestimentos, para remover um princípio de oxidação e melhorar o 

acabamento superficial, os corpos de prova foram micro jateados com alumina 500 mesh. 

Posteriormente as peças foram desengraxadas em uma sequência de tanques com detergentes 

alcalinos, sendo o processo assistido por ultrassom. Finalizando a preparação da superfície, os 

corpos de prova passaram por um banho com água deionizada. 

Em seguida os corpos de prova foram montados em dispositivos para serem 

submetidos ao processo de revestimento. Os principais parâmetros dos processos aplicados 

estão apresentados a seguir: 

Nitreto de Titânio (TiN)  

Espessura de camada de 4 μm, dureza de 2.200 HV e um coeficiente de atrito de 0,4. 

A deposição das camadas do revestimento foi realizada por processo sob vácuo por meio 

de arco catódico (CAE). Neste tipo de processo o arco catódico move-se sobre a superfície do 

metal sólido utilizado, provocando a sua evaporação. O metal evaporado combina-se então 

com o gás de processo formando o filme fino de TiN sobre o corpo de prova.  

Nitreto de Cromo (CrN) e Nitreto de Titânio Boro (TiBN) 

O princípio de evaporação utilizado nestes processos PVD foi o de pulverização 

catódica (ou sputtering). No caso da camada de CrN o catodo é de Cr e no caso da camada de 
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TiBN o catodo é de TiB. Nestes processos, o tempo do processo de revestimento durou cerca 

de 8 horas, compreendendo as seguintes etapas: bombeamento de vácuo, aquecimento, 

bombardeamento com Ar (para expor o metal base), revestimento e resfriamento. Os 

processos de revestimentos ocorreram a temperaturas em torno de 200 ˚C para a camada de 

CrN, e 350 ˚C para o processo de TiBN. A camada de CrN ficou com 4 μm de espessura e 

uma dureza em torno de 2.000 HV. A camada de TiBN ficou com 2 μm de espessura e uma 

dureza em torno de 3.400 HV. 

 

4.2.3 Rugosidade dos corpos de prova 

 

Após os tratamentos de têmpera, revenimento, nitretação e criogenia; antes da 

aplicação dos revestimentos PVD e da pós-oxidação, todas as faces laterais dos corpos de 

prova foram submetidas a um processo de polimento, o qual deixou todas as faces laterais 

com as mesmas rugosidades (rugosidade média Ra = 0,06 µm, e rugosidade total Ry = 0,5 

µm). Posteriormente aos polimentos, três dos sete grupos de corpos de prova receberam os 

revestimentos PVD (TiN, CrN e TiBN), os quais foram aplicados sobre os substratos 

temperados (com triplo revenimento) e nitretados. 

Com o objetivo de avaliar uma possível influência direta da rugosidade na fadiga 

térmica, os demais quatro grupos de corpos de prova (grupo 1 ao 4) tiveram duas das suas 

quatro faces laterais (faces B e D) lixadas novamente (lixas número 120 e 240) a fim de 

propositalmente aumentar suas rugosidades superficiais. Os grupos 1 e 2, permaneceram nesta 

nova condição, já os grupos 3 e 4 passaram ainda pelo tratamento complementar de pós-

oxidação, que por sua vez também exerceu uma nova alteração na rugosidade superficial. 

No quadro 2 estão apresentados os valores finais das rugosidades médias (Ra) e 

rugosidades máximas (Ry) medidas nas faces dos quatro grupos de corpos de prova que 

tiveram suas rugosidades alteradas em função dos lixamentos e tratamento de pós-oxidação. O 

parâmetro de rugosidade Ry também foi considerado por este fornecer informações 

complementares ao parâmetro Ra. 
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Quadro 2 – Rugosidades finais medidas nas faces dos quatro grupos de corpos de prova. 

 

Grupo 1  

(Têmpera e 3 revenimentos) 
Face A (Ra = 0,06 µm; Ry = 0,5 µm)  

Face B (Ra = 0,39 µm; Ry = 4,0 µm)  

Face C (Ra = 0,06 µm; Ry = 0,5 µm)  

Face D (Ra = 0,26 µm; Ry = 2,8 µm) 

Grupo 2 

(Têmpera, criogenia e 2 revenimentos) 
Face A (Ra = 0,06 µm; Ry = 0,5 µm)  

Face B (Ra = 0,39 µm; Ry = 4,0 µm)  

Face C (Ra = 0,06 µm; Ry = 0,5 µm)  

Face D (Ra = 0,26 µm; Ry = 2,8 µm)  

Grupo 3 

(Têmpera, 3 revenimentos e pós oxidação) 
Face A (Ra = 0,20 µm; Ry = 2,3 µm)  

Face B (Ra = 0,38 µm; Ry = 3,3 µm)  

Face C (Ra = 0,14 µm; Ry = 2,0 µm)  

Face D (Ra = 0,34 µm; Ry = 2,8 µm) 

Grupo 4  

(Têmpera, 3 revenimentos, nitretação e pós oxidação) 
Face A (Ra = 0,18 µm; Ry = 1,5 µm)  

Face B (Ra = 0,26 µm; Ry = 2,7 µm)  

Face C (Ra = 0,24 µm; Ry = 1,7 µm)  

Face D (Ra = 0,42 µm; Ry = 2,5 µm) 

 

4.3 Ensaios de fadiga térmica 

 

Para as ciclagens térmicas foram pré-determinados os seguintes parâmetros: 

- Temperatura média (externa) máxima do ciclo: 630 ºC; 

- Temperatura média (externa) mínima do ciclo: 150 ºC; 

- Temperatura da água de resfriamento: 28 ºC; 

- Pressão média de resfriamento: 6 a 8 Bar; 

- Tempo de pré-aquecimento: 2 segundos; 

- Tempo de aquecimento: 12 segundos; 

- Tempo médio de resfriamento: 15 segundos; 

- Número de ciclos térmicos: 200, 400, 600 e 800 (4 corpos de prova por ensaio). 
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Como o objetivo do ensaio consiste em simular certas condições de trabalhos 

existentes, no caso o de injeção de alumínio sob pressão, a temperatura máxima do ciclo foi 

fixada em   630 ºC, um valor próximo ao do ponto de fusão de ligas de alumínio. Esta faixa de 

temperatura é usualmente aplicada em ensaios típicos de fadiga térmica, principalmente 

naqueles que visam avaliar os materiais utilizados em moldes para injeção de alumínio sob 

pressão. A temperatura mínima de 150 ºC foi considerada com o objetivo de tentar simular o 

pré-aquecimento que é usualmente aplicado em matrizes de fundição sob pressão quando em 

operação.  

A temperatura da água de resfriamento de 28 ºC foi assim estabelecida simplesmente 

por ser esta a temperatura média da água no ambiente laboratório de ensaio. A Pressão média 

entre 6 e 8 Bar, utilizada no resfriamento, corresponde a pressão geralmente disponibilizada 

pela central do sistema de ar comprimido. 

Os tempos médios de pré-aquecimento, aquecimento e resfriamento dos corpos de 

prova até atingir as temperaturas superficiais extremas, 150 ºC e 630 ºC foram determinados 

com o auxílio de um termômetro infravermelho (Marca Incoterm®- Série Scan Temp /900). 

Nesta calibragem, uma amostra de cada um dos sete grupos de corpos de prova foi aquecida 

pelo aquecedor indutivo (ajustado a uma potência de 10 KW) por tempos aleatórios pré-

programados, de modo que, ao final de cada tempo de aquecimento o corpo de prova era 

retirado do interior da bobina indutiva, sendo a sua superfície imediatamente medida pelo 

termômetro infravermelho. O tempo médio necessário para os corpos de prova atingir o pré-

aquecimento de 150 ºC foi de 2 segundos, já o tempo médio para elevar a temperatura de          

150 ºC para 630 ºC foi de 12 segundos em todos os corpos de prova. Da mesma forma, para 

determinar o tempo médio de resfriamento, vários tempos aleatórios também foram pré-

programados no controlador do equipamento, de modo que, ao final de cada tempo, a 

superfície resfriada do corpo de prova era imediatamente medida pelo infravermelho. O 

tempo necessário para abaixar a temperatura de 630 ºC para 150 ºC foi em média 15 segundos 

para todos os corpos de prova. 

O número de ciclos térmicos definidos em: 200, 400, 600 e 800, foram assim 

determinados após a realização de um pré-ensaio em um corpo de prova do grupo 1 (têmpera 

com triplo revenimento). Neste pré-ensaio foram realizados 1000 ciclos térmicos, de modo 

que a cada 100 ciclos o teste era interrompido para uma análise visual do corpo de prova. 

Após as análises verificou-se que os indícios visuais de trincas começaram a surgir apenas aos 

200 ciclos, com um crescente aumento da sua densidade no decorrer do ensaio; porém, a 

partir dos 800 ciclos começou a ocorrer uma deterioração do corpo de prova. Desta forma, o 
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número de ciclos foi então definido em: 200, 400, 600 e 800 ciclos. O corpo de prova do 

grupo 1 foi escolhido para realização deste pré ensaio por ser teoricamente considerado o 

corpo de prova com menor resistência a fadiga térmica. 

Todas as amostras utilizadas para testar o equipamento, fazer as calibragens e as 

definições dos parâmetros de ensaios foram exclusivas para este fim, não sendo utilizadas 

para os ensaios de fadiga térmica. 

 

4.3.1 Procedimentos de ensaio 

 

Definida as variáveis referentes aos ensaios, ou seja, tempo de aquecimento (12 

segundos), tempo de resfriamento (15 segundos) e número de ciclos térmicos desejáveis (200, 

400, 600 ou 800 ciclos), os valores eram registrados no controlador pela tela de entrada de 

dados. Inserido todos os dados, o corpo de prova era então colocado no dispositivo de ensaio. 

Seu posicionamento foi feito pelo furo central, o qual é acoplado a um termopar tipo K 

localizado no centro da bobina de indução, conforme ilustrado esquematicamente na figura 

13. 

 
Figura 13 – Ilustração do posicionamento do corpo de prova na bobina de indução. 

 

 
 

Fonte: próprio autor. 
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Pela tela de operação do controlador o teste era iniciado, sendo automaticamente 

ligado o aquecedor indutivo. Passado 2 segundos o teste era manualmente interrompido e 

imediatamente reiniciado na tela de operação. Estes dois segundos extras servem para pré-

aquecer o corpo de prova, ou seja, elevar a sua temperatura externa até 150 oC.  Após reinicio 

do teste, o aquecedor indutivo ficava então acionado por 12 segundos, elevando a temperatura 

de 150 oC a 630 oC. Após este tempo o aquecimento era automaticamente interrompido, sendo 

instantaneamente acionados os bicos injetores com a mistura de ar comprimido e água, dando 

início a um resfriamento com duração de 15 segundos, tempo suficiente para baixar a 

temperatura externa do corpo de prova de 630 oC para 150 oC, finalizando, desta forma, o 

primeiro ciclo térmico. A partir deste primeiro ciclo, os demais se repetiam sucessivamente e 

automaticamente até a finalização do ensaio, de acordo com o número de ciclos pré-

estabelecidos, ou seja, 200, 400, 600 ou 800 ciclos. O pré-aquecimento de dois segundos só é 

necessário quando se inicia um novo ensaio, ou seja, ele só é aplicável quando o corpo de 

prova se encontra na temperatura ambiente. 

Durante os ensaios, a cada 50 ciclos térmicos, os corpos de prova eram girados 90 

graus em torno do seu próprio eixo. Este procedimento era realizado manualmente com o 

auxílio de uma ferramenta, sem a necessidade de paralização dos ensaios.  

 

4.4 Avaliações das trincas causadas pela fadiga térmica 

 

Para possibilitar uma verificação pormenorizada das trincas superficiais foi necessário 

preliminarmente remover a camada de oxidação formada nos corpos de prova durante os 

ciclos de aquecimento. Para isto, todos os corpos de prova permaneceram 12 horas submersos 

em uma solução aquosa de 50% de ácido clorídrico. Posteriormente os corpos de prova foram 

lavados e escovados por escova de aço rotativa e subsequentes lixamentos, sendo utilizado 

progressivamente lixas números 220, 400 e 500.  

Reveladas as trincas ocultadas pela oxidação, todas as áreas de interesse de avaliação 

(área de análise das trincas) indicadas na figura 7 foram fotografadas estando a máquina 

fotográfica na função macro, com uma resolução regulada em 3264 x 2448 pixels. Para fins de 

comparação do efeito da influência da rugosidade superficial, as imagens digitais dos corpos 

de prova ensaiados foram analisadas visualmente e comparadas de forma qualitativa. Para 

auxiliar nas avaliações, as superfícies dos corpos de provas também foram analisadas com o 

auxílio de uma lupa de aumento de 10 vezes. 
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Para verificar-se quantitativamente a formação e comportamento das trincas em cada 

grupo de amostras, somente as imagens digitais referentes a face A (face com menor 

rugosidade superficial) foram analisadas. Para isto, as imagens foram processadas no software 

ImageJ1, no qual foram realizadas medições do comprimento de cada uma das trincas 

superficiais visíveis nas faces A de cada uma das amostras ensaiadas. A densidade de trincas 

em cada face foi determinada pela razão do somatório dos comprimentos das trincas 

superficiais e a área avaliada de 600 mm2.  

Em virtude da oxidação gerada pelos aquecimentos, cada série de ciclos térmicos (200, 

400, 600 e 800 ciclos) foi realizada em um corpo de prova distinto, não sendo, desta forma, 

avaliada a evolução das trincas em uma mesma superfície, e sim avaliada a densidade das 

trincas em função do número de ciclos térmicos.  

Para as avaliações e medições das trincas na seção transversal dos corpos de prova, os 

mesmos foram seccionados utilizando-se uma cortadora metalográfica. O corte foi realizado 

na área de maior concentração de trincas superficiais visíveis. 

Após os lixamentos para remoção das marcas deixadas pelo disco de corte, as seções 

transversais foram fotografadas e as imagens analisadas qualitativamente apenas na região 

localizada imediatamente sob a face em que foram medidas as trincas superficiais (face A). 

 

4.5 Medições das deformidades dos corpos de prova 

 

Para quantificar as possíveis deformidades sofridas pelos corpos de prova após a 

realização dos ensaios os mesmos, antes de serem seccionados, foram posicionados em uma 

mesa de desempeno sendo apoiados pelas extremidades (região não afetada termicamente)  

sobre dois blocos padrão iguais. Com o auxílio de um relógio comparador (resolução de 0,01 

mm) movimentando-se no sentido longitudinal, verificou-se as deformidades máximas de 

cada uma das faces laterais de todos os corpos de prova ensaiados, de acordo com o 

procedimento ilustrado na figura 14. Para cada corpo de prova foi determinada uma média de 

deformação em função da série de ciclos térmicos.  

Antes da realização dos ensaios de fadiga térmica, os corpos de prova também tiveram 

as faces laterais medidas com o mesmo procedimento adotado na figura 14, sendo apurado um 

erro geométrico médio de planeza inferior a 0,06 mm. Esta verificação foi necessária a fim de 

determinar os desvios prévios oriundos do processo de fabricação e dos tratamentos térmicos. 
                                                            
1 O ImageJ é um programa de computador feito em Java destinado ao processamento de imagens. É 
um Software de domínio público desenvolvido no National Institutes of Health (EUA). 
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Figura 14 – Ilustração do procedimento de medição das deformidades sofridas pelos corpos de prova. 
 

 
Fonte: próprio autor. 

 

4.6 Ensaios de desgaste a quente 

 

Nos ensaios de desgaste a quente foram utilizados um total de 12 corpos de provas 

cilíndricos (Ø 10 mm por 100 mm de comprimento) tratados termicamente do mesmo modo 

que os corpos de prova utilizados nos ensaios de fadiga térmica. A exceção foi o tratamento 

combinando têmpera, triplo revenimento e pós-oxidação (grupo 3), que não foi possível de ser 

realizado. Esta impossibilidade se deu em virtude desta combinação de tratamento térmico ser 

incomum, não surgindo em tempo hábil uma demanda para a realização deste tipo de 

tratamento, uma vez que é necessário compor uma carga mínima de peças para realizar este 

processo de tratamento, ou seja, o processo se tornou inviável economicamente para o 

tratamento apenas das duas amostras. 

Da mesma forma que os corpos de prova utilizados nos ensaios de fadiga térmica, os 

corpos de prova utilizados no ensaio de desgaste também foram extraídos de blocos 

prismáticos quadrangulares, porém utilizando-se o processo de corte a água. A usinagem foi 

realizada em torno mecânico, sendo a superfície final das amostras polida (Ra = 0,05 µm). O 

material dos corpos de prova também foi o mesmo, ou seja, o aço ferramenta para trabalho a 

quente AISI H11 Modificado (DIN 1.2343 modificado). 

Os corpos de prova utilizados nos ensaios de desgaste foram identificados conforme 

descrito no quadro 3. 
 

Deformidade 

máxima 
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Quadro 3 - Identificação dos corpos de prova utilizados nos ensaios de desgaste a quente. 

