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RESUMO 

 

O presente trabalho configura-se como uma tentativa experimental de verificação da 

validade do modelo teórico utilizado para relação de interface proposto por Chicot e 

Lesage. Para isso, é apresentado um estudo sobre as propriedades mecânicas de 

interface a partir de ensaios de penetração instrumentada. Um dos pontos relevantes do 

estudo está relacionado com as características dos materiais com micro deformações e a 

influência dos defeitos sobre as propriedades mecânicas. São desenvolvidas discussões 

referentes às propriedades intrínsecas, sobretudo o comportamento do módulo de 

elasticidade para diferentes situações nas quais os materiais se encontram. Foram 

utilizados para o desenvolvimento do trabalho, corpos de prova retirados de hastes de 

bombeio, que são equipamentos utilizados na produção petrolífera. Essas hastes foram 

revestidas com dois tipos de materiais, um a base da liga NiCr e outro com Al, ambos 

obtidos pelo processo de aspersão térmica (arc spray). Com a utilização de testes de 

penetração instrumentada realizou-se indentações nos revestimentos, substrato e 

interface de cada amostra. Com os resultados obtidos, aplicou-se no modelo interfacial 

teórico e posteriormente tentou-se verificar a sua validade.  

 

Palavras-chave: Propriedades mecânicas, Revestimentos, Interface, Penetração 

Instrumentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract of Dissertation presented to P2CEM as a partial fulfillment of the requirements 

of the Master of Science M.Sc. 

 

This work appears as an experimental attempt to verify the validity of the theoretical 

model used to interface ratio proposed by Chicot and Lesage. For this, we present a 

study on the mechanical properties of interface from the instrumented penetration tests. 

One of the important points of the study is related to the characteristics of materials with 

micro deformations and influence of defects on the mechanical properties. Discussions 

are developed concerning the intrinsic properties, especially the behavior of elastic 

modulus for different situations in which the materials are. Were used for development 

work, specimens taken from oil pump stem, which are used in oil production 

equipment. These stems were coated with two types of materials, the basis of a NiCr 

alloy and another with Al, both obtained by thermal spray process (arc spray). Using 

instrumented penetration test was carried out indentations in the coatings, substrate and 

interface of each sample. With these results, we applied the theoretical model interfacial 

and later tried to verify itsvalidity. 

 

Keywords: Mechanical, Properties, Coating, Interface, instrumented penetration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de revestimentos metálicos em substratos é uma alternativa 

relativamente simples e bastante difundida quando se deseja melhorar as propriedades 

mecânicas dos materiais para serem utilizados nas mais diversas aplicações. Com o 

aumento dessa utilização iniciou-se uma nova linha de estudos sobre o comportamento 

desses revestimentos depositados sobre o substrato caracterizando a propriedade de 

aderência. 

Uma das formas para realizar o estudo da aderência dos materiais revestidos 

utiliza testes de dureza na interface revestimento/substrato, onde é possível verificar de 

forma direta as respostas aos esforços mecânicos. O modelo para estudo da aderência 

que utiliza ensaio de dureza interfacial, proposto por Chicot e Lesage, é um método 

simples que minimiza os problemas pertinentes aos outros testes utilizados para o 

mesmo fim. Possibilita determinar de forma mais fiel o comportamento mecânico do 

bi-material na interface. Nesse modelo, são levadas em consideração as contribuições 

do revestimento e do substrato para estudar e aportar informações de uma região 

complexa que é a interface. 

Com o surgimento de novos equipamentos de ensaios, emerge uma nova 

possibilidade para se obter informações experimentais, e não mais uma composição 

teórica sobre o comportamento da aderência de acordo com a técnica de indentação 

interfacial. O ensaio de penetração instrumentada apresenta-se como uma alternativa 

quando se deseja estudar as propriedades mecânicas dos materiais e dos seus 

revestimentos, principalmente em escalas muito pequenas.  

A presente pesquisa é uma tentativa de avaliar a validade do modelo teórico 

proposto por Chicot e Lesage, utilizado no cálculo da aderência, a partir do estudo da 

interface com as técnicas de penetração instrumentada, através do teste de carga e 

descarga.  

O desenvolvimento do trabalho está baseado em testes de indentação, 

realizados no substrato, revestimento e interface dos corpos de prova revestidos, 

obtendo informações experimentais sobre as micro-propriedades mecânicas. No 

capítulo 2 apresenta-se uma revisão dos principais conceitos abordados aqui. No 

capitulo 3 são apresentadas informações preciosas sobre os materiais e métodos. No 

capítulo 4 apresentam-se os resultados e as discussões. E finalmente no capítulo 5 

apresentam-se todas as conclusões.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Processos de Aspersão Térmica 
 

A aspersão térmica é um processo de soldagem muito utilizado quando se 

deseja revestir uma superfície ou região, obtendo revestimentos superficiais espessos 

que podem ser aplicados aos mais variados tipos de materiais. Os revestimentos são 

muito utilizados para melhoria do desempenho mecânico dos equipamentos, porém 

para se obter as propriedades desejadas, devem ser levadas em conta as propriedades 

tribológicas do meio.  

Existem diversas áreas de aplicação para o processo de revestimentos, 

categorizadas de acordo com a demanda, destacando a resistência ao desgaste, 

oxidação, corrosão e recuperação dimensional além da formação de barreiras térmicas. 

Nesse procedimento de aplicação de revestimentos, são verificados alguns fatores 

favoráveis a sua utilização, como: 

- A facilidade em preparar peças com grande tamanho e com geometrias 

complicadas. 

- Possibilita revestir peças sem a necessidade de desmontar o equipamento, 

podendo ser efetuado no campo ou até mesmo sem a necessidade de parada do 

processo produtivo. 

- Possibilidade da aplicação em diversos materiais como metais, cerâmicas, ou 

até mesmo materiais poliméricos.  

No geral, a aspersão térmica consiste em um grupo de processos, nos quais 

partículas finamente divididas de materiais metálicos ou não metálicos são depositadas 

sobre um substrato devidamente preparado. Essa deposição promove a formação de 

uma camada superficial espessa sobre o substrato.  

Para que o procedimento seja realizado são necessárias altas energias térmicas 

vindas da tocha de aspersão geradas por queima de gases combustíveis ou 

provenientes de um arco elétrico. O material em forma de pó (partículas bem 

pequenas) é aquecido, acelerado por um gás comprimido, confinado num feixe, e 

dirigido ao substrato, após as colisões dessas partículas com a superfície, elas aderem 

formando uma camada. Esse revestimento adéqua-se às irregularidades superficiais, 

com a continuidade do processo, as partículas se resfriam formando um revestimento 

de estrutura lamelar. Essas camadas lamelares são constituídas de pequenas partículas 



7 
 

achatadas em direção paralela ao substrato contendo inclusões de óxidos, vazios e 

porosidade, formando assim uma estrutura diferente das obtidas com outros 

revestimentos metálicos. 

No geral, quanto maior a velocidade de aspersão das partículas, maior a 

adesão, menor a quantidade de porosidade e de óxidos contidos no revestimento 

(BEZERRA, 2007).  A Figura 1 mostra um esquema de forma simplificada do 

processo de aspersão térmica. 

 

 

Figura 1 - Esquema simplificado do processo de aspersão térmica (BEZERRA, 2007). 

 

Os revestimentos termicamente aspergidos podem ser aplicados em diversos 

substratos, onde se incluem os metais, os óxidos, os cerâmicos, os vidros e a maioria 

dos plásticos e madeiras, sendo que algumas técnicas especiais podem ser necessárias 

(MARQUES, 1985).  

Os revestimentos metálicos apresentam certa tendência de mostrar porosidade 

e certa fragilidade com dureza diferente do material original, a sua estrutura é similar 

quanto à natureza lamelar, mas podem exibir diferentes características em função do 

processo e dos parâmetros da técnica e do material usado. A temperatura da fonte faz 

variar a densidade do depósito do material e a velocidade das partículas no impacto. A 

Figura 2 mostra esquematicamente uma superfície revestida pelo processo de aspersão 

térmica evidenciando a presença de elementos provenientes do processo na 

microestrutura. 

 

Revestimento 

obtido 
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Figura 2- Esquema do processo de obtenção de revestimentos por Aspersão Térmica, (MARQUES, 1985). 

 

O uso da técnica é sinalizado como um ganho na redução dos custos, tanto na 

fabricação quanto na inspeção de equipamentos em campo de trabalho. São utilizados 

revestimentos compósitos quando se deseja aumentar o tempo de vida útil de um 

componente, ou ainda permitir a operação em condições mais severas ao proteger a 

superfície contra as mais variadas ações externas. São vários os tipos de processos de 

aspersão térmica utilizados, onde podemos destacar:  

 Processos por combustão e elétricos 

o Flame spray 

o Arc spray 

o HVOF 

Apresenta-se na Figura 3 (a) e (b), esquematicamente, o funcionamento de uma pistola 

utilizada no processo a arco elétrico. 

  

     

(a)                                                                                   (b) 

Figura 3 - Pistola utilizada em um processo de aspersão térmica (BEZZERA, 2007). 

 

 No processo a arco elétrico os consumíveis utilizados podem ser do tipo pó ou 

arame controladamente alimentado na presença de um gás, o qual serve para a 

atomização. Para a abertura do arco é estabelecido uma diferença de potencial na 
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ponta dos dois arames consumíveis, sendo que são aquecidos promovendo a fusão do 

material. 

O próprio processo de aspersão induz a presença de certas descontinuidades no 

revestimento, e isso pode causar uma variação do módulo de elasticidade.  Com 

valores variáveis do módulo experimental é possível determinar, através de uma 

formulação matemática, a fração de porosidade nesses revestimentos. Segundo Meyres 

(2009) apud Watchman e Mackenzie, é possível verificar o nível da fração de 

porosidade utilizando essa relação teórica. A expressão para o cálculo do nível de 

porosidade é expressa pela Equação 1: 

 

                                                                  

 

Onde p é a porosidade percentual e f¹ e f² são constantes que apresentam 

valores entre 0,9 e 1,9, respectivamente, para materiais com coeficiente de Poisson 

0,3. De acordo com Meyers (2009), para uma porosidade relativamente baixa, a parte 

quadrática da Equação 1 pode ser desprezada resultando na Equação 2, abaixo, 

levando em consideração os efeitos físicos da porosidade no módulo de elasticidade. 