Tratamentos térmicos e superficiais QTD. 
Identificação dos Corpos 

de Prova 

TÊMPERA/3 REVENIMENTOS/NITRETAÇÃO/  
PVD (TiN) 2 

A 
B 

TÊMPERA /3 REVENIMENTOS/NITRETAÇÃO/ 
PÓS-OXIDAÇÃO 2 

D 
E 

TÊMPERA /3 REVENIMENTOS/ NITRETAÇÃO 
PVD (CrN) 2 

H 
I 

TÊMPERA /3 REVENIMENTOS/NITRETAÇÃO 
PVD (TiBN) 2 

J 
K 

TÊMPERA /3 REVENIMENTOS 2 
M 
N 

TÊMPERA / CRIOGENIA/2 REVENIMENTOS 2 
O 
P 

 

4.6.1 Equipamento e procedimento de ensaio 

 

Os testes de desgaste a quente foram realizados utilizando-se o equipamento de 

ensaios mostrado na figura 15, disponibilizado pelo IMT (Institute of Metals and Technology 

-University of Ljubljana – Slovenia).  

 
Figura 15 – Imagem do equipamento utilizado nos ensaios de desgaste a quente. 

 

Fonte: IMT (Institute of Metals and Technology -University of Ljubljana – Slovenia) 

 
A configuração do equipamento consiste em dois cilindros cruzados (dimensões 

10x100 mm) que, por meio de um sistema composto por mola, deslizam alternadamente um 

contra o outro a uma velocidade constante, estando os cilindros sob a ação de uma carga 

normal gradualmente crescente (figura 16). Em razão da configuração específica do ensaio, 
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cada ponto da trajetória onde ocorre o contato entre os dois cilindros (região de desgaste) 

corresponde a uma carga única sem qualquer efeito de um histórico de carregamento. 

Figura 16 – Esquema do equipamento utilizado nos ensaios de desgaste a quente. 

 

 

Fonte: IMT (Institute of Metals and Technology -University of Ljubljana – Slovenia) 
 

Os testes foram realizados a uma temperatura de 600° C (temperatura aplicada e 

monitorada pelo próprio equipamento de ensaio), sendo as amostras aquecidas no seu próprio 

suporte. Os corpos de prova aquecidos foram carregados contra um cilindro estacionário de 

WC com um acabamento polido (Ra = 0,05 µm).  

Foram realizados um total de 50 ciclos de deslizamento/carregamento em cada ensaio 

sem o uso de lubrificação; sendo o deslocamento do corpo de prova, a cada ciclo, limitado a 

uma distância de 100 mm. Durante o ensaio a carga normal aplicada sobre os cilindros 

aumentava gradualmente durante o curso do deslizamento para a frente, e 

correspondentemente ia diminuindo durante o curso inverso, com a carga sempre variando 

entre 100 e 500 N. A velocidade de deslizamento utilizada no ensaio foi de 0,05 m/s. Os 

ensaios foram realizados paralelamente em duas amostras de cada tipo, sendo calculado um 

volume médio de desgaste para as cinco diferentes cargas aplicadas; 100, 200, 300, 400 e 500 

N. Para a análise do volume de desgaste sofrido pelos corpos de prova foi utilizado um 

equipamento de medição 3D de micro coordenadas (Alicona Infinitefocus® G4). 

Após os estudos experimentais das amostras foram realizadas representações gráficas 

dos coeficientes de fricção, sendo também apresentadas, no apêndice, as micrografias ópticas 

das regiões desgastadas. Os coeficientes de fricção foram obtidos em função da pressão de 

contato e número de ciclos deslizamento, permanecendo constante a temperatura e a 

velocidade de deslizamento. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Depois do desenvolvimento e construção do equipamento de ensaio e realização dos 

ensaios de fadiga térmica e desgaste a quente, os seguintes resultados foram verificados: 

 

5.1 Equipamento de ensaio de fadiga térmica 

 

A figura 17 ilustra o equipamento de ensaio de fadiga térmica desenvolvido e 

fabricado. 

Figura 17 – Imagem do equipamento de fadiga térmica desenvolvido e fabricado. 
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5.1.1 Programa de gerenciamento dos ensaios de fadiga térmica 

 

O programa supervisório desenvolvido para o controlador mostrou-se funcional em 

realizar as funções básicas previstas na fase de projeto. As telas principais do programa 

desenvolvido para o controlador (inicialização, entrada de dados, operação e manutenção do 

software) estão apresentadas na figura 18. 

 

Figura 18 – Imagens das principais telas do programa desenvolvido para o controlador. 
 

         
 

         
 
 
5.1.2 Bobina Indutiva 

 

A fabricação da bobina indutiva que foi especificamente desenvolvida para o 

aquecimento das amostras levou em consideração a temperatura máxima do ciclo térmico, a 

geometria dos corpos de provas e a área desejada de aquecimento. A bobina adequada para 

atender a estas condições foi a seguinte: bobina fabricada com tubo de cobre eletrolítico, 
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revestida com pintura eletrostática a pó e conexão com sistema “rabo de andorinha”, com 

dimensões 30 x 30 x 38 mm, conforme ilustrado na figura 19. 

 
 

Figura 19 – Imagem da bobina indutiva desenvolvida para os ensaios de fadiga térmica. 

 
 

Durante uma série de testes de aquecimento realizados verificou-se que a bobina 

indutiva obteve êxito em elevar a temperatura externa dos corpos de prova até a temperatura 

máxima pretendida de 630 ˚C, mantendo a área de aquecimento pré-estabelecida para a 

avaliação das trincas.  

Outro fator importante a ser observado em qualquer que seja o sistema de aquecimento 

por indução seria o correto posicionamento da bobina indutiva em relação à superfície a ser 

aquecida. No caso específico deste estudo, sempre ao início de cada ensaio é importante que a 

verificação da concentricidade do corpo de prova com o centro da bobina indutiva. Desta 

maneira, o aquecimento se torna mais uniforme em todas as áreas laterais da amostra. Como a 

bobina indutiva possui um movimento independente da amostra, pequenos ajustes podem ser 

feitos sempre no início de cada ensaio. Ainda assim, para tentar minimizar a não 

uniformidade da distribuição do calor foi adotado como metodologia de ensaio, o 

procedimento de girar o corpo de prova 90 graus em torno do seu próprio eixo a cada 50 

ciclos, de modo a expor todas as faces dos corpos de prova às mesmas condições de 

aquecimento. 

Estes giros periódicos acabaram ainda contribuindo indiretamente para resolver outro 

problema evidenciado durante os ensaios. Após uma série de ciclos térmicos realizados em 

testes preliminares, em mais de uma ocorrência, o corpo de prova ficou travado no termopar, 

impossibilitando a sua retirada do dispositivo de fixação após o fim do ensaio; chegando ao 

ponto de danificar um termopar na tentativa de retirá-lo. Este travamento do termopar dentro 

do furo do corpo de prova ocorria principalmente por causa da oxidação e da pequena folga 
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entre os dois elementos. A solução seria então diminuir o diâmetro do termopar ou aumentar o 

diâmetro do furo, porém, estas soluções gerariam uma folga excessiva que poderia interferir 

na leitura do termopar, além de prejudicar a própria sustentação do corpo de prova no 

dispositivo de fixação. O problema, no entanto, foi contornado com o simples procedimento 

de girar a amostra durante o ensaio; de alguma forma esta movimentação constante do corpo 

de prova acabou impedindo que a oxidação gerada no furo se aderisse ao termopar 

provocando o seu travamento no furo. 

A figura 20 apresenta imagens referentes a um ciclo de aquecimento (imagens 

superiores) e resfriamento (imagens inferiores) durante o ensaio de fadiga térmica. Nas 

imagens é possível identificar a região principal de aquecimento do corpo de prova onde 

foram analisadas as trincas térmicas. 
 

Figura 20 – Imagens ilustrando o ciclo de aquecimento e resfriamento durante o ensaio de fadiga 
térmica. 
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5.1.3 Estabilização dos ciclos térmicos durante os ensaios 

 

Durante a realização das ciclagens térmicas, logo após um período de estabilização, 

verificou-se que o equipamento de ensaio manteve uma repetibilidade dos ciclos de 

aquecimento e resfriamento. O gráfico 5 mostra a variação da temperatura interna e externa 

do corpo de prova monitorada durante seis ciclos consecutivos contados a partir de um 

período de estabilização equivalente a dez ciclos térmicos (270 segundos). 

Durante o monitoramento dos ensaios observou-se que enquanto a temperatura externa 

variava entre 150 ᵒC a 630 ᵒC (medidas com termômetro infravermelho) , a temperatura 

interna média acusada pelo termopar ficava compreendida entre 290 ᵒC a 460 ᵒC. 

Observando-se ainda o gráfico 5, nota-se que as variações das temperaturas internas e 

externas ocorreram de modo defasado, ou seja, enquanto a superfície externa do corpo de 

prova estava aquecendo, o seu núcleo ainda estava em processo de resfriamento, ocorrendo 

uma defasagem uniforme entre os picos máximos e mínimos de temperatura.  
 
Gráfico 5 – Comparativo das variações das temperaturas internas e externas dos corpos de prova 

durante os ciclos térmicos. 

 
 
O gráfico 5 pode ser descrito quantitativamente da seguinte forma: no instante zero 

(após estabilização de 10 ciclos) o ciclo se inicia estando a temperatura externa a 150 ᵒC e a 

interna em 400 ᵒC. Com o acionamento da bobina indutiva a superfície externa começa a 

aquecer, porém a temperatura interna ainda está decrescendo em consequência do 
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resfriamento do ciclo anterior, continuando a baixar até os 8 segundos, instante que alcança o 

seu valor mínimo de 290 ᵒC. Atingindo este pico mínimo, a temperatura interna começa a se 

elevar juntamente com a temperatura externa, assim permanecendo até o tempo de 12 

segundos, instante que a temperatura externa alcança o seu pico máximo de 630 ᵒC. Neste 

instante a bobina de aquecimento indutivo é então desligada, sendo acionado os bicos 

injetores de resfriamento. Deste modo, a temperatura da superfície externa começa a 

decrescer, porém, o termopar ainda acusa um aumento da temperatura interna por ainda mais 

10 segundos, instante em que o núcleo do corpo de prova atinge o seu pico máximo de 460 

ᵒC. Os bicos injetores continuam ainda acionados por mais 5 segundos, sendo este o único 

período em que as superfícies interna e externa têm suas temperaturas decrescendo ao mesmo 

tempo. Terminado o tempo de resfriamento externo de 15 segundos os bicos injetores 

desligam, concluindo um ciclo completo com duração de 27 segundos. Um novo ciclo 

térmico é então iniciado repetindo-se novamente todo o processo. 

Além das informações já apresentadas, inúmeros outros detalhes só puderam ser 

verificados durante a fase de testes do equipamento e calibração dos instrumentos. A seguir 

são apresentadas algumas observações complementares que podem ser relevantes para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros, podendo de alguma forma contribuir para uma 

melhoria do equipamento desenvolvido e da metodologia dos ensaios, proporcionando uma 

melhor qualidade dos ensaios. 

 

5.1.4 Controle da temperatura da água de resfriamento dos corpos de prova 

 

Para evitar o aumento contínuo da temperatura da água durante os ciclos térmicos, foi 

previsto no projeto do equipamento um sistema de resfriamento composto por um trocador de 

calor gravitacional e um reservatório d´agua auxiliar. Entretanto, observou-se no decorrer dos 

ensaios que este sistema não foi suficiente para manter a água em sua temperatura inicial de   

28 ᵒC. Por meio de um sensor de temperatura do tipo PT 100 posicionado no tanque de 

admissão (reservatório 2), observou-se que a temperatura da água aumentou continuamente 

até atingir a temperatura de 36 ᵒC, ficando estabilizada neste valor a partir dos 100 ciclos 

térmicos iniciais. Este fato, no entanto, não foi considerado relevante, uma vez que esta 

variação de temperatura não é capaz de exercer uma influência significativa nos resultados 

dos ensaios de fadiga térmica. 
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5.1.5 Sistema de resfriamento dos corpos de prova 

 

Em relação ao sistema de resfriamento das amostras observou-se que uma 

considerável parcela da água injetada no corpo de prova aquecido evapora-se para o ambiente 

não retornando para a bandeja de recirculação. Em decorrência da reposição automática deste 

volume de evaporação não ter sido prevista no projeto original do equipamento, verificou-se a 

necessidade de se fazer manualmente uma reposição periódica da água perdida, 

aproximadamente 2 litros a cada 100 ciclos térmicos realizados. 

 

5.1.6 Sistema de injeção de água e ar comprimido 

 

Durante testes preliminares do equipamento também se verificou que as pressões de ar 

nos bicos injetores sofriam variações ao longo dos ciclos térmicos, sendo visível a mudança 

do comportamento dos jatos d´agua durante o resfriamento dos corpos de prova. Além das 

possíveis ocorrências externas de instabilidades na rede de abastecimento de ar comprido, o 

acionamento simultâneo dos três bicos injetores durante o período de resfriamento dos corpos 

de prova, provocava um significativo aumento no consumo de ar, o qual não era absorvido 

pela rede de abastecimento. Para absorver estas variações de picos de consumo e não 

depender totalmente da estabilidade da rede de abastecimento, optou-se pela instalação de um 

pequeno reservatório auxiliar de ar comprimido com capacidade de 8 litros, o que foi 

suficiente para estabilizar os jatos de resfriamento dos corpos de prova. Além disto, a 

instalação do reservatório de ar tornou o sistema de injeção de água mais compacto e 

funcional, possibilitando que as três tomadas de pressão fossem instaladas diretamente no 

próprio corpo do reservatório de forma independente e em paralelo, permitindo o controle 

individual dos bicos injetores. 

 

5.1.7 Parâmetros dos ensaios 

 

Durante a definição dos parâmetros de ensaios observou-se uma grande dificuldade 

em se fazer o controle por meio de sensores de temperatura. No caso de medições externas da 

temperatura, a reduzida distância das espiras da bobina indutiva causava uma interferência 

física no infravermelho, impossibilitando uma correta medição das temperaturas. A 

alternativa de fazer o controle por meio do termopar inserido no núcleo do corpo de prova 

também se mostrou inadequada. Neste caso, verificou-se um baixo tempo de resposta do 
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termopar quando comparado com a alta velocidade de aquecimento do aquecedor indutivo, 

gerando uma defasagem na leitura das temperaturas, impossibilitando o controle de 

aquecimento por este método. Devido a estes problemas, e também para assegurar uma 

mesma condição de aquecimento e resfriamento para todos os corpos de prova optou-se em 

utilizar um controle de operação por tempo. 

Embora o termopar não tenha sido utilizado para controlar os ciclos térmicos, ele teve 

uma relevante importância nos ensaios, pois foi o responsável pelo monitoramento continuo 

das temperaturas internas dos corpos de prova. Por meio do termopar foi possível monitorar 

em tempo real a repetibilidade do aquecimento do indutor, possibilitando por meio da leitura 

direta na tela de operação do software supervisório, evidenciar possíveis falhas de 

aquecimento e/ou resfriamento durante os ensaios. Além disso, como a temperatura do corpo 

de prova era indicada de forma direta e permanente no painel de operação do equipamento, a 

manipulação dos corpos de prova se tornou mais segura, reduzindo-se os riscos de 

queimaduras. 

 

5.1.8 Calibração do termômetro infravermelho 

 

Durante a determinação dos tempos necessários para as superfícies dos corpos de 

prova atingirem as temperaturas extremas dos ciclos térmicos verificou-se que o ajuste da 

emissividade do termômetro infravermelho pode variar de acordo com o tipo de superfície 

que está sendo avaliada, mesmo sendo os corpos de prova feitos do mesmo material. 

Normalmente o valor mais adequado da emissividade a ser ajustada no instrumento pode ser 

obtido diretamente em tabelas fornecidas pelo próprio fabricante do termômetro. No entanto, 

pode ser arriscado usar estas informações sem adotar um outro critério alternativo de 

ratificação, uma vez que estas tabelas geralmente fornecem apenas a emissividade de 

superfícies genéricas. O ajuste de uma emissividade errada para o termômetro infravermelho 

pode levar a uma leitura incorreta da temperatura, gerando erros significativos na 

determinação dos tempos de aquecimento e resfriamento dos corpos de prova. 

Neste estudo, para um melhor ajuste da medição do termômetro infravermelho, a 

emissividade foi verificada de acordo com cada tipo de corpo de prova. Para isto, após 

aquecimento, os corpos de prova eram retirados do dispositivo de ensaio, tendo a sua 

temperatura externa monitorada por um termopar tipo K. Após a estabilização da temperatura 

indicada pelo termopar, a mesma era comparada com a leitura do medidor infravermelho. 

Deste modo, a emissividade do termômetro era ajustada até que as temperaturas dos dois 
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medidores fossem equivalentes. Após as calibrações verificou-se que a emissividade mais 

adequada para o ajuste do termômetro infravermelho foi de 0,92 para todas as amostras 

testadas, exceto para os corpos de prova revestidos pelo processo PVD, cuja emissividade foi 

0,32. 

 

5.1.9 Fixação dos corpos de provas 

 

Durante os testes iniciais do equipamento, a fixação dos corpos de prova no 

dispositivo de ensaio estava sendo feita de modo diferente em relação aos ensaios posteriores. 

No estágio inicial dos testes, a face superior do corpo de prova, por meio do furo de centro, 

estava sendo levemente pressionada por uma contra ponta rosqueada na parte superior do 

dispositivo de fixação. A alteração realizada consistiu na eliminação deste apoio superior. A 

figura 21 mostra as duas condições de fixação. 