 

                                                                           

 

Camadas aspergidas termicamente sempre apresentam microestrutura não 

homogênea e anisotrópica e essa não homogeneidade é responsável pelo decréscimo 

no módulo de Young como também pela difusão local (SIEBERT et al, 1999). 

 

2.1.1 A Liga Ni-Cr 80/20 e Al 

 

A técnica de se revestir uma superfície é bastante utilizada não só para fins de 

melhoria das propriedades mecânicas dos materiais como também quando se deseja 

conferir um bom acabamento externo ao substrato. Dentro dessa vertente, inúmeros 

materiais são aplicados por deposição nos mais diversos tipos de substratos, 

conferindo-lhe uma nova estrutura superficial.  

 A liga Ni-Cr apresenta propriedades mecânicas muito próximas do aço. O uso 

do cromo como elemento de liga desse revestimento promove ao composto certa 

resistência a corrosão e um acréscimo de dureza superficial no material. Um 

revestimento composto por essa liga apresenta resistência quando submetidos à erosão 

em ângulos de ataque favoráveis a materiais metálicos, sendo que em altos ângulos de 

ataque esse desgaste se torna menor (BEZERRA, 2007).  
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Uma particularidade dos revestimentos com NiCr é apresentar uma 

microestrutura lamelar fina com distribuição homogênea de fases que depende do 

tamanho das partículas antes da deposição. As combinações de compostos Ni e Cr 

promovem elevada resistência à oxidação, certa dureza e teoricamente podem suportar 

temperaturas da ordem de 1200 °C.  

Na aplicação dos revestimentos deve ser observado com muito cuidado a 

fração de porosidade. Valores altos de porosidade aumentam processo de desgaste ou 

até mesmo a perda do componente. Para valores de porosidades de cerca de 4%, não 

há grandes diferenças na taxa de erosão, em contra partida, valores acima destes ocorre 

uma tendência em incrementar a taxa de desgaste erosivo dos revestimentos. É 

possível supor que a porosidade diminui os pontos de contato entre as lamelas, 

facilitando o desprendimento do material do revestimento. As propriedades dependem 

de fatores como porosidade, coesão entre as partículas e aderência ao substrato, já a 

densidade da camada depositada dependerá do tipo do material, do método de 

deposição e das condições de aspersão. 

 O revestimento de alumínio aplicado a uma superfície apresenta características 

de ser macio por apresentar baixo módulo de elasticidade, sofrendo maiores 

deformações quando submetidos a determinados tipos de esforços. As propriedades 

mecânicas desse material apresentam valores mais baixos que um revestimento a base 

da liga níquel cromo. Quando obtido por aspersão térmica, esse revestimento também 

pode sofrer variações no módulo elástico inerentes ao processo.  

 Segundo JIN et al (2009),  pode ocorrer uma variação no módulo elástico de 

um revestimento obtido por aspersão térmica, mesmo se tratando de um processo 

automatizado e controlado.  

Dessa forma o módulo elástico pode sofrer uma alteração mesmo sendo uma 

propriedade onde não podemos obter, teoricamente, uma variação. De acordo com 

ZHANG et al (2008), em estudo a cerca da variação das propriedades mecânicas e 

microestrutura de camadas pulverizadas termicamente com Ni, Cr, B, Si e C, foi 

verificado que com o aumento da porosidade ocorre uma variação nas propriedades 

mecânicas do material. De modo geral, materiais revestidos com NiCr e Al apresentam 

propriedades satisfatórias de acordo com a exigência na sua utilização.  
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2.1.2 Tensões Residuais em Revestimentos Aspergidos Termicamente 

 

As tensões apresentam influências significativas na aderência, coesão, 

integridade e vida em serviço dos equipamentos, cujas camadas de revestimentos são 

aplicadas por processos térmicos. Para Lesage (2005), as tensões residuais interferem 

na aderência do substrato e revestimento. Para materiais onde são aplicados 

revestimentos aspergidos termicamente é verificado uma diferença de contração 

térmica durante o resfriamento do conjugado, isso acarreta no surgimento de tensões 

residuais que podem fragilizar a região. Esse fenômeno ocorre a partir da temperatura 

média apresentada por esse conjugado no final do processo de deposição, até atingir a 

temperatura ambiente chamada de resfriamento secundário.  

O resfriamento do material não ocorre de maneira uniforme e essa diferença de 

contração é devida à distribuição da temperatura ao longo da espessura do conjugado 

durante o resfriamento secundário. Quando ocorre o resfriamento primário, as 

partículas recém depositadas perdem temperatura rapidamente se contraindo. Essa 

contração ocorre de maneira individual e induz micro-tensões. Essas descontinuidades 

são formadas devido à impossibilidade que o material fundido experimenta em se 

contrair, pois as suas partículas estão presas ao substrato.  

Essas micro-tensões ao se somarem, promovem uma mudança na distribuição 

das tensões dentro do revestimento e do substrato. Os valores para essas tensões são 

proporcionais ao módulo de elasticidade e ao coeficiente de expansão térmica do 

material que foi depositado, sendo também proporcional a variação da temperatura que 

ocorre durante todo processo. Na Equação a seguir é apresentada a relação para o nível 

de tensões onde: E é o módulo de elasticidade,   é uma constante relacionada com o 

coeficiente de dilatação, TF a temperatura final e TS a temperatura do substrato. 

 

                                 (3) 

 

A magnitude dessas tensões pode ser influenciada pelas condições de fusão que 

as partículas chegam ao substrato, isto é, partículas não fundidas ou semi fundidas. 

Nessas condições existe uma tendência a produzir menores tensões devido à baixa 

força de coesão existentes entre as lamelas formadas. O contrário é verificado para as 

partículas totalmente fundidas que produzem um revestimento mais coeso, porém com 

maiores níveis de tensões residuais.  
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A diferença entre o coeficiente de expansão térmica do substrato e do 

revestimento ocorre a partir da temperatura de resfriamento do sistema revestimento 

mais substrato (TS), até a temperatura ambiente (TAMB). Esses fatores provocam 

deformações de desajuste entre o revestimento e o substrato, calculadas conforme a 

expressão 4 a seguir, onde o  S e r. são os coeficientes de dilatação térmica do 

revestimento e substrato. 

 

                    

 

  

                                                     

 

Onde,   está relacionado com os coeficientes térmicos do substrato e 

revestimento. Existem métodos muito eficientes para se determinar quantitativamente 

e qualitativamente todas as tensões geradas durante o processo de deposição sendo 

muito importante o conhecimento das tensões residuais provenientes dos processos de 

deposição. Esse conhecimento sobre os perfis das tensões residuais permitem 

aperfeiçoar as técnicas de deposição de superfícies, possibilitando obter processos 

cada vez mais eficientes. Porém os efeitos causados pelas tensões residuais podem ser 

minimizados através de tratamentos térmicos que reduzem de forma significativa seus 

efeitos (LESAGE, 2000).  

 

2.2 Propriedades mecânicas 

 

2.2.1 Módulo de elasticidade  

 

Módulo de elasticidade é a relação entre a tensão de deformação no regime 

elástico de um material. Ele é resultante principalmente das forças de atração 

interatômicas sendo uma resposta a aplicação dessa tensão de deformação. O grau ao 

qual uma estrutura se deforma ou se esforça depende da magnitude da tensão imposta. 

O módulo de Young tem sua origem na energia de ligação entre os átomos do material 

e divide os materiais em aproximadamente duas grandes classes: os flexíveis e os 

rígidos. Um material com elevado módulo elástico é dito como rígido e quando 

apresenta valores mais baixos é caracterizado como flexível. Levando em conta uma 

escala atômica, a deformação elástica macroscópica é manifestada como pequenas 

alterações no espaçamento interatômico e na extensão de ligações interatômicas. 

Como conseqüência direta desse fato, definiu-se que a magnitude do módulo de 
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elasticidade representa uma medida da resistência a separação de átomos adjacentes, 

ou seja, as forças de ligação interatômicas.   

O módulo elástico pode sofrer variações a partir de mudanças na temperatura, 

quanto maior for essa temperatura maior será a deformação elástica do material. 

Borrachas e polímeros apresentam módulos muito baixos quando comparados aos 

materiais cerâmicos. Essa rigidez de um componente mecânico diz respeito ao quanto 

ele pode defletir sob uma determinada carga. Essa grandeza não depende apenas do 

módulo em si, mas também do modo que ocorre as solicitações mecânicas sobre o 

corpo: tração, compressão, dobramento, entre outros, além da forma e do tamanho do 

componente.  

Para a maioria dos metais que estão submetidos a uma tensão de tração em 

níveis relativamente baixos, a tensão e a deformação são proporcionais entre si de 

acordo com a relação: 

 

                                                                          

 

Onde: 

σ – tensão (força por unidade de área) 

ε – deformação (percentual do comprimento original que foi deformado) 

 

Essa relação é conhecida como a Lei de Hooke, onde a constante de proporção 

E é dada em (GPa ou psi)  que é o módulo de elasticidade ou módulo de Young. 

Quando temos um processo mecânico, onde tensão e deformação são proporcionais, 

chamamos de deformação elástica.  

 

2.2.2 Dureza 

 

A dureza é uma propriedade mecânica bastante utilizada tanto na especificação 

quanto em pesquisas metalúrgicas e mecânicas na comparação de diversos materiais. 

A dureza é determinada por métodos apropriados e o seu valor representa o resultado 

da manifestação combinada de várias propriedades inerentes ao material. Com isso, a 

conceituação a cerca dessa propriedade é de certa forma difícil de ser enunciada entre 

os conceitos mais conhecidos, dependendo muito da área de interesse. Pode ser 

conceituada como sendo a resistência a deformação plástica permanente, resistência ao 

risco ou a capacidade de riscar ou ainda resistência oferecida à penetração de um 

corpo duro.  
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Por se tratar de um ensaio mecânico, o ensaio de dureza é incluído entre os 

testes destrutivos, porém em vários casos se comporta como não destrutivo (END), 

pois depende do método aplicado e da utilização posterior da peça ensaiada. Os 

primeiros ensaios de dureza eram baseados em minerais naturais, com uma escala 

construída baseada unicamente na capacidade de um material riscar outro mais macio. 