 
Figura 21 – Ilustração da fixação do corpo de prova no dispositivo de ensaio. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A ideia inicial era o de proporcionar uma melhor fixação do corpo de prova, evitando 

assim uma possível movimentação causada pelos sucessivos jatos de agua e ar comprimido 

aplicado durante os ciclos de resfriamento. Porém, durante os testes, verificou-se que a 

dilatação térmica sofrida pelo corpo de prova durante o ciclo de aquecimento era suficiente 
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para comprimi-lo. Os estalos advindos do dispositivo de fixação indicavam uma tensão 

provocada pela dilatação, chegando inclusive a dificultar o desrosqueamento do contra ponta 

superior durante a retirada do corpo de prova do dispositivo de fixação. 

Diferentemente da fadiga termomecânica, a fadiga térmica não considera tensões 

mecânicas concomitantes com as tensões térmicas, por este motivo optou-se por remover a 

parte superior do dispositivo de fixação, deixando corpo de prova completamente livre 

durante todo o ensaio, não ocorrendo, deste modo, restrições à sua expansão térmica, 

ocorrência que poderia causar tensões não desejáveis durante os ciclos de aquecimento. A 

retirada do apoio superior não prejudicou a sustentação do corpo de prova no dispositivo, uma 

vez que o apoio dado pelo termopar foi suficiente para assegurar a estabilidade da amostra 

durante os ciclos térmicos. 

 

5.2 Ensaios de fadiga térmica 

 

Durante a realização dos ensaios foi avaliado a evolução da oxidação dos corpos de 

prova, assim como a possível contribuição da rugosidade superficial para promover esta 

oxidação. Os resultados apontados estão apresentados a seguir: 

 

5.2.1 Avaliação da oxidação dos corpos de prova 

 

As condições da atmosfera podem produzir efeitos na nucleação e propagação de 

trincas em aços ferramentas submetidos à fadiga térmica. Estudos têm apontado que a oxidação 

da superfície facilita o crescimento inicial de trincas na superfície (EGOROV; PLEKHANOV, 

1971; LAMESLE et al., 2008; PELLIZZARI; UGUES; CIPOLLONI, 2013; PERSSON; 

HOGMARK; BERGSTRÖM, 2004a). Em virtude disto, é sempre importante que uma 

avaliação da oxidação seja realizada.  

Durante os ensaios de fadiga térmica verificou-se que todos os corpos de prova tiveram 

as superfícies progressivamente oxidadas ao longo dos ciclos térmicos. As figuras 22 a 28 

mostram a evolução das superfícies oxidadas (faces A) dos sete grupos de corpos de prova 

avaliados.  
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Figura 22 – Imagens ilustrando a oxidação desenvolvida nas superfícies (faces A) dos corpos de prova 
dos grupos 1 - Têmpera e triplo revenimento. 
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Figura 23 – Imagens ilustrando a oxidação desenvolvida nas superfícies (faces A) dos corpos de    
prova dos grupos 2 - Têmpera, criogenia e duplo revenimento. 
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Figura 24 – Imagens ilustrando a oxidação desenvolvida nas superfícies (faces A) dos corpos de 
prova dos grupos 3 - Têmpera, triplo revenimento e pós-oxidação. 
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Figura 25 – Imagens ilustrando a oxidação desenvolvida nas superfícies (faces A) dos corpos de 
prova dos grupos 4 - Têmpera, triplo revenimento, nitretação e pós-oxidação. 
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Figura 26 – Imagens ilustrando a oxidação desenvolvida nas superfícies (faces A) dos corpos de 
prova dos grupos 5 - Têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD TiN. 
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Figura 27 – Imagens ilustrando a oxidação desenvolvida nas superfícies (faces A) dos corpos de 
prova dos grupos 6 - Têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD CrN. 
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Figura 28 – Imagens ilustrando a oxidação desenvolvida nas superfícies (faces A) dos corpos de 
prova dos grupos 7 - Têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD TiBN. 
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Analisando-se qualitativamente somente os corpos de prova sem o revestimento PVD 

(grupos 1 ao 4) observa-se que logo após os 200 ciclos térmicos iniciais as superfícies 

submetidas ao tratamento de pós-oxidação (grupos 3 e 4) foram as menos afetadas pela 

oxidação, com uma pequena vantagem para o substrato nitretado, que foi um pouco menos 

oxidado durante as ciclagens térmicas.  

A maior oxidação sofrida pelos outros corpos de prova sem tratamentos superficiais 

adicionais (grupos 1 e 2) confirmam, a princípio, o potencial do tratamento de pós-oxidação em 

aumentar a resistência à corrosão. De fato, estudos têm apontado que a aplicação do tratamento 

de pós-oxidação acompanhado de nitretação, quando realizada em substratos, podem produzir 

efeitos desejáveis no aumento da resistência ao desgaste e corrosão das superfícies (CHANG 

et. al., 2012; JEON; PARK; LEE, 2007; LEE, 2004; ZHAO; SUN; HOU, 2007). 

Embora ratificadas as qualidades inerentes das superfícies tratadas pelo processo de 

pós-oxidação, esta maior resistência à corrosão não perdurou. A partir dos 400 ciclos térmicos 

observou-se que os corpos de prova com tratamento de pós-oxidação passaram a apresentar 

uma camada de óxidos até mais evidente que os corpos de prova sem o tratamento de pós-

oxidação, sendo a oxidação intensificada progressivamente até ao final do ensaio. Uma das 

causas desta falha de proteção pode estar atribuída à diferença do coeficiente de expansão 

térmica entre o filme de óxidos formado e o substrato, uma vez que este desequilíbrio permite 

que a frágil camada de oxidação seja colocada em um estado de tensão durante a ciclagem 

térmica, resultando no desprendimento da camada oxidada. 

Outros estudos realizados anteriormente também indicaram resultados semelhantes, 

destacando o insucesso da camada de óxido em melhorar a resistência à oxidação. Estudos de 

fadiga térmica realizados por Birol (2011) mostraram que um aço ferramenta com tratamento 

de pós-oxidação falhou quase da mesma forma que um aço ferramenta sem o tratamento. 

Segundo observações do autor, as tensões atuando na superfície durante grande parte do ciclo 

térmico levam a uma espalação das escamas de óxido expondo novas superfícies a uma 

oxidação adicional a cada ciclo térmico. Quando analisado qualitativamente os corpos de prova 

revestidos pelo processo PVD (grupo 5, 6 e 7) observa-se que estes exibiram, como já era 

esperado, uma maior resistência à oxidação, apresentando uma menor progressão desta diante 

aos ciclos de aquecimento e resfriamento, não importando a composição do PVD.  
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5.2.2 Influência da rugosidade superficial na oxidação dos corpos de prova 

 

O aumento da oxidação em função da variação da rugosidade superficial é um 

conceito já bem estabelecido; estudos indicam haver uma melhora da resistência à oxidação 

para baixas rugosidades, inclusive em superfícies utilizadas como substratos de revestimentos 

(MUNEMASA; KUMAKIRI, 1991).  

A avaliação da oxidação em função da rugosidade superficial também foi verificada 

neste estudo. As amostras revestidas pelo processo PVD (grupos 5 ao 7) ficaram excluídas 

desta avaliação, pois um aumento da rugosidade dos substratos poderia comprometer a adesão 

da camada de revestimento causando falhas prematuras que poderiam prejudicar os ensaios de 

fadiga térmica destes corpos de prova.  

As figuras 29 a 32 se referem aos corpos de prova com têmpera e triplo revenimento 

(grupo 1), apresentando as imagens da evolução da oxidação ao longo dos ciclos térmicos para 

diferentes rugosidades superficiais. Já as figuras 33 a 36 se referem aos corpos de prova com 

têmpera, triplo revenimento, nitretação e pós-oxidação (grupo 4), também apresentando as imagens 

da evolução da oxidação para as diferentes rugosidades. As imagens referentes a evolução da 

oxidação das amostras pertencentes aos grupos 2 e 3 foram omitidas por serem semelhantes as 

imagens já apresentadas para os grupos 1 e 4, respectivamente. 

 

Figura 29 - Imagens ilustrando a oxidação ao longo dos 200 ciclos térmicos para distintas rugosidades 
superficiais. Corpo de prova com: têmpera e triplo revenimento (grupo 1). 
 

Face A 
(Ra = 0,06 µm; Ry = 0,5 µm) 

Face B 
(Ra = 0,39 µm; Ry = 4,0 µm) 

Face D 
(Ra = 0,26 µm; Ry = 2,8 µm) 
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Figura 30 - Imagens ilustrando a oxidação ao longo dos 400 ciclos térmicos para distintas rugosidades 
superficiais. Corpo de prova com: têmpera e triplo revenimento (grupo 1). 
 

Face A 
(Ra = 0,06 µm; Ry = 0,5 µm) 

Face B 
(Ra = 0,39 µm; Ry = 4,0 µm) 

Face D 
(Ra = 0,26 µm; Ry = 2,8 µm) 

   
 
 
 
Figura 31 - Imagens ilustrando a oxidação ao longo dos 600 ciclos térmicos para distintas rugosidades 
superficiais. Corpo de prova com: têmpera e triplo revenimento (grupo 1). 
 

Face A 
(Ra = 0,06 µm; Ry = 0,5 µm) 

Face B 
(Ra = 0,39 µm; Ry = 4,0 µm) 

Face D 
(Ra = 0,26 µm; Ry = 2,8 µm) 
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Figura 32 - Imagens ilustrando a oxidação ao longo dos 800 ciclos térmicos para distintas rugosidades 
superficiais. Corpo de prova com: têmpera e triplo revenimento (grupo 1). 
 

Face A 
(Ra = 0,06 µm; Ry = 0,5 µm) 

Face B 
(Ra = 0,39 µm; Ry = 4,0 µm) 

Face D 
(Ra = 0,26 µm; Ry = 2,8 µm) 

   
 
 
 
Figura 33 - Imagens ilustrando a oxidação ao longo dos 200 ciclos térmicos para distintas rugosidades 
superficiais. Corpo de prova com: têmpera, triplo revenimento, nitretação e pós-oxidação (grupo 4). 
 

Face A 
(Ra = 0,18 µm; Ry = 1,5 µm) 

Face B 
(Ra = 0,26 µm; Ry = 2,7 µm) 

Face D 
(Ra = 0,42 µm; Ry = 2,5 µm) 
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Figura 34 - Imagens ilustrando a oxidação ao longo dos 400 ciclos térmicos para distintas rugosidades 
superficiais. Corpo de prova com: têmpera, triplo revenimento, nitretação e pós-oxidação (grupo 4). 
 

Face A 
(Ra = 0,18 µm; Ry = 1,5 µm) 

Face B 
(Ra = 0,26 µm; Ry = 2,7 µm) 

Face D 
(Ra = 0,42 µm; Ry = 2,5 µm) 

   
 
 
 
Figura 35 - Imagens ilustrando a oxidação ao longo dos 600 ciclos térmicos para distintas rugosidades 
superficiais. Corpo de prova com: têmpera, triplo revenimento, nitretação e pós-oxidação (grupo 4). 
 

Face A 
(Ra = 0,18 µm; Ry = 1,5 µm) 

Face B 
(Ra = 0,26 µm; Ry = 2,7 µm) 

Face D 
(Ra = 0,42 µm; Ry = 2,5 µm) 
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Figura 36 - Imagens ilustrando a oxidação ao longo dos 800 ciclos térmicos para distintas rugosidades 
superficiais. Corpo de prova com: têmpera, triplo revenimento, nitretação e pós-oxidação (grupo 4). 
 

Face A 
(Ra = 0,18 µm; Ry = 1,5 µm) 

Face B 
(Ra = 0,26 µm; Ry = 2,7 µm) 

Face D 
(Ra = 0,42 µm; Ry = 2,5 µm) 

   
 
 
 

Analisando-se qualitativamente as amostras pertencentes aos grupos 1 ao 4 verificou-se 

uma variação significativa da oxidação em função da rugosidade superficial apenas                           

nos corpos de prova do grupo 1 e 2.  Nestas amostras, as superfícies mais rugosas, ou seja, as 

faces B (Ra = 0,39 µm) e D (Ra = 0,26 µm) foram mais susceptíveis à oxidação. Além disso, a 

oxidação tornou mais evidente os riscos longitudinais oriundos do processo de lixamento das 

amostras. Já nas superfícies menos rugosas, ou seja, na face A (polida), os riscos superficiais 

foram muito menos evidentes após a oxidação. Por outro lado, diferente do apresentado pelas 

amostras do grupo 1 e 2, os corpos de prova submetidos ao tratamento de pós-oxidação (grupos 

3 e 4) não demonstraram sofrer as mesmas influências da rugosidade superficial, uma vez que 

as amostras não apresentaram alterações significativas das camadas de oxidação; não sendo 

observado, inclusive, os riscos provocados pelo processo de lixamento das superfícies. 

Analisando as amostras pós oxidadas observa-se que a fina camada de “magnetita” 

(Fe2O3) formada sobre as superfícies alterou os valores da rugosidade superficial dos corpos de 

prova. A face polida (face A) teve os valores da rugosidade média (Ra) e da rugosidade 

máxima (Ry) triplicados. De modo inverso, a superfície mais rugosa (face B) teve as 

rugosidades Ra e Ry diminuídas, uma redução em torno de 33%. Já a superfície com 

rugosidade intermediária (face D) apresentou um aumento de 61% da rugosidade Ra, mantendo 
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praticamente inalterada a rugosidade Ry. Independentemente dos valores das rugosidades 

superficiais, observa-se que a espessura do filme de óxidos foi suficiente para recobrir as 

reentrâncias das superfícies e protege-las contra a oxidação. A camada de óxidos consegui 

sobrepor e proteger, inclusive, as reentrâncias mais proeminentes (rugosidade máxima Ry) 

originárias do processo lixamento das amostras (Face B e D). 

 

5.3 Trincas superficiais geradas pela fadiga térmica  

 

Há um consenso entre os pesquisadores que a as trincas causadas pela fadiga térmica 

são caracterizadas pela sua formação em rede, ocorrendo predominantemente nas superfícies 

expostas aos ciclos térmicos (LE ROUX et al., 2013; PELLIZZARI et al., 2008; SJÖSTRÖM; 

BERGSTRÖM, 2004, UGUES et.al., 2013). Um dos grandes problemas causados por este 

tipo de dano é que as trincas produzidas nas superfícies das matrizes são geralmente 

replicadas nas peças fundidas comprometendo a sua qualidade (ABDULHADI et al, 2016, 

PERSSON; HOGMARK; BERGSTRÖM, 2004a). Porém, ainda que os danos de fadiga 

térmica ocorram preeminentemente nas superfícies expostas aos ciclos térmicos observa-se 

que um grande número de estudos não avalia as trincas desenvolvidas nas superfícies, mas 

sim na seção transversal do corpo de prova.  

Em diversos ensaios típicos de fadiga térmica a investigação dos mecanismos de 

iniciação e propagação de trincas é realizada interrompendo-se regularmente os ciclos 

térmicos, sendo a seção dos corpos de prova examinadas por varredura eletrônica e 

microscopia óptica. Neste tipo de avaliação os danos provocados pela fadiga térmica 

normalmente são avaliados ao longo da seção transversal do corpo de prova, geralmente 

visando analisar a evolução dos comprimentos das trincas em função do número de ciclos, 

acompanhando-se os três estágios desenvolvidos pelas trincas térmicas, ou seja, a sua 

iniciação, a propagação e sua saturação (MELLOULI et al., 2014).  

Neste contexto, visando analisar os danos nas superfícies das amostras, e não apenas 

na seção transversal, a metodologia dos ensaios foi inicialmente desenvolvida com o objetivo 

de acompanhar visualmente a evolução da formação das trincas superficiais em um mesmo 

corpo de prova. Para isto, o ensaio seria pausado a cada 100 ciclos térmicos para análise da 

amostra, prosseguindo com o ensaio até que fosse evidenciada uma saturação das trincas nas 

superfícies. Porém, já no primeiro ensaio a metodologia teve que ser revisada, pois no 

decorrer dos ciclos térmicos a oxidação dos corpos de prova foi progressivamente 
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aumentando, de modo que aos 200 ciclos térmicos já não era mais possível identificar com 

clareza a presença ou não de trincas superficiais; exceto nas superfícies revestidas pelo 

processo PVD, que ainda apresentavam uma oxidação mais amena. De fato, a camada de 

oxidação frequentemente formada nos corpos de prova sempre gera dificuldades no momento 

de se avaliar as trincas térmicas superficiais. A camada de óxido formada na superfície do 

corpo de prova pode afetar, inclusive, até a detecção de pequenas trincas observadas por 

microscopia óptica; pelo menos foi o que apontou um estudo típico envolvendo fadiga 

térmica, onde os pesquisadores não tiveram êxito em detectar trincas com comprimento 

inferior a 300 μm (MELLOULI et al., 2014). 

Em virtude de a oxidação gerada no decorrer dos ciclos térmicos impossibilitar uma 

clara determinação do momento inicial da formação das trincas superficiais, os ensaios foram 

divididos em 4 estágios distintos, sendo realizado um montante de 200, 400, 600 e 800 ciclos 

térmicos em cada um dos estágios, sempre utilizando um novo corpo de prova para cada série 

de ciclos realizada. Depois de concluído as quatro séries de ciclos térmicos, e sendo a 

oxidação cautelosamente removida, as trincas geradas pela fadiga térmica puderam ser 

visivelmente identificadas em todas as quatro amostras ensaiadas. 