Nesse sentido foi desenvolvido um sistema um tanto qualitativo e arbitrário de 

indexação de dureza que ficou conhecido como escala Mohs, que varia entre 1 para o 

talco ( pode ser riscado por todos os outros seguintes) até 10 para o diamante.  

As técnicas foram desenvolvidas ao longo dos anos de forma quantitativa, 

apresentando valores de dureza que utilizavam um pequeno penetrador, que é então 

forçado contra a superfície de um material a ser testado com controle e especificações 

determinadas. É observada a medida da profundidade ou tamanho da impressão 

resultante, a qual por sua vez é relacionada a um número de índice de dureza. No dias 

atuais, existem diversos tipos de ensaios de dureza que possibilitam uma excelente 

cobertura de todas as escalas usuais e dimensões, contribuindo como uma ótima 

ferramenta para o controle indireto das propriedades mecânicas. Esses tipos de testes 

são mais utilizados do que os outros ensaios mecânicos, em virtude de apresentarem 

simplicidade e baixo custo, os equipamentos são relativamente baratos e não exigem a 

necessidade de preparação dos corpos de prova de forma especial.  

Os principais métodos de dureza utilizados nos ensaios de avaliação dessas 

propriedades mecânicas são: 

 Ensaio de dureza Brinell 

O teste é realizado a partir da compressão de forma lenta, por meio de uma 

carga aplicada, numa esfera de diâmetro definido sobre uma superfície 

devidamente polida.  A compressão dessa esfera deixa uma impressão de 

dureza permanente na forma de uma calota esférica que é então quantificada 

posteriormente por equipamento apropriado. Esse valor é representado como 

número de dureza Brinell que é acompanhado pelo símbolo HB. 

 Ensaio de dureza Rockwell 

Esse teste baseia-se na medição da profundidade de penetração de um 

penetrador, subtraídas à recuperação elástica devida a retirada de uma carga 

maior e a profundidade causada pela aplicação de uma carga menor. Nesse 

ensaio o tipo do penetrador utilizado pode ser do tipo esférico ou cônico. 

 Ensaio de dureza Vickers  
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Esse tipo de ensaio para dureza foi proposto por Smith e Sandland por volta de 

1925. Baseia-se na resistência que um determinado material oferece a 

penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre suas 

faces de 136° sob uma determinada carga. Esse penetrador, muito pequeno e 

com geometria piramidal é forçado contra a superfície do corpo de prova e as 

cargas aplicadas nesse processo são menores que as aplicadas nos demais 

processos como os métodos Rockwell e Brinell, chegando a variar entre 1 e 

1000g.  Nesse tipo de teste é fornecido um valor de dureza numa escala 

contínua. A medida também fornece uma grande exatidão, é admitido que o 

penetrador não apresente deformação. Apresentam aplicação para inúmeros 

materiais nas mais variadas espessuras podendo ser aplicado aos materiais com 

formas variadas e tamanhos muito pequenos. A impressão resultante é 

observada e medida sob um microscópio, onde essa medição é convertida num 

valor de dureza que é designado por HV. A Figura 4 mostra uma impressão de 

dureza na superfície de um material. 

 

 
 

Figura 4 - Mostra esquematicamente o processo de medição Vickers; a) Base quadrada; b) Ângulo; c) 
Impressão deixada pela indentação, (ESTRELA, 2001). 

 

Para se determinar a dureza Vickers de materiais, é utilizado um indentador 

piramidal onde o valor é obtido da relação da carga (P), em Kgf e da diagonal (d) dada 

em µm, como mostra a relação para o índice de dureza: 

 

           
 

  
                                                                            ) 

 

A constante 1854,4 surge a partir da área de contato, sendo o valor de dureza 

dado em GPa. A influência da carga na dureza Vickers aparece na relação, porém o 

valor medido de dureza é largamente dependente do alcance da carga.  
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2.2.3 Aderência 

 

A aderência é uma propriedade que representa a união de um revestimento 

depositado sobre um substrato pelas mais variadas técnicas e processos. Essa 

propriedade se projeta de melhor forma quando o material do substrato apresenta certa 

rugosidade para que as partículas depositadas sejam aderidas mais facilmente 

possibilitando um revestimento contínuo. A determinação da propriedade de aderência 

das camadas é um dos maiores problemas dos materiais que usam revestimentos 

(CHICOT, 1996).  

Existem várias técnicas e modelos utilizados para estudar as características 

adesivas dos materiais de forma direta como os testes de dureza, que traduzem uma 

resposta dos revestimentos aos esforços mecânicos caracterizando aderência. Porém 

muitos desses ensaios expõem problemas como baixa confiabilidade e difícil 

reprodutibilidade que dificultam o seu uso. A maioria dos ensaios utilizados para 

cálculo da aderência apresenta limitações e não caracteriza de forma precisa a 

propriedade de aderência. Segundo Marcano et al, (2008), através da técnica de 

indentação interfacial é possível caracterizar a propriedade de aderência. 

Diante do exposto, foi proposto por Chicot e Lesage um modelo interfacial 

para caracterização da aderência, apresentando resultados satisfatórios. Nesse método 

é utilizada uma relação de interface entre módulo de elasticidade e dureza, obtida 

teoricamente. O modelo não necessita de conhecimentos matemáticos aprimorados e 

não é utilizado nenhum tipo de cola no experimento, fornece dados diretos a partir de 

uma medida simples de fácil reprodução e entendimento. Dessa forma com o cálculo 

de tenacidade a fratura de interface, o comportamento da aderência pode ser 

representado de forma mais precisa eliminando ao máximo os erros apresentados pelos 

métodos anteriores.  

A determinação da aderência ocorre através da interface entre dois materiais. 

Essa região é extremante complexa do ponto de vista físico, pois é a junção entre dois 

extremos. Essa interface é caracterizada por apresentar uma série de fatores como 

tensões e descontinuidades, além de uma mistura de dois materiais, o que dificulta a 

determinação exata do seu comportamento. É possível determinar a qualidade de um 

revestimento depositado sobre um substrato, através de um estudo da propriedade de 

aderência. Além disso, existe uma dependência entre a aderência e o modo de 
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deposição assim como a preparação anterior do substrato para a aplicação do 

revestimento.  

 

2.3 O Modelo de Interface 

 

Com a utilização das técnicas de revestimentos inicia-se uma discussão a 

respeito da aderência, sendo necessária a realização de estudos aprofundados sobre 

essa propriedade. Dentro dessa lógica, vários modelos foram desenvolvidos para 

caracterizar a interface na tentativa de perfazer a sua representação de forma mais fiel 

possível.  

Dentre esses modelos pode-se destacar o ensaio de tração que é muito 

utilizado, conforme as normas internacionais, e o “Scratching test”. Para ambos os 

testes a caracterização da propriedade de aderência não é feita de forma precisa devido 

a fatores limitantes implícitos de cada modelo. Fatores externos, elevado números de 

parâmetros, inexatidão na determinação de uma carga crítica de fratura, uso restrito a 

filmes finos são alguns dos problemas do “Scratching test”. O ensaio de tração 

apresenta difícil reprodutibilidade e necessidade de uso de material adesivo como 

fatores limitantes, além de não fornecer um valor quantitativo de aderência quando 

esta se apresenta superior a resistência da cola aplicada. Com todas essas variáveis a 

serem consideradas, a determinação da aderência passou a ser um problema científico. 

Segundo Passos, (2006), é possível medir a propriedade de aderência de revestimentos 

aspergidos termicamente através de testes mecânicos obtendo resultados satisfatórios.  

Diante dessas limitações surge a necessidade de se obter um método de fácil 

entendimento e reprodutibilidade que represente de forma coerente a aderência dos 

revestimentos nos substratos. Foi então proposto um modelo de interface por Chicot e 

Lesage, (1996), para caracterização da aderência utilizando uma medida simples e 

direta. Essa proposta minimizava todos os problemas dos ensaios anteriores, 

fornecendo medições representativas da aderência. O modelo é aplicado na relação de 

tenacidade à fratura, onde é associado com outras variáveis, como carga crítica e 

comprimento da fissura, permitindo assim determinar a aderência interfacial mais 

precisamente.  
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Figura 5 - Esquema do princípio do teste de indentação interfacial com penetrador tipo Vickers (PASSOS et 
al, 2006). 

 

Na Figura 5 é representada uma indentação com um penetrador Vickers na 

interface substrato revestimento. A carga crítica (P) é aplicada na região promovendo 

a ocorrência de uma fissura (a). A partir dessas informações e utilizando o modelo 

interfacial de Chicot e Lesage é possível obter a tenacidade a fratura de interface Kac.  

Essa relação é descrita na Equação 7, onde 0.015 é uma constante, (Pc) e (ac) 

são a carga crítica e o comprimento da fissura realizada respectivamente. Na mesma 

relação temos que E é o módulo de elasticidade, H é a dureza, ambos de interface. 

 

          
  

     
       

 
                                                         

 

A relação interfacial utilizada para o módulo elástico e dureza, aplicada no 

modelo de cálculo da aderência, admite valores para essas propriedades retirados da 

literatura para essas grandezas e dessa forma é encontrada a tenacidade a fratura.   

A tenacidade a fratura pode ser medida através de uma indentação feita na 

região de interface, entre o substrato e o revestimento, através de um valor de carga 

crítica e o comprimento da trinca observada. Durante a indentação interfacial a zona 

de deformação plástica é criada a partir de uma combinação local das propriedades do 

revestimento e do substrato. A grande dificuldade está em se considerar às 

contribuições tanto do substrato quanto do revestimento para uma relação que 

descreva o módulo de elasticidade e a dureza Vickers nessa região, ou seja, (E/H) i
 1/2

.  

Esse modelo estabelece que a interface apresente um comportamento como se 

fosse um material homogêneo, onde as propriedades elásticas e plásticas são 

resultados das contribuições respectivas do par substrato/revestimento. A Figura 6 

apresenta, de forma esquemática, o comportamento das deformações ocorridas durante 

a indentação, além das contribuições provenientes das deformações conjuntas, da 

camada e do substrato.  
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Figura 6 - Esquema geométrico de uma indentação de interface (CHICOT, 1996). 