Com esta modificação na metodologia de ensaio, a avaliação da fadiga térmica passou 

a considerar a densidade das trincas visíveis em função dos ciclos térmicos realizados, não se 

avaliando, portanto, a evolução das trincas em um mesmo corpo de prova. 

Em virtude das análises das amostras terem sido feitas somente ao final de cada uma 

das etapas do ensaio, não foi possível precisar o momento exato da nucleação das trincas 

principais, sendo possível determinar apenas o intervalo de ciclos térmicos em que estas 

iniciaram. Uma diminuição do intervalo entre as análises das amostras poderia precisar 

melhor o instante de iniciação das trincas, no entanto, isto despenderia um maior número de 

corpos de prova, os quais já não mais estavam disponíveis. A priori, a quantidade de corpos 

de provas foi dimensionada para atender a demanda da metodologia originalmente 

desenvolvida; porém, com a necessidade da alteração do procedimento de ensaio, os corpos 

de prova limitaram-se a apenas quatro para cada tipo de superfície avaliada. A figura 37 

mostra as imagens das trincas térmicas formadas no corpo de prova temperado e revenido 

após a conclusão de cada sequência de ciclos térmicos (200, 400, 600 e 800 ciclos), depois 

que a camada de oxidação foi removida. 
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Figura 37- Imagens das trincas térmicas desenvolvidas - Grupo 1: têmpera e triplo revenimento. 
 

200 ciclos 

 

400 ciclos 

 

600 ciclos 

 

800 ciclos 

 
 

 

De acordo com as imagens ilustradas nas figuras 37 observa-se assim como verificado 

em outros trabalhos, que as trincas desenvolvidas nas superfícies são caracterizadas pela sua 

formação em forma de rede, uma característica peculiar atribuída as trincas causadas pela 

fadiga térmica, as quais ocorrem predominantemente nas superfícies expostas aos ciclos 

térmicos (LE ROUX et al., 2013; PELLIZZARI et al., 2008; SJÖSTRÖM; BERGSTRÖM, 

2004, UGUES et.al., 2013). 

Nas análises dos corpos de prova ensaiados observou-se uma maior intensidade de 

trincas nas superfícies próximas as arestas (figura 38). Isto ocorreu em virtude de a bobina 

indutiva promover um maior aquecimento nesta área, uma vez que esta região apresenta uma 

menor quantidade de massa de material. Mesmo tendo sido usinado as quinas vivas dos 

corpos de prova, a região da junção das faces ainda ficou sujeita a uma maior incidência da 

indução eletromagnética e consequentemente a um maior aquecimento. Neste caso, confirma-

se que a temperatura realmente exerce um importante papel na intensidade dos danos 

causados pela fadiga térmica, de modo que o aumento da temperatura implica em um aumento 

da intensidade das trincas geradas. Um aquecimento mais intenso faz com que a 

5 mm 

 



115 
 

microestrutura do material próxima à superfície seja gradualmente revenida, causando um 

decréscimo da dureza (MUHIČ et al., 2010). 

 
Figura 38 – Imagem de trincas nucleadas próximas as arestas do corpo de prova (corpo de prova 

temperado e revenido). 

 

 
 

A maior intensidade de trincas em locais específicos também pode ser observada em 

processos industriais envolvendo matrizes. Neste caso, as falhas geralmente começam a 

aparecer nos locais críticos da matriz, ou seja, em lugares onde a forma e geometria muda 

abruptamente, como cantos com pequenos raios e também em locais onde há tensões residuais 

resultantes do processo de fabricação da matriz (KLOBČAR; TUŠEK; TALJAT, 2008; 

MUHIČ et al., 2010) 

As imagens macroscópicas também revelam haver uma variação no padrão de 

formação das trincas superficiais. Esta diferença na morfologia das trincas em rede também já 

foi observada em outros trabalhos, e está diretamente relacionada com as propriedades do 

material utilizado (NAIMI; HOSSEINI, 2015). No caso específico do estudo, a morfologia 

das trincas variou de acordo com o tratamento térmico e superficial aplicado ao corpo de 

prova, uma vez que a iniciação, propagação e saturação das trincas se processam de modo 

diferente de acordo com as características de cada uma das superfícies. 

Segundo estudo, as trincas causadas pela fadiga térmica geralmente surgem após 

alguns milhares de ciclos ou até antes (fadiga de baixo ciclo), dependendo das variáveis e 

condições do processo e do projeto das matrizes (UGUES et.al., 2013). No caso do estudo, 

verificou-se a presença de trincas superfícies já nos 200 ciclos térmicos iniciais.  

A prematuridade na iniciação das trincas, comparada a um processo real, é uma 

ocorrência geralmente esperada em um ensaio típico de fadiga térmica, uma vez que os 

ensaios em laboratórios são desenvolvidos de forma especial, expondo os corpos de prova a 

condições que geralmente diferem de um processo em campo. Principalmente quando se 

Aresta do 

corpo de prova 
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objetiva acelerar o tempo de realização dos testes, condições de ensaios mais severas são 

geralmente propiciadas. No caso específico do presente estudo, por exemplo, a temperatura 

máxima fixada para o ciclo (630 ◦C) é superior à temperatura alcançada pela superfície de 

uma matriz em um processo de injeção de alumínio. No caso real, o tempo de contato do 

alumínio fundido com a matriz não é suficiente para promover esta intensa transferência de 

calor. Neste caso, o maior aquecimento da superfície contribui para a aceleração da nucleação 

das trincas, uma vez que uma maior temperatura pode provocar um revenimento na estrutura 

martensítica próxima à superfície, causando, deste modo, um decréscimo na dureza, que por 

sua vez contribui para a iniciação das trincas e sua posterior propagação (MUHIČ et al., 

2010). Além disto, a alta velocidade de aquecimento e resfriamento utilizada nos ensaios 

tornam os ciclos térmicos mais curtos, propiciando, desta forma, condições mais favoráveis 

para a geração das trincas térmicas. 

Nos ensaios de fadiga térmica as trincas começam a surgir quando a tensão térmica em 

algum ponto excede a resistência à fratura do material, levando o corpo de prova a fraturar 

neste ponto. Deste modo, as falhas em um ciclo de aquecimento e resfriamento ocorrem 

quando o material não pôde mais deformar plasticamente para aliviar as tensões térmicas. 

Segundo alguns estudos, este processo envolvendo a fadiga térmica pode ser dividido em três 

etapas que se sobrepõe parcialmente. A primeira etapa seria o endurecimento e/ou 

amolecimento cíclico do material, uma vez que o carregamento cíclico em metais e ligas 

podem causar mudanças em suas estruturas e consequentemente mudanças em suas 

propriedades.  Na segunda etapa acontece a nucleação das trincas, que está associada à 

acumulação da deformação plástica local na superfície, típico de fadiga de baixo cíclico. Por 

fim, ocorre então a etapa de propagação, cujo processo é facilitado pela oxidação das trincas 

na superfície (CALISKANOGLU et al., 2002). Indicações semelhantes também foram 

apontadas por Mellouli e colaboradores ao investigarem o processo de iniciação e propagação 

de trincas por fadiga térmica em matriz de injeção sob pressão. Os ensaios realizados pelos 

autores revelaram que a iniciação de trincas ocorreu devido a acumulação local de 

deformação plástica na superfície da matriz (MELLOULI et al, 2012). 
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5.4 Deformações plásticas dos corpos de prova 

 

A iniciação das trincas possui uma relação com a deformação plástica sofrida pelo 

material, que por sua vez está diretamente ligada às tensões térmicas geradas durante o 

processo de ciclagem térmica. No caso do estudo, as deformações plásticas foram 

evidenciadas logo aos 200 ciclos térmicos iniciais, estando presentes nas quatro de todos os 

corpos de prova ensaiados.  

Os resultados das médias das deformações plásticas sofridas pelas quatro faces de cada 

um dos corpos de prova estão apresentados no quadro 4. 
 

Quadro 4 - Média das deformações nas faces laterais dos corpos de prova em função da série de ciclos 
térmicos executados. 

Grupo do 
Corpo de prova 

Média das deformidades nas faces laterais dos corpos de prova (mm) 

200 

ciclos 

400 

ciclos 

600 

ciclos 

800 

ciclos 

1 0,14 0,17 0,17 0,16 

2 0,24 0,27 0,41 0,44 

3  0,16 0,16 0,31 0,48 

4 0,34 0,33 0,33 0,37 

5 0,40 0,39 0,51 0,55 

6 0,15 0,16 0,18 0,20 

7 0,17 0,16 0,20 0,19 

 

 

As médias dos desvios de planeza causadas pelas deformidades geradas pelos ciclos 

térmicos tiveram uma variação entre 0,14 a 0,55 mm, dependendo do tipo de superfície 

avaliada e do número de ciclos térmicos. A quantificação destas deformações foi realizada 

com o objetivo de verificar o comportamento das diversas superfícies diante as tensões 

provocadas pelos ciclos térmicos, assim como tentar correlacionar as deformações 

permanentes com a iniciação e evolução das trincas térmicas. O comparativo da média de 

deformações dos corpos de prova em função do número de ciclos térmicos está apresentado 

no gráfico 6. 



118 

Gráfico 6 – Média das deformações plásticas em função do número ciclos térmicos. 
 

 
 

As superfícies da amostra temperada com triplo revenimento (grupo 1) foram as que 

sofreram menores deformações permanentes, apresentando uma deformação máxima 

equivalente a 0,17mm. Toda a deformação observada neste corpo de prova ocorreu 

praticamente antes dos duzentos ciclos térmicos, não sofrendo uma variação significativa até 

o final do ensaio. 

As superfícies revestidas com CrN e TiBN (grupos 6 e 7), assim como ocorreu com as 

das amostras apenas temperadas e revenidas, também sofreram deformações permanentes 

inferiores a todas as demais amostras, ambas apresentaram, após o ensaio, uma deformação 

permanente máxima de 0,20 mm. 

As deformações sofridas pela amostra submetida ao tratamento criogênico (grupo 2) 

também foram observadas já aos 200 ciclos térmicos, permanecendo praticamente inalteradas 

até os 400 ciclos. Entre os 400 e 600 ciclos ocorreu um aumento das deformações, as quais 

permaneceram estáveis a partir dos 600 ciclos até o final do ensaio. A média de deformações 

apresentada pelas faces do corpo de prova aos 800 ciclos foi de 0,44 mm, um valor bem 

superior ao verificado no corpo de prova temperado e revenido (grupo 1). 
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As amostras do grupo 3 e 4 (nitretação e/ou pós-oxidação aplicado sobre substrato 

temperado e revenimento) tiveram comportamentos distintos em relação as deformações. 

Embora ambos os corpos de prova tenham apresentado deformações superficiais antes dos 

duzentos ciclos, o crescimento das deformações foi diferente para cada amostra. No corpo de 

prova apenas pós-oxidado (grupo 3), as deformações permaneceram inalteradas até os 400 

ciclos térmicos, aumentando progressivamente até o final do ensaio. Já na amostra pós-

oxidada e nitretada (grupo 4), toda a deformação ocorreu logo no início do ensaio, 

permanecendo constante até os 800 ciclos térmicos. As médias das deformações máximas 

apresentada pelas faces do corpo de prova do grupo 3 e 4, foram de 0,48 e 0,37 mm 

respectivamente, valores próximos ao verificado no corpo de prova do grupo 2. 

Por fim, as superfícies das amostras submetidas ao revestimento de TiN (grupo 5) 

foram as que mais se deformaram em função dos ciclos térmicos. Aos 200 ciclos já se 

observava deformações permanentes, as quais permaneceram inalteradas até os 400 ciclos.  

Entre os 400 e 600 ciclos térmicos ocorreu um aumento das deformações, as quais 

permaneceram estáveis a partir dos 600 ciclos até o final do ensaio. A média de deformações 

apresentada pelas faces do corpo de prova aos 800 ciclos foi de 0,55 mm, o maior valor 

apurado dentre todos os demais. 

Todas as deformações permanentes sofridas pelos corpos de prova do grupo 1,4,6 e 7 

ocorreram já nos primeiros 200 ciclos térmicos, não se observando um aumento progressivo 

de deformação no decorrer do ensaio. Já nas demais amostras (grupo 2, 3 e 5), observou-se 

um progressivo aumento da deformação a partir dos 400 ciclos térmicos.  

Era esperado que as superfícies nitretadas fossem capazes de minimizar o processo de 

deformação plástica dos corpos de prova (BARRAU et al., 2003; PELLIZZARI; UGUES; 

CIPOLLONI, 2013; SAIKI et al., 2001; SMOLIK; MAZURKIEWICZ, 2011); porém isto não 

foi observada para todas as amostras submetidas ao tratamento termoquímico de nitretação. 

Quando comparado as deformações sofridas pelos corpos de prova verificou-se que dois 

grupos de amostras nitretadas (grupos 4 e 5) apresentaram as maiores deformações 

permanentes aos 200 ciclos térmicos iniciais. Neste caso, mesmo as camadas nitretadas 

apresentando uma maior resistência a deformações permanentes, o rápido aquecimento 

promovido pelo aquecedor indutivo pode ter gerado tensões térmicas que superaram o limite 



120 

de escoamento da camada de difusão, provocando, deste modo, deformações nas superfícies 

das amostras. 

De acordo com os resultados apresentados não foi possível estabelecer uma correlação 

direta entre as deformações superficiais sofridas pelos corpos de prova e a iniciação e 

evolução das trincas térmicas, ou seja, uma maior ou menor deformação plástica não implicou 

em uma diferença na resistência a fadiga térmica dos corpos de prova. 

 

5.5 Medições das trincas na superfície de menor rugosidade 

 

As imagens macroscópicas das trincas obtidas nas superfícies de menor rugosidade 

(face A) de cada um dos grupos de corpos de prova foram processadas no software ImageJ, 

sendo determinado o comprimento de todas as trincas visíveis em cada superfície avaliada. 

De acordo com o referencial teórico (GUOBIN et al; 2000), a nucleação de uma trinca 

térmica principal somente pode ser diferenciada das demais quando o seu comprimento atinge 

0,25 mm. Porém, durante o processamento das imagens verificou-se que as menores trincas 

detectadas com o auxílio do software apresentaram um comprimento de 0,04 mm, um valor 

muito inferior ao apresentado pelo referencial. Apesar disso, todas as trincas possíveis de 

serem detectadas foram consideradas na avaliação, uma vez que, por limitação metodológica, 

não se estava investigando o instante da nucleação das trincas, e sim o somatório dos 

comprimentos das trincas em função de ciclos térmicos pré-definidos. Por se tratar de trincas 

superficiais em forma de rede que evoluem dentro de uma área definida para investigação, 

considerou-se mais conveniente, neste caso, exprimir os resultados em termos de densidade 

de trincas. 

 Os quadros 5 a 11 mostram os resultados referentes a densidade das trincas 

superficiais (Dtrincas), ou seja, o somatório das trincas superficiais mensuradas dividido pela 

área de análise de 600 mm2. As imagens processadas se referem a sequência de 200, 400, 600 

e 800 ciclos térmicos realizados em cada um dos 7 grupos de corpos de prova. Conforme já 

descrito, as medidas das trincas foram realizadas na face A de cada amostra (face com a 

menor rugosidade superficial). 
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Quadro 5 – Indicações das densidades de trincas para cada série de ciclos térmicos – grupo 1. 

Grupo 1: têmpera e triplo revenimento 

 

 

 

 

 

 

 

200 ciclos- DTrincas = 0,62 mm/mm2 

 

400 ciclos- DTrincas = 0,63 mm/mm2 

 

600 ciclos- DTrincas = 1,12 mm/mm2 

 

800 ciclos- DTrincas = 1,15 mm/mm2 

 
 
Quadro 6 - Indicações das densidades de trincas para cada série de ciclos térmicos – grupo 2. 

Grupo 2: têmpera, criogenia e duplo revenimento 

200 ciclos – DTrincas = 0,78 mm/mm2 

 

400 ciclos- DTrincas = 0,82 mm/mm2 

 

600 ciclos - DTrincas = 2,01 mm/mm2 

 

800 ciclos- DTrincas = 2,19 mm/mm2 
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Quadro 7 - Indicações das densidades de trincas para cada série de ciclos térmicos – grupo 3. 

Grupo 3: têmpera, triplo revenimento e pós-oxidação 

200 ciclos - DTrincas = 0,04 mm/mm2 

 

400 ciclos - DTrincas = 0,52 mm/mm2 

 

600 ciclos - DTrincas = 2,17 mm/mm2 

 

800 ciclos - DTrincas = 2,39 mm/mm2 

 

Quadro 8 - Indicações das densidades de trincas para cada série de ciclos térmicos – grupo 4. 

Grupo 4: têmpera, triplo revenimento, nitretação e pós-oxidação 

 
 
 

200 ciclos - DTrincas = 0,16 mm/mm2 

 

400 ciclos - DTrincas = 1,53 mm/mm2 

 

600 ciclos - DTrincas = 1,68 mm 

 

800 ciclos - DTrincas = 1,80 mm 
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Quadro 9 - Indicações das densidades de trincas para cada série de ciclos térmicos – grupo 5. 

Grupo 5: têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD (TiN) 

200 ciclos - DTrincas = 0,67 mm/mm2

 

400 ciclos - DTrincas = 0,71 mm/mm2 

 

600 ciclos - DTrincas = 0,74 mm/mm2 

 

800 ciclos - DTrincas = 0,94 mm/mm2 

 

Quadro 10 - Indicações das densidades de trincas para cada série de ciclos térmicos – grupo 6. 

Grupo 6: têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD (CrN) 

200 ciclos - DTrincas = 0,37 mm/mm2 

 

400 ciclos - DTrincas = 0,89 mm/mm2 

 

600 ciclos - DTrincas = 0,89 mm/mm2 

 

800 ciclos - DTrincas = 1,33 mm/mm2 
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Quadro 11 - Indicações das densidades de trincas para cada série de ciclos térmicos – grupo 7. 

Grupo 7: têmpera, triplo revenimento, nitretação e PVD (TiBN) 

200 ciclos - DTrincas = 0,86 mm/mm2 

 

400 ciclos - DTrincas = 1,26 mm/mm2 

 

600 ciclos - DTrincas = 1,61 mm/mm2 

 

800 ciclos - DTrincas = 1,57 mm/mm2 

 
 

 

Embora não tenha sido possível precisar o exato momento da nucleação das trincas 

pode-se afirmar que todas as superfícies analisadas tiveram as trincas térmicas nucleadas entre 

100 e 200 ciclos, isto porque aos 200 ciclos todas as superfícies já apresentavam trincas 

macroscópicas, enquanto aos 100 ciclos ainda não havia quaisquer evidencias de trincas 

visíveis. É importante observar que aos 100 ciclos térmicos ainda era possível analisar 

visualmente os corpos de prova, uma vez que a camada de oxidação formada nas superfícies 

ainda não era suficiente para prejudicar as avaliações. 

No gráfico 7 estão apresentados os resultados da evolução das densidades de trincas em 

função do número de ciclos térmicos para todos os sete grupos de amostras. 
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Gráfico 7 – Evolução da densidade das trincas térmicas em função do número de ciclos de 
aquecimento e resfriamento. 

 

 
   

   

 

  

 
 

Os resultados assinalam que a densidade das trincas superficiais dos corpos de prova é 

fortemente dependente do número de ciclos térmicos, entretanto, esta densidade satura em um 

número relativamente baixo de ciclos. Analisando os quadros 5 a 11 e o gráfico 7, observa-se 

que a superfície da amostra nitretata com pós-oxidação (grupo 4) apresentou uma saturação 

das trincas térmicas logo a partir dos 400 ciclos, enquanto os corpos de prova pertencentes aos 

grupos 1, 2, 3 e 7 saturaram aos 600 ciclos térmicos. Os corpos de prova revestidos com TiN 

e CrN (grupos 5 e 6) não apresentaram uma saturação de trincas. 

O comparativo das densidades das trincas em função do número de ciclos térmicos 

está apresentado no gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Comparativo da evolução da densidade das trincas térmicas em função do número de 
ciclos de aquecimento e resfriamento. 

 

 
 

Comparando-se as curvas referentes à evolução da densidade de trincas em função do 

número de ciclos térmicos (gráfico 8) com a curva típica que representa os três estágios 

desenvolvidos pelas trincas térmicas (figura 3), foi possível analisar o comportamento das 

trincas durante as fases de nucleação, propagação e saturação. A taxa de propagação (
∂a

∂N
) das 

trincas térmicas para cada um dos sete tipos de tratamentos térmicos e superficiais aplicados 

aos corpos de prova estão apresentados no quadro 12. 

 

Quadro 12 - Taxa de propagação da densidade das trincas (
∂a

∂N
) para cada tipo de corpo de prova. 

Grupo do 

Corpo de prova 
Taxa de propagação das trincas 

∂a

∂N
     

𝑚𝑚/𝑚𝑚2 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
   x 10−3 

1 2,43  

2 5,93  

3  8,22  

4 6,88  

5 0,97 

6 2,62  

7 2,01  
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Um comparativo a taxa de propagação das trincas de acordo com tipo de superfície avaliada 
está apresentado no gráfico 9.  
 
 
Gráfico 9 –Taxa de propagação das trincas térmicas por tipo de corpo de prova. 

 

 
O gráfico 10 relaciona a densidade de trincas aos 200 ciclos térmicos com a taxa de 

propagação para cada uma das superfícies avaliadas. 

 

Gráfico 10 – Densidade de trincas aos 200 ciclos térmicos e taxa de propagação em função do tipo de 
corpo de prova. 

 

 

0,97

2,01 2,43 2,62

5,93
6,88

8,22

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

5 7 1 6 2 4 3

Ta
xa

 d
e 

pr
op

ag
aç

ão
 d

as
 tr

in
ca

s  

Grupos de corpos de Prova

TAXA DE PROPAGAÇÃO DAS TRINCAS POR TIPO

DE CORPO DE PROVA

0,97

2,01
2,43 2,62

5,93

6,88

8,22

0,67

0,86

0,62

0,37

0,78

0,16

0,04
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

5 7 1 6 2 4 3

D
en

si
da

de
 d

e 
tri

nc
as

 a
os

 2
00

 c
ic

lo
s

(m
m

/m
m

2 )

Ta
xa

 d
e 

pr
op

ag
aç

ão
 d

as
 tr

in
ca

s  

Grupos de corpos de Prova

DENSIDADE DE TRINCAS E TAXA DE PROPAGAÇÃO

Taxa de propagação das trincas
Densidade de trincas  aos 200 ciclos

1 - T+3R
2 - T+C+2R
3 - T+3R+POS OXI
4- T+3R+N+POS OXI
5- T+3R+N+PVD (TiN)
6 - T+3R+N+PVD (CrN)
7 - T+3R+N+PVD (TiBN)

1
0

−
3

m
m

/m
m

2

C
ic

lo
  

𝜕
a

𝜕
N

 

1 - T+3R 
2 - T+C+2R 
3 - T+3R+POS OXI 
4- T+3R+N+POS OXI 
5- T+3R+N+PVD (TiN) 
6 - T+3R+N+PVD (CrN) 
7 - T+3R+N+PVD (TiBN) 

1
0

−
3

m
m

/m
m

2

C
ic

lo
  

𝜕
a

𝜕
N

 



128 

5.5.1 Corpos de prova temperados com triplo revenimento (grupo 1) 

 

Assim como ocorreu com todos os demais corpos de prova, as trincas superficiais das 

amostras pertencentes ao grupo 1 nuclearam entre os 100 e 200 ciclos térmicos. 

Aos 200 ciclos a densidade inicial de trincas apresentada na superfície avaliada foi de 

0,62 mm/mm2. Esta densidade permaneceu estável até os 400 ciclos, propagando 

posteriormente a uma taxa de 2,43x10-3 (𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
) até atingir os 600 ciclos térmicos. Nos 200 

ciclos finais as trincas superficiais permaneceram constantes, apresentando, aos 800 ciclos, 

uma densidade final equivalente a 1,15 mm/mm2. 

Os corpos de prova do grupo 1 foram os únicos a não receberem nenhum tipo de 

tratamento complementar, sendo teoricamente as amostras mais suscetíveis a sofrerem fadiga 

térmica. Em virtude disto, estes corpos de prova foram utilizados como referência para 

avaliação. 

 

5.5.2 Corpos de prova com têmpera, criogenia e duplo revenimento (grupo 2) 

 

Uma resposta esperada para o tratamento criogênico profundo (DCT) seria a melhoria 

das propriedades mecânicas do material, uma vez que este processo é conhecido por 

possibilitar a remoção de tensões residuais e a redução ou eliminação da austenita retida no 

processo de têmpera; além de ainda contribuir para a precipitação de pequenos carbonetos 

finamente dispersos na martensita (AMINI; NEGAHBANI; GHAYOUR, 2015; 

BALDISSERA; DELPRETE, 2008; PÉREZ; BELZUNCE, 2015; YUGANDHAR et al., 

2002). Neste caso, a melhoria das propriedades do material ocorre em virtude do DCT 

provocar uma mudança permanente na cinética de precipitação dos carbonetos, levando o 

material a ter uma maior fração de volume de carbonetos do que um material que foi 

submetido apenas a uma têmpera convencional e revenimento. Além disto, o DCT induz a 

redução do teor de carbono da fase martensita dando origem a uma fase de matriz mais tenaz, 

uma propriedade desejável para materiais sujeitos a fadiga térmica. Um dos poucos trabalhos 

a relatar os efeitos do DCT nas propriedades de fadiga térmica apontou o potencial do 

tratamento criogênico em atrasar o processo de nucleação de trincas sem aumentar a sua 

propagação (PELLIZZARI et al., 2003).  

De acordo com o apresentado pelo referencial teórico esperava-se que, com a 

aplicação do DCT, os resultados dos ensaios de fadiga térmica apontassem uma diminuição 
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da densidade e propagação das trincas nas superfícies do corpo de prova. No entanto, as 

melhorias das propriedades mecânicas proporcionadas pelo DCT, como aumento da 

tenacidade e remoção das tensões residuais, não foram suficientes para retardar a nucleação e 

propagação das trincas térmicas. De modo contrário, o que ocorreu foi uma substancial 

redução da resistência à fadiga térmica quando comparado com o corpo de prova apenas 

temperado e revenido. 

Após os ensaios observou-se que trincas superficiais presentes nas amostras 

submetidas ao tratamento criogênico nuclearam entre os 100 e 200 ciclos, apresentando, aos 

200 ciclos térmicos, uma densidade de trincas equivalente a 0,78 mm/mm2. Assim como 

ocorreu com o corpo de prova do grupo 1, a densidade de trincas permaneceu estabilizada até 

os 400 ciclos, propagando a uma taxa de 5,93x10-3 (𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
) até atingir os 600 ciclos 

térmicos. Nos 200 ciclos finais a intensidade das trincas permaneceu praticamente constante, 

apresentando ao final do teste uma densidade equivalente a 2,19 mm/mm2. 

Divergindo do esperado, aos 200 ciclos térmicos a amostra submetida ao tratamento 

criogênico apresentou a segunda maior densidade de trincas dentre todos os corpos de prova 

ensaiados. Da mesma forma, a propagação das trincas superficiais também foi 

substancialmente superior à conferida no corpo de prova de referência (temperado e 

revenido), apresentando uma taxa de propagação 2,44 vezes maior. 

Estes resultados sugerem que embora a tenacidade seja uma propriedade desejável a 

um material sujeito a fadiga térmica, o seu aumento não necessariamente pode significar uma 

melhoria na resistência a este tipo de falha. No estudo, as amostras sem DCT (grupo1) se 

comportaram melhor diante dos efeitos da fadiga térmica; neste caso, manter uma tenacidade 

menor foi mais relevante que os benefícios proporcionados pelo tratamento criogênico. 

Verificações semelhantes também foram apontadas em outros trabalhos. Estudo avaliando a 

fadiga térmica em diferentes materiais revelou que a tenacidade não foi a propriedade mais 

significativa, uma vez que o material com a mais elevada resistência aos danos de fadiga 

térmica também tinha a mais baixa resistência ao impacto (SABHARWAL, 1969).  

Quaisquer que sejam as divergências entre resultados relativos a ensaios de fadiga 

térmica devem ser analisadas de forma criteriosa, independentemente do tipo de material e/ou 

tratamento que foi submetido o corpo de prova. Embora as propriedades desejáveis para os 

materiais estejam bem estabelecidas, a resistência à fadiga térmica é uma propriedade do 

material muito complexa, uma vez que depende fortemente das condições de carregamento 

(fluxo de calor dentro e fora da superfície em função do tempo, propriedades físicas) e da 
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resposta dos materiais a estas condições de carregamentos em termos de tensões cíclicas e de 

deformações plásticas e elásticas cíclicas. É ainda importante considerar que se deformações 

plásticas ocorrerem, as condições de carregamento são mudadas gradualmente durante o 

ensaio ou durante a aplicação da ferramenta, influenciando significantemente no processo de 

falhas (EBNER et al., 2008). 

 

5.5.3 Corpos de prova submetidos ao tratamento de pós-oxidação (grupos 3 e 4) 

 

As trincas superficiais das amostras pertencentes aos grupos 3 e 4 também surgiram 

entre os 100 e 200 ciclos. A densidade das trincas observada nos dois corpos de prova aos 200 

ciclos foram respectivamente 0,04 e 0,16 mm/mm2. Diferente do que ocorreu com as amostras 

temperadas e revenidas, a densidade de trincas nos corpos de prova pós-oxidados (grupo 3) 

evolui durante todo o ensaio, porém foi entre os 400 e 600 ciclos térmicos que se verificou o 

crescimento mais significativo das trincas: 8,22x10-3 (𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
). Nos 200 ciclos finais a 

densidade das trincas foi saturando, apresentando ao final do ensaio uma densidade 

equivalente a 2,39 mm/mm2. 

Para o corpo de prova com pós-oxidação sobre camada nitretada (grupo 4), a evolução 

máxima das trincas ocorreu 200 ciclos antes, ou seja, entre 200 e 400 ciclos, a uma taxa de 

6,88 x 10-3 (𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
), uma propagação um pouco menor do que a amostra apenas pós-

oxidada. Nestes corpos de prova, a densidade das trincas começou a saturar já aos 400 ciclos, 

apresentando ao final dos 800 ciclos uma densidade de 1,80 mm/mm2, um valor inferior ao da 

amostra somente pós-oxidada (grupo 3). 

Comparando-se as taxas de propagação das trincas dos dois grupos de amostras pós-

oxidadas observa-se um maior potencial da superfície nitretada/pós-oxidada em proteger as 

superfícies submetidas à fadiga térmica. Um dos motivos desta melhora pode estar atribuído a 

menor oxidação sofrida pelo corpo de prova com nitretação a plasma. Neste caso, a camada 

nitretada entre a pós-oxidação e o aço ferramenta (temperado e revenido) aumenta a dureza da 

superfície e a sua resistência a deformação plástica, protegendo o filme de óxido contra a 

perda de coesão e adesão ao material base. 

Por outro lado, embora a superfície nitretada/pós-oxidada tenha apresentado uma 

menor taxa de propagação, suas trincas superficiais, além de apresentaram uma maior 

densidade inicial, ainda saturaram muito mais rapidamente. Aos 400 ciclos térmicos o corpo 

de prova já apresentava uma saturação de pequenas trincas superficiais, enquanto a superfície 
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da amostra apenas pós-oxidada apresentava somente um terço da densidade de trincas 

verificadas na amostra nitretada/pós-oxidada. A figura 39 mostra as trincas geradas nas 

superfícies pós-oxidadas, com e sem o processo de nitretação a plasma, após a realização de 

400 ciclos térmicos. 

 

Figura 39 - Imagens das trincas geradas nas superfícies pós-oxidadas após a realização de 400 ciclos 
térmicos: a) superfície pós-oxidada b) superfície nitretada/pós-oxidada 

 

a)          b)  

 
Quando comparado os resultados das duas amostras pós-oxidadas com os outros tipos 

de superfícies verifica-se que ambas apresentam inicialmente as mais baixas densidades de 

trincas superficiais. Neste caso, o fato das superfícies pós-oxidadas terem sido as menos 

oxidadas após os primeiros 200 ciclos térmicos (figuras 24 e 25) pode ter contribuído para o 

retardamento da nucleação das trincas. O fato de a oxidação facilitar o crescimento inicial de 

trincas torna as superfícies menos oxidadas mais resistentes à fadiga térmica. 

Por outro lado, quando considerado a velocidade de propagação das trincas verifica-se 

que ambos os corpos de prova pós-oxidados apresentaram as mais altas taxas de propagação 

dentre todos os demais tratamentos e revestimentos superficiais, elevando substancialmente as 

densidades finais das trincas. Deste modo, compendiando os resultados apontados pelos 

ensaios verifica-se que o tratamento de pós-oxidação, com ou sem nitretação, mostrou-se 

capaz de retardar a iniciação das trincas térmicas superficiais, no entanto, não conseguiu 

diminuir a sua propagação ao longo dos ciclos térmicos.  

O aumento da propagação das trincas pode estar ligado ao fato do processo de pós-

oxidação não ter conseguido proteger as superfícies por um maior período de tempo, uma vez 

que as superfícies pós-oxidadas passaram a apresentar, a partir dos 400 ciclos térmicos, uma 

camada de óxidos até mais evidente do que a formada nas demais amostras.  

4 mm 
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Uma das causas da falha de proteção contra a oxidação pode estar atribuída à diferença 

do coeficiente de expansão térmica entre o filme de óxidos formado e o substrato, uma vez que 

este desequilíbrio permite que a frágil camada de oxidação seja colocada em um estado de 

tensão durante a ciclagem térmica. Estas tensões por sua vez acabam levando a uma espalação 

das escamas de óxido, expondo novas superfícies a uma oxidação adicional a cada ciclo 

térmico. Assim como foi verificado nos ensaios, outros estudos anteriores também indicaram 

resultados semelhantes, destacando o insucesso da camada de óxido em melhorar a resistência 

à oxidação (BIROL, 2011). 

 

5.5.4 Corpos de prova revestidos pelo processo PVD: TiN, CrN e TiBN (grupos 5, 6 e 7) 

 

As trincas superficiais das amostras revestidas com TiN nuclearam entre os 100 e 200 

ciclos, apresentando uma densidade equivalente a 0,67 mm/mm2 nos primeiros 200 ciclos 

térmicos. Embora esta densidade de trincas tenha sido superior ao apresentado pelo corpo de 

prova apenas temperado e revenido (grupo 1), a quantidade de trincas permaneceu 

praticamente inalterada até os 600 ciclos, sendo observado, a partir deste ponto, um discreto 

crescimento de 9,71x10-4 ( 𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
), a menor taxa de propagação verificada dentre todos os 

demais corpos de prova. Em consequência desta discreta propagação a densidade final das 

trincas superficiais foi de apenas 0,94 mm/mm2, o menor valor apurado dentre todas as 

amostras. 