 

Diante dessas contribuições, o desenvolvimento do modelo leva em 

consideração esse conjunto de fatores, examinando atentamente as características 

geométricas médias do substrato e do revestimento. São obtidos a diagonal (d¹) e o 

raio da zona plástica (b¹) e entre os cumes de indentação é formado um ângulo de 74°. 

Nas Equações 8 e 9 são apresentadas as relações das contribuições da diagonal e raio 

de zona plástica respectivamente. 

 

   
     

 
                                                           

 

    
     

 
                                                            

 

 

Onde I, R e S são os índices de interface, revestimento e substrato 

respectivamente, e d¹, dr e ds deduzidos da relação de dureza geral que é mostrada na 

Equação 10. 

 

   
 

  
                                                                           

 

Sendo b¹, br e bs obtidos da relação de Lawn, que conecta o raio da zona 

plástica com as propriedades mecânicas do material de acordo com a Equação 11 a 

seguir: 

 

   
 

 
 
 

 
 
 

   

                                                                             

 

A partir de análises das Equações 8 e 9, pode-se chegar a Equação 11, para a 

interface onde aparecem as contribuições tanto do revestimento quanto do substrato. 
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Essas relações dão origem ao modelo de estudo da interface como mostrado na 

Equação 12.   

 

 
 

 
 
 

   

 
 

         

  

  
 

 

         

     

     
                                  

 

Efetuando manipulações matemáticas e substituindo dr, ds e br, bs por suas 

respectivas expressões nas Equações 11 e 12 é obtido o modelo teórico proposto para 

o cálculo da relação de dureza e módulo de elasticidade de interface. Essa relação 

descreve o comportamento global do substrato e do revestimento no sistema, 

determinando o modelo utilizado para o estudo da aderência interfacial mostrado pela 

Equação 13. 
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Esse modelo permite efetuar um estudo mais rigoroso sobre as influências do 

substrato e do revestimento na aderência.  

 

2.4 Penetração Instrumentada 

 

O teste de penetração instrumentada é uma metodologia simples muito 

utilizada para sondar as propriedades mecânicas dos materiais em escalas muito 

pequenas (PHARR, 1992). Segundo Doerner e Nix, (1986), é possível medir as 

propriedades mecânicas de dureza e módulo de elasticidade de materiais recobertos a 

partir de testes de indentação. Para Marot, (2008), o teste de penetração instrumentada 

determina o comportamento da aderência da camada bem como as suas tensões 

residuais.  

De acordo com Pharr (1992), as técnicas começaram a ser mais difundidas por 

volta de 1970, quando foi admitido que as propriedades mecânicas, dureza e módulo 

de elasticidade dos materiais, poderiam ser medidas a partir de um teste simples. O 

estudo da dureza a partir da penetração instrumentada foi difundido há quase um 

século, com o uso recente de instrumentos de altas resoluções o procedimento tornou-

se muito comum.  

Passos, (2006), afirma que a técnica de indentação interfacial foi proposta 

como uma alternativa de caracterização das propriedades de aderência de 
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revestimentos projetados em seu substrato por aspersão térmica. Uma das grandes 

vantagens da técnica de indentação é a possibilidade de realizar o ensaio sem a 

necessidade de remover o filme ou revestimento do substrato (PHARR, 1998).  

Para cada tipo de material a ser estudado existe um indentador adequado, 

usualmente os mais usados são aqueles de forma esférica, cônica e pontiaguda, porém, 

os sistemas atuais empregam indentadores piramidais tipo Berkovich  ou Vickers. A 

preferência pelo uso desses indentadores é devida a eficiência para as medições em 

escalas muito pequenas resultando em dados significativos na caracterização mecânica 

dos materiais e em estudos sobre as tensões residuais. 

O equipamento de nanoindentação emprega sensores de altas resoluções e 

atuadores que continuamente controlam e monitoram a carga e o deslocamento do 

penetrador (PHARR, 1992). Isso possibilita a determinação das propriedades 

mecânicas a partir da curva de descarga por meio de uma simples análise. Nesse 

método os deslocamentos elásticos são determinados a partir dos dados obtidos 

durante a descarga do indentador, para profundidades de indentação menores que um 

mícron. O funcionamento é simples, a força imposta na coluna é controlada variando a 

corrente em “Loadin Coil”, a coluna carregada é suspensa por fontes flexíveis, o 

movimento é lubrificado via aérea com fluxo em torno da base do centro do 

condensador, que fica preso quando a coluna é carregada (DOERNER, 1986).  

A força é freqüentemente aplicada utilizando ação eletromagnética ou 

eletrostática, onde um sensor capta as informações e mede o deslocamento 

(VANLANDINGHAM, 2003).  

Ao contrário dos testes tradicionalmente utilizados, a penetração instrumentada 

promove um controle e uma medição simultânea de parâmetros como a carga e a 

profundidade de penetração. A posição do indentador é determinada pela sua 

capacidade de deslocamento. Um esquema do funcionamento dos sensores e o 

processo mecânico do equipamento são apresentados pela Figura 6.  
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Figura 7 - Diagrama do mecanismo de Nanoindentação (DOERNER, 1986). 