Embora as amostras revestidas com TiN tenham apresentado inicialmente uma das 

maiores densidades de trincas, as mesmas propagaram mais lentamente, apresentando um 

comportamento oposto ao observado nas superfícies pós-oxidadas (grupo 3 e 4); ou seja, o 

tratamento de nitretação/PVD (TiN) não foi capaz de delongar a iniciação das trincas 

superficiais, no entanto, conseguiu atenuar a sua propagação ao longo dos ciclos térmicos.  

As trincas superficiais das amostras revestidas com CrN também nuclearam entre os 

100 e 200 ciclos, apresentando, aos 200 ciclos térmicos, uma densidade equivalente a              

0,37 mm/mm2, a menor densidade de trincas dentre todas as amostras revestidas pelo processo 

PVD. Quando comparado com o corpo de prova apenas temperado e revenido (grupo 1), as 

superfícies revestidas com CrN também apresentaram uma densidade inicial de trincas 

consideravelmente menor (0,37 contra 0.62 mm/mm2), porém com uma taxa de propagação 

ligeiramente maior, 2,62x10-3 ( 𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
), atingindo, ao final do ensaio, uma densidade de 

trincas equivalente a 1,33 mm/mm2.  
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Comparando-se os revestimentos de CrN e TiN observa-se que o CrN foi também 

mais eficiente em retardar a nucleação das trincas, apresentando, no entanto, uma propagação 

quase 3 vezes mais elevada (gráfico 11). Enquanto as trincas cresceram a uma taxa de                       

2,62x10-3 ( 𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
) na superfície revestida com CrN, as amostras revestidas com TiN 

apresentaram uma propagação de apenas 9,71 x10-4 ( 𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
). 

Gráfico 11 – Densidade de trincas superficiais em função dos ciclos térmicos (grupo 5 e 6). 

 

 
 

Diferentemente do apresentado nos demais ensaios, as trincas superficiais das 

amostras revestidas com TiN e CrN não apresentaram uma tendência de estabilização 

(saturação) nos 200 ciclos finais do ensaio. No gráfico 11 é possível observar que a partir dos 

600 ciclos térmicos há uma tendência de continuidade de crescimento das trincas em ambos 

os revestimentos. 

Por fim, as trincas superficiais das amostras revestidas com TiBN nuclearam entre os 

100 e 200 ciclos, apresentando aos 200 ciclos térmicos uma densidade de trincas equivalente a 

0,86 mm/mm2, o maior valor verificado dentre as amostras. 

Quando comparado com o corpo de prova apenas temperado e revenido (grupo 1), as 

superfícies revestidas com TiBN apresentaram uma densidade inicial de trincas 38% superior 

(0,86 contra 0,62 mm/mm2), porém com uma taxa de propagação 17 % menor, ou seja,   

2,01x10-3 ( 𝑚𝑚/𝑚𝑚2

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
). Ao final do ensaio as superfícies revestidas com TiBN apresentaram 

uma densidade de trincas equivalente a 1,57 mm/mm2. No gráfico 12 é possível verificar que, 

a partir dos 600 ciclos térmicos, ocorre uma estabilização do desenvolvimento das trincas nas 
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superfícies revestidas com TiBN, indicando uma saturação das mesmas. A mesma saturação 

não foi verificada nos outros dois tipos de amostras também revestidas pelo processo PVD. 

 
Gráfico 12 – Densidade de trincas superficiais em função dos ciclos térmicos (grupo 5, 6 e 7). 

 

 
 
 
Quando comparado os três revestimentos PVD (TiN, CrN e TiBN) observa-se que o 

TiBN foi o revestimento menos eficiente em retardar a nucleação das trincas, sendo o CrN o 

mais eficiente neste quesito. Por outro lado, a amostra revestida com CrN apresentou a maior 

taxa de propagação de trincas dentre todas as superfícies revestidas pelo processo PVD, 30% 

superior ao observado no revestimento TiBN, e quase 3 vezes maior que a propagação 

observada na amostra revestida com TiN. Porém, quando comparado as amostras submetidas 

ao processo PVD com as demais, verifica-se que as superfícies revestidas possuem as 

menores taxas de propagação de trincas. Este potencial dos revestimentos PVD em obstar a 

oxidação das superfícies ao longo dos ciclos térmicos pode ser um dos principais fatores que 

contribuem para a diminuição desta taxa de propagação. Neste caso os resultados apontados 

foram convergentes com a literatura, uma vez que os revestimentos operaram como uma 

camada de isolamento para a base nitretada, reduzindo a influência de fatores externos na 

propagação das trincas térmicas (STARLING; BRANCO, 1997).   

Segundo alguns pesquisadores, o mecanismo mais provável para aumento da 

resistência à fadiga térmica de superfícies revestidas parece envolver tanto o retardamento da 

nucleação das trincas quanto o seu crescimento (STARLING; BRANCO, 1997). Isto porque a 

baixa condutividade térmica do revestimento PVD tende a diminuir a intensidade do 
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revenimento do substrato ao mesmo tempo em que reduz a intensidade de choques térmicos. 

Além disto, a alta tensão residual compressiva proporcionada pela nitretação e o revestimento 

PVD também pode contribuir para o retardo da iniciação das trincas térmicas. 

De acordo com o observado nos ensaios, a combinação nitretação/PVD (revestimentos 

duplex), embora tenha reduzido a propagação das trincas ao longo dos ciclos térmicos, não 

conseguiu retardar a sua iniciação. Neste caso, uma hipótese para divergência dos resultados 

pode estar relacionada às condições aplicadas ao ensaio.  

No aquecimento por indução eletromagnética a profundidade de penetração do calor 

fornecido ao corpo de prova depende basicamente da frequência de funcionamento, das 

propriedades do material e da temperatura da amostra. Em caso de utilização de uma alta 

frequência no indutor, o aquecimento tem um efeito pelicular pouco profundo, enquanto em 

um aquecimento a baixa frequência o efeito passa a ser mais profundo. No caso das amostras 

ensaiadas, como a espessura da camada nitretada/PVD é relativamente pequena, a 

contribuição da baixa condutividade térmica das camadas pode se tornar pouco efetiva em 

retardar a iniciação das trincas térmicas, uma vez que o aquecimento indutivo acontece além 

da camada dos revestimentos. Neste caso, se ao invés do aquecimento por indução tivesse 

sido aplicado um aquecimento por condução, radiação ou convecção, os efeitos da camada 

nitretada com revestimento PVD poderiam ter sido mais efetivos na redução do fluxo de calor 

para o substrato, reduzindo a temperatura do processo, o que provocaria, consequentemente, o 

retardo do início das trincas térmicas. 

 Do mesmo modo, também era esperado que a superfície nitretada com revestimento 

PVD fosse capaz de neutralizar o processo de deformação plástica, protegendo o revestimento 

contra a perda de coesão e adesão ao material base (BARRAU et al., 2003; PELLIZZARI; 

UGUES; CIPOLLONI, 2013; SAIKI et al., 2001; SMOLIK; MAZURKIEWICZ, 2011); 

porém tal expectativa também não foi concretizada, uma vez que  deformações progressivas  

foram observadas ao longo de todas as séries de ciclos térmicos (tabela 1), culminando em 

falhas no revestimento PVD. 

Assim como observado nas amostras pós-oxidadas (grupo 3 e 4), as falhas no 

revestimento PVD também podem ter ocorrido em consequência da diferença do coeficiente 

de expansão térmica entre o revestimento e o substrato, gerando um estado de tensão durante 

a ciclagem térmica suficiente para promover uma nucleação de trincas. 

Outro fator relevante a ser observado seria em relação a rugosidade superficial das 

amostras ensaiadas, uma vez que a aderência do revestimento PVD depende diretamente desta 

variável.  Embora todos os corpos de prova tenham sido submetidos a um processo de 
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polimento antes da aplicação do processo PVD, a qualidade da superfície pode não ter sido 

suficiente para garantir uma ideal adesão dos filmes de nitretos, o que pode ter contribuído 

para que a revestimentos falhassem na função de retardar a iniciação das trincas térmicas. 

Neste caso seria desejável que os corpos de prova tivessem sido retificados antes da aplicação 

do revestimento PVD, assim como acontece com as matrizes que recebem este tipo de 

revestimento. De fato, estudos têm apontado que superfícies esmerilhadas proporcionam uma 

melhor aderência aos revestimentos do que, por exemplo, superfícies jateadas com micro 

abrasivos, uma vez que a adesão do revestimento é menor para uma rugosidade mais alta do 

substrato, principalmente em superfícies jateadas (ADOBERG et al., 2012). Além disto, é 

importante ainda ressaltar que todos os tipos de tratamento de superfície e tecnologias de 

revestimento podem formar uma camada de compostos na superfície; assim, é sempre 

importante considerar que, em termos de propriedades térmicas, a diferença entre essas 

camadas compostas e o substrato pode levar a uma concentração de tensão, diminuindo a 

resistência à fadiga térmica da ferramenta (JIAN et al., 2013). Desta forma, mesmo quando 

utilizado o processo de nitretação a plasma sem camada de compostos (camada branca), como no 

caso das amostras utilizadas nos ensaios, é sempre importante considerar a possibilidade das 

superfícies nitretadas conter resíduos de nitretos precipitados, os quais podem vir a prejudicar a adesão 

de um posterior revestimento e ainda gerar uma concentração de tensão, diminuindo a resistência da 

ferramenta à fadiga térmica. Deste modo, para eliminar impurezas e possíveis nitretos residuais, uma 

preparação criteriosa da superfície nitretada deve sempre ser realizada antes da aplicação de um 

revestimento. 

 

5.6 Medição da dureza após os ciclos térmicos 

 

Conforme já mencionado, o aquecimento intenso da ferramenta pode provocar um 

revenimento na estrutura martensítica próximo à superfície, causando um decréscimo da 

dureza do material. Investigando-se esta possibilidade verificou-se, de fato, a ocorrência de 

uma significativa diminuição da dureza ao longo das seções transversais do substrato de todas 

as amostras. Durante as medições observou-se que todo o decréscimo da dureza ocorreu após 

os 200 ciclos térmicos iniciais, ou seja, a partir dos 200 ciclos a dureza permaneceu 

praticamente inalterada. 

A dureza superficial de todos os substratos, antes da realização das ciclagens térmicas, 

estava compreendida entre 44 e 46 HRC, porém todos os substratos sofreram um 

amolecimento. As medições das durezas foram realizadas nas seções transversais das 
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amostras ( 3 mediçoes em cada ponto). Os locais de medição e as valores médios encontrados 

estão apresentados no quadro 13.  

 
Quadro 13 – Valores médios de durezas medidas na seção transversal após 200 ciclos térmicos. 

Seção transversal 

 

Média dos valores da dureza após  200 ciclos térmicos   

(HRC) 

Ponto A 
Desvio 

padrão 
Ponto B 

Desvio 

padrão 
Ponto C Desvio 

padrão 

Grupo 1 
(T+3R) 21  0,5 27 0,5 30 0,5 

Grupo 2 
(T+C+2R) 24 0,8 30 0,5 32 0,9 

Grupo 3 
(T+3R+ Pós-Oxidação) 24 0,5 31 0,5 35 0,9 

Grupo 4 
(T+3R+N+ Pós-Oxidação) 21 0,8 29 1,2 33 0,9 

Grupo 5 
(T+3R+N+ PVD - TiN) 21 0,5 27 1,2 29 0,9 

Grupo 6 
(T+3R+N+ PVD - CrN) 25 0,9 27 0,5 33 0,9 

Grupo 7 
(T+3R+N+ PVD - TiBN) 21 0,5 30 0,5 34 0,9 

 

Analisando-se os resultados apresentados no quadro 13 observa-se que as durezas 

próximas as superfícies (Ponto A) diminuíram para quase a metade do seu valor inicial. De 

acordo com o referencial teórico, o desempenho à fadiga térmica do aço ferramenta nitretado 

também pode ser afetado pelo amolecimento do revenido. Estudo revelou que o 

endurecimento de uma superfície por nitretação de plasma foi completamente apagado 

durante a fadiga térmica. Neste caso, a estrutura martensítica revenida foi substituída por finos 

grãos ferríticos equiaxiais, implicando em um dinâmico processo de recristalização durante a 

ciclagem térmica (BIROL, 2011). 

Após os 200 ciclos térmicos verificou-se que o decaimento da dureza foi muito 

semelhante em todas as diferentes condições de superfícies analisadas, o que indica que os 
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revestimentos não foram capazes de isolar o substrato contra um aquecimento mais intenso. 

Neste caso, as superfícies revestidas (grupos 3 ao 7) se comportaram da mesma forma que as 

superfícies não revestidas (grupos 1 e 2). Este fato reforça a hipótese, já discutida, de que a 

baixa condutividade térmica das camadas de revestimentos PVD pouco contribuem para 

redução do fluxo de calor para o substrato, uma vez que o aquecimento indutivo se processa 

além das camadas dos revestimentos. 

Independentemente do tipo de superfície avaliada, observa-se que desenvolvimento do 

processo de fadiga térmica realmente se divide em três etapas que se sobrepõe, corroborando 

com o apontado pela literatura. Em uma primeira etapa ocorre o amolecimento cíclico do 

material, no caso do estudo, observou-se, aos 200 ciclos térmicos, um decréscimo da dureza 

do substrato em torno de 50%. Já na segunda etapa ocorre a nucleação das trincas, a qual está 

associada à acumulação da deformação plástica local na superfície, ocorrência que também 

foi evidenciado nas amostras avaliadas.  Por fim, conforme também verificado, ocorre a etapa 

de propagação, sendo o processo facilitado pela oxidação das trincas na superfície.  

 
5.7 Medições das trincas nas superfícies de maior rugosidade 

 

A verificação de uma possível influência direta da rugosidade na fadiga térmica 

também foi realizada. Para isto, foram aumentadas as rugosidades superficiais em duas faces 

laterais (faces B e D) de quatro grupos de amostras (grupo 1 ao 4), conforme procedimento já 

descrito na metodologia. Esperava-se que o efeito da fadiga térmica nas superfícies de maior 

rugosidade fosse mais incisivo, o que não se verificou. Os resultados apontaram que as 

densidades de trincas nas superfícies mais rugosas foram semelhantes as das superfícies 

menos rugosas. Porém, é importante salientar que uma rugosidade superficial mais elevada 

proporciona um aumento da oxidação, que por sua vez pode gerar influências na fadiga 

térmica. 

O fato da rugosidade superficial não ter influenciado diretamente na resistência à 

fadiga térmica dos corpos de prova não significa que o seu controle não deva ser realizado em 

moldes e matrizes. Neste caso, é importante considerar que outros modos de falhas, não 

tratados neste estudo, podem ocorrer concomitantes a fadiga térmica; falhas como: desgaste, 

fadiga mecânica, aderência de revestimentos e oxidação, por exemplo, podem ser mais 

evidentes em superfícies mais rugosas (LIN et al., 2015; MUNEMASA; KUMAKIRI, 1991; 

OBIUKWU et. al., 2015). 
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5.8 Trincas formadas na seção transversal 

 

A nucleação das trincas de fadiga térmica ocorre geralmente na superfície do material; 

isto se explica pelo fato da tensão térmica ser máxima nestes locais, e também em virtude dos 

efeitos provocados pelos processos de corrosão e concentração de tensões atuantes na 

superfície. No entanto, mesmo as trincas térmicas sendo uma característica da superfície, 

grande parte dos estudos de fadiga térmica avaliam apenas o comportamento das trincas na 

seção transversal dos corpos de prova. De um modo distinto, este trabalho avaliou a fadiga 

térmica considerando-se apenas as trincas superficiais desenvolvidas nos corpos de provas, 

uma vez que estas falhas são as que comprometem a qualidade das peças fundidas em 

matrizes. 

Mesmo a fadiga térmica não tendo sida avaliada em função das seções transversais, 

estas foram comparadas entre si de forma qualitativa. O objetivo desta análise foi o de se 

tentar estabelecer uma relação entre as trincas superficiais e transversais, averiguando se as 

trincas desenvolvidas nas seções transversais correspondem proporcionalmente às trincas 

formadas nas superfícies dos corpos de prova. 

As figuras 40 a 46 apresentam as imagens das seções transversais dos corpos de prova 

ensaiados. A região indicada em cada imagem se refere a área da seção transversal localizada 

imediatamente sob a face em que foram medidas as trincas superficiais (face A). 

 
Figura 40 – Imagens das seções transversais dos corpos de prova do grupo 1 (Têmpera e triplo 

revenimento). 
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Figura 41 - Imagens das seções transversais dos corpos de prova do grupo 2 (Têmpera, criogenia e 
duplo revenimento). 
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Figura 42 - Imagens das seções transversais dos corpos de prova do grupo 3 (Têmpera, triplo 
revenimento e pós-oxidação). 
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Figura 43 - Imagens das seções transversais dos corpos de prova do grupo 4 (Têmpera, triplo 
revenimento, nitretação e pós-oxidação). 
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Figura 44 - Imagens das seções transversais dos corpos de prova do grupo 5 (Têmpera, triplo 

revenimento, nitretação e PVD -TiN). 
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Figura 45 - Imagens das seções transversais dos corpos de prova do grupo 6 (Têmpera, triplo 
revenimento, nitretação e PVD - CrN). 
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Figura 46 - Imagens das seções transversais dos corpos de prova do grupo 7 (Têmpera, triplo 

revenimento, nitretação e PVD - TiBN). 

20
0 

ci
cl

os
  

40
0 

ci
cl

os
 

 

60
0 

ci
cl

os
  

80
0 

ci
cl

os
  

 

Analisando-se as áreas indicadas nas figuras 40 a 46 pode-se observar que os corpos 

de prova pertencentes aos grupos 1, 2 e 3 apresentaram o início das trincas nas seções 

transversais somente aos 800 ciclos térmicos. As amostras do grupo 4 e 7 apresentaram 
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trincas aos 600 ciclos, enquanto as amostras pertencentes ao grupo 5 e 6 apresentaram sinais 

de trincas na seção transversal aos 400 ciclos térmicos. Quando considerado somente o 

número máximo de ciclos térmicos, ou seja, 800 ciclos, verifica-se que os corpos de prova dos 

grupos 4 a 7 apresentaram intensidade de trincas semelhantes nas seções transversais, sendo 

estas mais proeminentes que as trincas evidenciadas das seções das amostras pertencentes aos 

grupos 1 a 3. 

Comparando-se as trincas superficiais de cada amostra com as correspondentes seções 

transversais, verificou-se não haver uma relação direta entre os danos provocados em cada 

superfície. Os corpos de prova pertencentes aos grupos 5 a 7, por exemplo, apresentaram uma 

das menores densidades de trincas superficiais aos 800 ciclos térmicos, assim como baixas 

taxas de propagação; no entanto, as seções transversais destas mesmas amostras apresentaram 

as maiores intensidades de trincas aparentes quando comparado com as demais. Já as 

amostras pertencentes aos grupos 2 e 3 tiveram um comportamento oposto, pois apresentaram 

as maiores densidades de trincas e altas taxas de propagação nas superfícies das amostras, 

enquanto as seções transversais correspondentes indicaram as menores intensidades de 

trincas.  

As amostras referentes aos grupos 1 e 4 mantiveram uma maior coerência em relação 

as demais. Os corpos de prova do grupo 1 apresentaram uma baixa densidade de trincas na 

superfície, assim como uma das mais baixas taxas de propagação, mantendo também uma 

pequena intensidade de trincas na seção transversal. Repetindo a mesma coerência, as 

amostras do grupo 4 apresentaram uma alta densidade de trincas superficiais e também uma 

alta taxa de propagação, as quais levaram a seção transversal a apresentar também uma maior 

intensidade de trincas.  

O quadro 14 sumariza um comparativo qualitativo entre as trincas de fadiga térmica 

evidenciadas nas superfícies dos corpos de provas e nas seções transversais correspondentes. 

As setas voltadas para cima indicam que uma maior intensidade foi evidenciada, enquanto as 

setas voltadas para baixo indicam uma menor intensidade foi evidenciada. 
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Quadro 14 - Comparativo qualitativo entre as trincas de fadiga térmica evidenciadas nas superfícies 
dos corpos de provas e nas seções transversais correspondentes. 
 

Grupos 

Corpos de prova 

Trincas térmicas evidenciadas na 

superfície Trincas térmicas 

evidenciadas na seção 

transversal Densidade 

(800 ciclos) 

Taxa de 

Propagação 

1 
(T+3R) 

      _       _       _ 

2 
(T+C+2R) 

      +       + 
      _ 

3 
(T+3R+ Pós-Oxidação) 

      +       + 
      _ 

4 
(T+3R+N+ Pós-Oxidação) 

      +       +       + 

5 
(T+3R+N+ PVD - TiN) 

      _       _ 
      + 

6 
(T+3R+N+ PVD - CrN) 

      _       _ 
      + 

7 
(T+3R+N+ PVD - TiBN) 

      _       _ 
      + 

 

De acordo com os resultados apontados não foi possível estabelecer uma relação entre 

as trincas superficiais e transversais, uma vez que as trincas desenvolvidas na seção 

transversal das amostras não corresponderam proporcionalmente às trincas formadas nas 

superfícies. O corpo de prova revestido com TiN (grupo 5), por exemplo, foi o que apresentou 

a menor densidade de trincas aos 800 ciclos térmicos, porém, quando analisado a seção 

transversal correspondente observa-se uma das maiores intensidades de trincas. Por outro 

lado, a amostra com tratamento criogênico (grupo 2) praticamente não apresentou trincas em 

nenhuma das seções transversais avaliadas, mesmo revelando, aos 800 ciclos, uma das 

maiores densidades de trincas superficiais, superando em mais de 2 vezes a densidade 

apresentada pela amostra revestida com TiN. 

O desenvolvimento ou não de trincas térmicas na seção transversal parece estar muito 

mais relacionado com o tipo de corpo de prova avaliado do que propriamente com a 

intensidade das trincas formadas na sua superfície. Comparando-se todas as seções 
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transversais observa-se que nas amostras sem nitretação as trincas são evidenciadas somente 

nas seções submetidas a 800 ciclos térmicos. Por outro lado, quando analisado apenas as 

amostras submetidas ao tratamento de nitretação observa-se que as trincas são mais intensas 

aos 800 ciclos e surgem bem antes. Nas amostras revestidas com CrN já se evidencia 

pequenas trincas aos 400 ciclos, enquanto nas demais amostras nitretadas as trincas são 

observadas aos 600 ciclos térmicos. Neste caso, a presença de trincas mais intensas nas seções 

transversais das amostras nitretadas pode estar relacionada à baixa tenacidade da camada de 

difusão da nitretação, o que pode ter facilitado a propagação das trincas térmicas. De acordo 

com estudo, a camada de difusão das superfícies nitretadas é caracterizada por uma baixa 

tenacidade que favorece a rápida propagação das trincas até o núcleo do material, 

principalmente se os parâmetros utilizados no processo de nitretação não forem devidamente 

controlados (PELLIZZARI; MOLINARI; STRAFFELINI, 2001). 

De uma forma geral, os resultados do estudo mostraram que as trincas transversais não 

representaram proporcionalmente a intensidade das trincas superficiais. Deste modo, caso a 

avaliação da resistência à fadiga térmica tivesse sido feita apenas com base no comportamento 

das trincas transversais, os resultados poderiam levar a conclusões equivocadas. O estudo 

ainda mostrou que as trincas demoram um maior tempo para se propagarem através da seção 

transversal; assim, para possibilitar a avaliação do comportamento das trincas térmicas seria 

necessário realizar um maior número de ciclos térmicos, utilizando um número maior de 

amostras. Neste caso, entretanto, como a maioria das amostras tiveram as trincas superficiais 

saturadas já aos 600 ciclos térmicos, um aumento excessivo dos ciclos poderia causar uma 

grande degradação dos corpos de prova, o que impossibilitaria a continuidade dos ensaios. 

 

5.9 Ensaios de Desgaste a quente 

 

Os ensaios foram realizados paralelamente em dois corpos de prova de cada tipo, 

sendo calculado um volume médio de desgaste para as cinco diferentes cargas aplicadas; 100, 

200, 300, 400 e 500 N. Os resultados dos volumes de desgaste estão apresentados no quadro 

15. 
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Quadro 15– Indicações dos volumes de desgaste em função de cada uma das cargas aplicadas durante 
o ensaio. 

Volume de desgaste (µm3. 106) 

Carga (N) 

Identificação dos corpos de prova 

A e B D e E H e I J e K M e N O e P 

100 0,530267 1,330124 0,40979 0,595973 0,51242 1,161149 

200 0,558062 2,392885 0,511121 0,939728 2,329137 1,827848 

300 0,596148 3,056411 0,912332 1,805291 2,998629 2,717406 

400 1,698106 4,080513 1,609849 2,938184 4,792366 3,975515 

500 2,487569 4,579911 3,228907 4,05087 5,939389 5,449045 

Media 1,174030 3,087969 1,334400 2,066009 3,314388 3,026193 

A e B - Têmpera/3 revenimentos/nitretação/ PVD (TiN)  

D e E - Têmpera /3 revenimentos/nitretação/ pós-oxidação 

H e I – Têmpera /3 revenimentos/ nitretação/ PVD (CrN)  

J e K - Têmpera /3 revenimentos/nitretação/PVD (TiBN) 

M e N – Têmpera /3 revenimentos 

O e P - Têmpera /criogenia/2 revenimentos 

 

Os melhores resultados foram alcançados pelos corpos de prova revestidos pelo 

processo PVD–TiN (A/B) e PVD-CrN (H/I), com um melhor desempenho para o corpo de 

prova revestido com o PVD–TiN, que apresentou um volume de desgaste médio 

aproximadamente 12% menor que PVD-CrN. No gráfico 13 estão apresentados os volumes 

médios dos desgastes sofridos pelos corpos de prova considerando-se todas as cargas 

aplicadas. 
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Gráfico 13 - Volumes médios dos desgastes considerando todas as cargas aplicadas durante o ensaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Os corpos de prova revestidos pelo processo PVD-TiBN (J/K) tiveram um desgaste 

76% superior ao volume de desgaste da superfície de PVD–TiN. Seguido pelos corpos de 

prova O/P (criogenia) e D/E (nitretado / pós oxidado) com volume de desgaste 46 e 49% mais 

elevado do que o PVD-TiBN e 158 e 163% superior ao PVD–TiN.  

De acordo com o gráfico 14 observa-se que praticamente todas as cargas aplicadas aos 

corpos de prova temperado e revenido (M/N) resultaram em um maior desgaste.  

Quando considerado a média de desgaste provocado por todas as cargas aplicadas 

durante o ensaio verifica-se um volume de desgaste quase 3 vezes superior ao observado nas 

superfícies revestidas pelo processo PVD–TiN (A/B). No entanto, observa-se a ocorrência de 

um menor desgaste nos corpos de prova (M/N) quando aplicada a carga de 100 N. Este desvio 

pode ser explicado pelo fato do dispositivo de ensaio ter uma baixa precisão para cargas mais 

baixas, o que não prejudica a representatividade dos resultados obtidos no ensaio de desgaste 

realizado. 
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Gráfico 14 - Volumes de desgastes de acordo com cada carga aplicada durante o ensaio. 

 
Conforme descrito na metodologia, a configuração do ensaio foi estabelecida de modo 

a garantir que durante o movimento de deslizamento cada ponto da trajetória de contato entre 

os dois cilindros correspondesse a uma carga única, não sofrendo quaisquer efeitos 

provenientes de outro carregamento. Deste modo, foi possível construir mapas de atrito 3D, 

uma forma muito expressiva de representar graficamente os coeficientes de fricção. Nos 

mapas, esses coeficientes são representados como uma superfície de resposta ao conjunto de 

variáveis, que no caso do estudo foram a pressão de contato e o número de ciclos de 

deslizamento, permanecendo constantes a temperatura do corpo de prova e a velocidade de 

deslizamento. Nos gráficos 15 a 20 estão apresentados os mapas de fricção dos ensaios de 

desgaste a quente estão. 
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Gráfico 15 – Mapa de fricção dos ensaios dos corpos de prova A/B (têmpera /3 
revenimentos/nitretação/ PVD –TiN). 

 

 

 

Gráfico 16 – Mapa de fricção dos ensaios dos corpos de prova D/E (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ 
pós-oxidação). 
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Gráfico 17 – Mapa de fricção dos ensaios dos corpos de prova H/I (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ 
PVD – CrN). 

 
 
 
Gráfico 18 – Mapa de fricção dos ensaios dos corpos de prova J/K (têmpera /3 

revenimentos/nitretação/ PVD – TiBN). 
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Gráfico 19 – Mapa de fricção dos ensaios dos corpos de prova M/N (têmpera /3 revenimentos). 
 

 
 
 
Gráfico 20 – Mapa de fricção dos ensaios dos corpos de prova O/P (têmpera /criogenia/2 

revenimentos). 
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Considerando-se os mapas de fricção dos seis grupos de amostras verifica-se que os 

corpos de prova M/N (têmpera /3 revenimentos) apresentaram uma faixa de fricção variando 

entre 0,7 e 1,7, um dos maiores valores encontrados. Quando considerado toda a faixa de 

carga e também os 50 ciclos de deslizamento, o coeficiente de fricção apresenta um valor 

médio de 0, 98. Além disto, os resultados apontaram ainda que a maior instabilidade de 

fricção foi apresentada pelas amostras M/N. 

Valores similares são mostrados pelas amostras revestidas por CrN (H/I), cujo 

coeficiente de fricção variou entre 0,65 e 1,75, apresentando um valor médio de 0,99. Um 

comportamento um pouco melhor referente a fricção foi verificado pelos corpos de prova 

revestidos com TiBN (J/K) e TiN (A/B), que apresentaram coeficientes de fricção variando 

entre 0,7 e 1,6, cujo valor médio permaneceu em 0,96. As amostras submetidas ao tratamento 

criogênico (O/P) apresentaram um dos mais baixos coeficientes de médios de fricção, µ = 

0,95. Por fim, os melhores resultados foram conferidos às amostras submetidas ao tratamento 

de pós- oxidação (D/E), que apresentaram o menor atrito médio, µ = 0,90. 

O gráfico 21 compara os volumes médios de desgaste e os valores médios dos 

coeficientes de fricção dos corpos de prova avaliados. 
 
Gráfico 21 -  Comparativo entre os volumes médios de desgaste e os valores médios dos coeficientes 

de fricção. 
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oxidadas (D/E) foram uma das que mais se desgastaram, apresentando, no entanto, a menor 

média de coeficiente de atrito. De modo contrário, as superfícies revestidas com CrN (H/I), 

embora tenham apontado a maior média de coeficiente de atrito, apresentaram um dos 

menores volumes de desgaste. Por outro lado, os corpos de provas apenas temperado e 

revenido (M/N) apresentaram tanto um alto atrito como também um elevado desgaste. Por este 

motivo o coeficiente de fricção não foi considerado nos comparativos entre os ensaios de 

fadiga térmica e desgaste. 
 
5.10 Comparativo entre os resultados dos ensaios de fadiga térmica e os ensaios de 

desgaste a quente 

 

Por meio do comparativo entre resultados obtidos nos ensaios de fadiga térmica e de 

desgaste a quente, foi possível verificar o comportamento dos diversos tipos de tratamentos 

térmicos e de superfície diante a ambos os modos de falhas. O gráfico 22 apresenta um 

comparativo entre volume médio de desgaste e a taxa de propagação das trincas para os seis 

tipos de tratamentos térmicos e superficiais estudados. 

 

Gráfico 22 - Comparativo entre volume médio de desgaste e a taxa de propagação das trincas para os 
diferentes tipos de tratamentos térmicos e superficiais. 
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De um modo geral, os resultados apontaram que as amostras revestidas pelo processo 

PVD foram as que melhor combinaram resistência a propagação de trincas térmicas com 

resistência ao desgaste. Considerando estes dois parâmetros observa-se que os corpos de prova 

revestidos com TiN (5-A/B) foram os que apresentam a menor taxa de propagação de trincas 

e o menor volume médio de desgaste, 0,97 [(10-3mm/mm2)/ciclo] e 1,17 [µm3·106] 

respectivamente. As amostras revestidas com CrN (6-H/I) aparece na segunda melhor 

condição, com uma propagação de trincas equivalente a 2,62 [(10-3mm/mm2)/ciclo]  e um 

volume médio de desgaste de 1,33 [µm3·106]. Embora tenham apresentado uma taxa de 

propagação de trincas um pouco menor do que as amostras revestidas com CrN, 2,01 [(10-

3mm/mm2)/ciclo, os corpos de prova revestidos com TiBN (7-J/K), no geral, se posicionaram 

na terceira melhor condição, uma vez que apresentaram um volume médio de desgaste 

consideravelmente maior do que o apresentado pelas amostras de CrN, 2,07 contra 1,33 

[µm3·106]. 

A situação mais desfavorável foi verificada para os corpos de prova nitretados e pós-

oxidados (4-D/E), suas superfícies exibiram a maior taxa de propagação de trincas e um dos 

maiores volumes médios de desgaste, 6,88 [(10-3mm/mm2)/ciclo] e 3,09 [µm3·106] 

respectivamente. As amostras apenas temperadas e revenidas (1-M/N) obtiveram uma das 

menores taxas de propagação de trincas, porém se revelaram as mais propensas ao desgaste, 

além de ainda apresentarem, dentre todas as amostras, a maior instabilidade de fricção. Por 

fim, o corpo de prova submetido ao tratamento criogênico (2-O/P) apresentou a segunda 

maior taxa de propagação de trincas, ficando entre as três amostras que apresentaram a menor 

resistência ao desgaste.  

Quando considerado concomitantemente a resistência ao desgaste e a iniciação das 

trincas térmicas verifica-se que o melhor resultado continuou sendo atribuído às amostras 

revestidas pelo processo PVD. O gráfico 23 mostra um comparativo entre o volume médio de 

desgaste e a densidade de trincas aos 200 ciclos térmicos.  
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Gráfico 23 - Comparativo entre volume médio de desgaste e a densidade de trincas para os diferentes 
tipos de tratamentos térmicos e superficiais. 
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verifica-se que as amostras não nitretadas (1-M/N e 2-O/P) foram as mais susceptíveis a todas 

às falhas investigadas. Já quando comparado apenas as três amostras revestidas pelo processo 

PVD observa-se que as amostras revestidas com TiBN (7-J/K) foram as que obtiveram os 

piores resultados. Desta forma, excluídas estas três amostras de inferior desempenho, verifica-

se que as propriedades das superfícies revestidas com CrN (6-H/I) se mostraram mais 

equilibradas para suportar todas as falhas investigadas no estudo. Os demais corpos de prova 

(4-D/E, 5-A/B), embora não tenham revelado um comportamento equilibrado como o 

apresentado pelas superfícies revestidas com CrN, demonstraram possuir alguns atributos 

desejáveis que podem ser considerados em casos específicos. A amostras revestidas com TiN 

(5-A/B), por exemplo, superam as amostras revestidas com CrN se considerado apenas a taxa 

de propagação de trincas e o volume de desgaste. Sob outra perspectiva, caso o importante a 

considerar seja tão somente o retardamento da nucleação das trincas térmicas, as superfícies 

nitretadas combinadas a pós-oxidação (4-D/E) seriam as mais indicadas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento e construção do equipamento automatizado para realização de 

ensaios da fadiga térmica possibilitou a avaliação e comparação, em laboratório, das diversas 

combinações de tratamentos térmicos e superficiais aplicadas à corpos de prova. Com 

fundamento nos resultados obtidos e discutidos, foi possível identificar alguns aspectos 

relativos ao equipamento de ensaio, assim como verificar as possíveis influências dos 

tratamentos térmicos e superficiais na fadiga térmica. 

Primeiramente, o equipamento desenvolvido para a simulação da fadiga térmica se 

mostrou adequado em produzir trincas térmicas superficiais que pudessem ser observadas 

visualmente. Além disto, o aparato foi capaz de produzir gradientes de temperatura suficientes 

para que trincas térmicas se formassem após um número relativamente baixo de ciclos 

térmicos, diminuindo, desta forma, o tempo de realização dos ensaios. O equipamento de teste 

também se mostrou confiável e estável quanto aos parâmetros dos ensaios, como: 

temperaturas dos ciclos e tempo de aquecimento e resfriamento, produzindo gradientes de 

temperatura regulares ao longo das ciclagens térmicas. Outra característica que pode ser 

atribuída ao equipamento é a sua capacidade em alcançar uma ampla faixa de parâmetros de 

ensaios, sendo os tempos e temperaturas dos ciclos térmicos dependentes apenas da 

capacidade do indutor eletromagnético. Além disto, vários tipos de corpos-de-prova podem 

ser adaptados ao dispositivo, bastando para isso utilizar bobinas indutivas projetadas de 

acordo com as características específicas do corpo de prova a ser utilizado. Uma limitação do 

equipamento seria em relação ao tipo de material ensaiado, pois em razão de o aquecimento 

ser por efeito ôhmico, os corpos-de-prova estão restritos a materiais condutores de 

eletricidade. 

Na segunda etapa do estudo investigou-se as influências dos tratamentos térmicos e 

superficiais na fadiga térmica, sendo analisado os seguintes aspectos: comportamento da 

oxidação ao longo dos ciclos térmicos; as implicações da temperatura de aquecimento; os 

efeitos das deformações plásticas sofridas pelos corpos de prova; as influências da rugosidade 

superficial; a relação entre trincas térmicas superficiais e as trincas desenvolvidas na seção 

transversal; a quantificação da densidade e da taxa de propagação das trincas térmicas;  

mensuração da resistência ao desgaste a quente; e por fim, a combinação da resistência a 

fadiga térmica com a resistência ao desgaste. 

Analisando-se o comportamento da oxidação ao longo dos ciclos térmicos observou-se 

que as amostras com superfícies revestidas pelo processo PVD apresentaram uma maior 
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resistência a oxidação quando aquecidas, exibindo também uma menor progressão desta 

oxidação ao longo dos ciclos de aquecimento e resfriamento. A princípio, a oxidação afetou 

menos as superfícies submetidas ao tratamento de pós-oxidação, principalmente quando 

combinado com a nitretação; porém, a partir da primeira série de ciclos térmicos o processo 

de pós-oxidação não conseguiu mais proteger as superfícies aquecidas, passando estas a 

apresentarem uma camada de óxidos até mais evidente do que a formada nas demais 

amostras. Ainda em relação a oxidação, verificou-se que uma rugosidade superficial mais 

elevada proporciona um aumento da oxidação nas superfícies submetidas à fadiga térmica, 

sendo os riscos inerentes do processo de fabricação dos corpos de prova intensamente 

ressaltados por este processo oxidativo. No entanto, os efeitos da rugosidade superficial na 

oxidação foram menos ativos nas superfícies submetidas ao tratamento de pós-oxidação.  

Com referência às implicações da temperatura de aquecimento, verificou-se que a 

temperatura realmente exerce um importante papel na intensidade dos danos causados pela 

fadiga térmica. Em todas as amostras ensaiadas verificou-se uma grande concentração de 

trincas térmicas próximas às arestas. O fato destas regiões possuírem uma menor quantidade 

de massa de material levou estas áreas a sofrerem um maior aquecimento, o qual favoreceu a 

evolução de trincas. Assim sendo, para de evitar o desenvolvimento prematuro de trincas 

térmicas deve-se, sempre que possível, evitar projetos de ferramentas para trabalho quente 

que possuam geometrias contendo arestas vivas. 

No que se refere aos efeitos das deformações sofridas pelos corpos de prova, 

observou-se a presença de deformações plásticas em todas as faces das amostras ensaiadas, 

cujas magnitudes variaram de acordo com os tipos de tratamentos térmicos e de superfície 

aplicados. Entretanto, não foi possível estabelecer uma correlação direta entre as deformações 

superficiais sofridas e a iniciação e evolução das trincas térmicas, ou seja, uma maior ou 

menor deformação plástica não implicou em uma diferença na resistência a fadiga térmica dos 

corpos de prova avaliados. 

Com relação as influências da rugosidade superficial na fadiga térmica, os resultados 

apontaram que a mesma não exerceu uma influência direta, uma vez que densidade de trincas 

nas superfícies mais rugosas foi semelhante as das superfícies menos rugosas. É importante 

salientar, no entanto, que uma rugosidade superficial mais elevada pode proporcionar um 

aumento da oxidação, que por sua vez pode gerar influencias na fadiga térmica. Além disto, 

autonomamente da sua influência, os parâmetros de rugosidade devem ser sempre controlados 

durante a produção de moldes e matrizes, pois, além da fadiga térmica, outros modos de 

falhas que são influenciados pela rugosidade podem ocorrer concomitantemente. 
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No tocante a correlação entre trincas térmicas superficiais e as trincas desenvolvidas 

na seção transversal, verificou-se que as trincas térmicas demoraram um maior tempo para se 

propagarem através da seção transversal. Deste modo, para proceder a análise das trincas 

térmicas desenvolvidas nesta área se torna necessário a realização de um número maior de 

ciclos térmicos. Por outro lado, o aumento do número de ciclos de aquecimento e 

resfriamento em amostras cujas as trincas superficiais já se encontram saturadas pode 

acarretar em uma grande degradação dos corpos de prova, impossibilitando a efetivação dos 

ensaios. Além disto, os resultados do estudo mostraram que as trincas transversais não se 

desenvolvem da mesma forma como acontece com as trincas superficiais. Deste modo, uma 

avaliação da resistência à fadiga térmica baseada apenas no comportamento das trincas 

transversais podem levar a conclusões equivocadas.  

Quando analisado a quantificação da densidade e da taxa de propagação das trincas 

térmicas, verificou-se que a densidade das trincas superficiais é fortemente dependente do 

número de ciclos térmicos, no entanto, esta densidade satura em um número relativamente 

baixo de ciclos. Com exceção dos ensaios dos corpos de prova revestidos com TiN e CrN, em 

que não foi possível determinar o número de ciclos de saturação, os demais corpos de prova 

tiveram as trincas superficiais saturadas aos 600 ciclos. O tratamento combinando a 

nitretação/TiN não foi capaz de retardar a iniciação das trincas térmicas superficiais, no 

entanto, dentre as superfícies avaliadas, foi a que apresentou a menor taxa de propagação de 

trincas ao longo dos ciclos térmicos. De modo contrário, a pós-oxidação, com ou sem 

nitretação, se mostrou como o revestimento mais adequado para delongar ao máximo a 

nucleação das trincas. Neste caso, a menor oxidação sofrida pelas superfícies pós-oxidadas 

aos primeiros 200 ciclos térmicos pode ter contribuído para este retardamento, principalmente 

quando considerado o fato da oxidação facilitar o crescimento inicial de trincas térmicas. A 

pós-oxidação, entretanto, não obteve êxito em atenuar a taxa de propagação das trincas ao 

longo dos ciclos térmicos. 

Outra consideração importante está relacionada as amostras submetidas ao tratamento 

criogênico (DCT). Esperava-se que as superfícies destas amostras apresentassem uma menor 

densidade e propagação das trincas. No entanto, as possíveis melhorias das propriedades 

mecânicas proporcionadas pelo DCT, como aumento da tenacidade e remoção das tensões 

residuais, não foram suficientes para retardar a nucleação e propagação das trincas térmicas; 

de forma contrária, o que ocorreu foi uma substancial redução da resistência à fadiga térmica 

quando comparado com os corpos de prova apenas temperados e revenidos. 

Considerando-se os resultados apontados apenas pelos ensaios de desgaste a quente 

verificou-se que os melhores resultados foram alcançados pelos corpos de prova revestidos 
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com TiN e CrN, com uma pequena vantagem para a amostra revestida com TiN, que 

apresentou um menor volume médio de desgaste. 
Quando avaliada concomitantemente a resistência ao desgaste a quente e a resistência 

a fadiga térmica, também se verifica que as amostras revestidas por TiN e CrN foram as que 

melhor resistiram a combinação destes dois tipos de falhas. A menor taxa de propagação e o 

menor volume médio de desgaste foi verificada para os corpos de prova revestidos com TiN. 

Já quando considerado a resistência ao desgaste e a nucleação das trincas térmicas, o melhor 

resultado foi verificado nas amostras revestidas com CrN. 

Finalmente, ponderando todos os parâmetros considerados nas avaliações, ou seja, a 

densidade inicial das trincas térmicas, a taxa de propagação e os volumes de desgastes das 

superfícies, verifica-se que as amostras revestidas com CrN foram as que obtiveram o melhor 

desempenho, suportando com mais equilíbrio todas as falhas investigadas pelo estudo. Por 

outro lado, as amostras sem o tratamento de nitretação foram as mais susceptíveis às falhas 

provocadas pelos ensaios. Quando considerado apenas os três grupos de amostras revestidas 

pelo processo PVD, verifica-se que as amostras revestidas com TiBN foram as menos 

eficientes. Vale destacar, no entanto, que os corpos de prova nitretado/pós-oxidado e os 

revestidos com TiN, embora não tenham apontado um comportamento equilibrado como o 

apresentado pelas superfícies revestidas com CrN, demonstraram possuir alguns atributos 

desejáveis que podem ser considerados em casos específicos. As amostras revestidas com 

TiN, por exemplo, superaram a performance das amostras revestidas com CrN quando 

considerado apenas a taxa de propagação de trincas e o volume de desgaste. Por outro lado, se 

o importante a considerar fosse tão somente o retardamento da nucleação das trincas térmicas, 

as superfícies nitretadas com pós-oxidação seria a opção mais indicada. 

Durante a realização dos ensaios observou-se que o aquecimento por indução 

eletromagnética parece não ser o método mais adequado para se avaliar a fadiga térmica em 

amostras revestidas pelo processo PVD, uma vez que a ação protetiva destas camadas parece 

ser prejudicada por este método de aquecimento. Em virtude disto, pode-se considerar que, no 

caso de aplicações reais, os efeitos positivos das superfícies revestidas pelo processo PVD 

poderiam ser ainda mais efetivos, superando com maiores vantagens todas as demais 

superfícies avaliadas no estudo. A potencialidade dos revestimentos PVD pode se tornar ainda 

mais efetiva quando considerado o fato de que, no caso de aplicações reais, as superfícies dos 

substratos teriam uma melhor qualidade de acabamento, o que certamente proporcionaria uma 

melhor aderência dos revestimentos e consequentemente uma maior resistência a fadiga 

térmica. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 O equipamento automatizado para ensaio de fadiga térmica foi desenvolvido e 

construído, mostrando-se estável em relação aos parâmetros dos ensaios, produzindo 

gradientes de temperatura regulares ao longo das ciclagens térmicas. 

 O método de ensaio desenvolvido para avaliar a fadiga térmica mostrou-se adequado 

em produzir trincas térmicas superficiais que pudessem ser observadas visualmente. 

 O revestimento de pós-oxidação, combinado ou não com a nitretação, foi o mais 

eficiente em delongar a nucleação das trincas geradas pela fadiga térmica.  

 O revestimento combinando nitretação com TiN foi o que apresentou a menor taxa de 

propagação de trincas ao longo dos ciclos térmicos. 

 Considerando a combinação entre resistência a fadiga térmica e resistência ao desgaste 

a quente, verificou-se que as condições superficiais mais eficientes foram as 

apresentadas pelas amostras revestidas com CrN.  
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8 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 Comparar o fluxo de calor em substratos revestidos pelo processo PVD, utilizando-se 

o aquecimento por indução e o aquecimento por condução. 

 Realizar uma avaliação quantitativa da evolução das camadas de oxidação em distintos 

tipos de revestimentos submetidos a diferentes ciclos térmicos. 

 Verificar a correlação entre as trincas térmicas superficiais analisadas sem a remoção 

da camada de oxidação (utilizando técnicas de microscopia) e as trincas térmicas 

analisadas visualmente após a remoção da camada de oxidação. 

 Avaliar a influência da tensão superficial na fadiga térmica para diferentes condições 

de superfície. 

 Verificar a influência das velocidades de resfriamento e aquecimento na fadiga 

térmica. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Micrografias ópticas mais significativas dos corpos de prova 
submetidos ao ensaio de desgaste a quente. 

 

 
1 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra A/B (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD –
TiN) – Carga aplicada de 100 N. 
 

 
2 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra A/B (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD –
TiN) – Carga aplicada de 200 N. 
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3 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra A/B (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD –
TiN) – Carga aplicada de 300 N. 
 
 
 
 

 
4 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra A/B (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD –
TiN) – Carga aplicada de 400 N. 
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5 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra A/B (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD –
TiN) – Carga aplicada de 500 N. 
 
 
 
 

 
6 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra D/E (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ pós-
oxidação) – Carga aplicada de 100 N. 
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7 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra D/E (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ pós-
oxidação) – Carga aplicada de 200 N. 
 
 
 
 

 
8 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra D/E (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ pós-
oxidação) – Carga aplicada de 300 N. 
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9 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra D/E (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ pós-
oxidação) – Carga aplicada de 400 N. 
 
 
 
 

 
10 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra D/E (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ pós-
oxidação) – Carga aplicada de 500 N. 
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11 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra H/I (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
CrN) – Carga aplicada de 100 N. 
 
 
 
 

 
12 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra H/I (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
CrN) – Carga aplicada de 200 N. 
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13 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra H/I (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
CrN) – Carga aplicada de 300 N. 
 
 
 
 

 
14 -Micrografia óptica da região desgastada - Amostra H/I (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
CrN) – Carga aplicada de 400 N. 
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15 - Micrografia óptica da região desgastada - Amostra H/I (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
CrN) – Carga aplicada de 500 N. 
 
 
 
 

 
16 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra J/K (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
TiBN) – Carga aplicada de 100 N. 
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17 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra J/K  (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
TiBN) – Carga aplicada de 200 N. 
 
 
 
 

 
18 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra J/K  (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
TiBN) – Carga aplicada de 300 N. 
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19 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra J/K  (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
TiBN) – Carga aplicada de 400 N. 
 
 
 
 

 
20 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra J/K  (têmpera /3 revenimentos/nitretação/ PVD – 
TiBN) – Carga aplicada de 500 N. 
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21 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra M/N (têmpera /3 revenimentos) – Carga 
aplicada de 100 N. 
 
 
 
 

 
22 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra M/N (têmpera /3 revenimentos) – Carga 
aplicada de 200 N. 
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23 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra M/N (têmpera /3 revenimentos) – Carga 
aplicada de 300 N. 
 
 
 
 

 
24 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra M/N  (têmpera /3 revenimentos) – Carga 
aplicada de 400 N. 
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25 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra M/N (têmpera /3 revenimentos) – Carga 
aplicada de 500 N. 
 
 
 
 

 
26 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra O/P (têmpera /criogenia/2 revenimentos) – 
Carga aplicada de 100 N. 
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27 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra O/P (têmpera /criogenia/2 revenimentos) – 
Carga aplicada de 200 N. 
 
 
 
 

 
28 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra O/P (têmpera /criogenia/2 revenimentos) – 
Carga aplicada de 300 N. 
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29 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra O/P (têmpera /criogenia/2 revenimentos) – 
Carga aplicada de 400 N. 
 
 
 
 

 
30 - Micrografia óptica da região desgastada- Amostra O/P (têmpera /criogenia/2 revenimentos) – 
Carga aplicada de 500 N. 
 