 

Durante o carregamento o penetrador imprime uma força na amostra, que causa 

uma deformação no material devido ao rompimento das ligações atômicas nessa 

região, porém o indentador também é deformado e ambas as contribuições devem ser 

consideradas nas análises. Para Chicot et al, (2010), as propriedades visco 

elástoplásticas podem ter alguma influência sobre o comportamento do material sobre 

indentação. Por isso é de fundamental importância que esse método levasse em 

consideração as contribuições das propriedades das amostras e do penetrador utilizado. 

Na Figura 8 é mostrada a ilustração dos processos físicos que ocorrem durante 

a indentação apresentando a deformação deixada na superfície após o carregamento. 

 

 
 

Figura 8 - – Representação do processo de indentação ilustrando a diminuição da profundidade de 
indentação em descarga (DOERNER, 1986). 

 

A Figura 8 mostra como ocorre o processo de deformação do material durante 

o carregamento, e quando a carga é removida onde é observada uma recuperação 

elástica. Segundo Pharr (1998), estudos anteriores a partir da análise de dados deram 

início ao ajuste da curva de descarga para a relação entre a penetração total (htotal).  

O principal objetivo de medidas de nanoindentação é a determinação da dureza 

(H) e do módulo de elasticidade (E) de filmes finos ou de camadas superficiais de 

sólidos. Isso através da aplicação de uma carga (P), com um penetrador, geralmente 
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pontiagudo, em contato com a superfície da amostra. Durante todo o processo, a 

profundidade de penetração da ponta do penetrador é medida em função da carga (P).   

Adicionalmente a força aplicada apresenta resoluções de 
deslocamento freqüentemente tão baixo quanto 1µ e 0.2nN, 

respectivamente, ou até mesmo apresenta valores mais baixos para 

determinados sistemas o que culmina com alcances grandes de força 

e deslocamento aplicados, da ordem de dezenas de mícrons para 
centenas de micros, permitindo o uso de apenas um equipamento 

para realizar a medição das propriedades de diversos materiais 

(VANLANDINGHAM, 2003). 
 

O processo de penetração segue uma lógica de realização. Inicialmente a carga 

é aplicada com taxas pré-determinadas até atingir um valor máximo (Pmax), sendo 

mantida constante por um determinado tempo, até que a acomodação do material se 

complete. Em seguida a carga é retirada controladamente e o penetrador removido da 

amostra. Quando isso ocorre o material retorna ao seu estado original, porém uma 

deformação na superfície é observada devido à ação do penetrador. O material e o 

penetrador sofrem deformação, devido às interações atômicas, e essas contribuições 

devem ser levadas em consideração nos cálculos.  

Conhecendo-se a profundidade de contato (hc) e a geometria do penetrador, 

determina-se a área projetada A, que é a impressão deixada depois da indentação 

quando P = Pmax. Dessa forma a profundidade de penetração pode ser verificada de 

acordo com a Equação 14 dada pela seguinte relação: 

 

          
    

 
                                                                 

 

A constante ε é função da geometria do indentador e a grandeza S, denominada 

de rigidez do material, obtida a partir da inclinação inicial da curva de descarga que 

também é caracterizada como o inverso da compliance.  

Para separar as duas contribuições, deformações do instrumento e material, 

respectivamente, Oliver e Pharr, (1998) propõem essa relação tomando o inverso da 

rigidez de contato calculada sobre a curva de descarga (CHICOT et al, 2010). O 

inverso do contato de dureza é chamada de compliance (complacência) e pode ser 

utilizado para levar em conta as contribuições elásticas da deformação do material e do 

penetrador obtida como mostra a Equação 15: 
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No trabalho realizado por Doerner e Nix, (1986) e Oliver e Pharr, (1992), 

analisam as curvas produzidas pela relação entre a força e o deslocamento na 

penetração instrumentada.  E ambos afirmam que é possível obter o valor do módulo 

de elasticidade na curva de descarga a partir do calculo da rigidez do material, que é a 

derivada dessa curva. Para Tricoteaux (2010) é possível medir o módulo elástico pelo 

método de carga e descarga. 

 

 

 

 

Figura 9 - – Curva característica de ensaios de penetração instrumentada obtida durante um ciclo completo 
de aplicação e remoção de uma força de carga e descarga (Pharr, 1992). 

 

A derivada da curva de descarga, mostrada no gráfico, é denominada rigidez do 

material, e fornece dados importantes sobre o comportamento elástico do material. 

Oliver e Pharr, (1992) sugerem o uso da lei descrita da curva de descarga mostrada na 

Equação 16, para o cálculo da carga aplicada.  

 

          m
                                                    (16) 

 

Os parâmetros α e m são determinados empiricamente, h é a profundidade de 

penetração, P a força aplicada e hf é o deslocamento final após a descarga. A derivada 

dP/dh, aplicada a um ponto de carga máxima com (hmax, Pmax), apresenta 

informações sobre o estado do contato nesse ponto. Esta derivada é dada 

analiticamente por, 
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Realizando as devidas substituições da derivada da carga máxima aplicada e do 

deslocamento máximo, como mostrado na Equação 18 a seguir, é obtido. 

 

     
  

  
                                                       (18) 

 

 Onde (  ) são valores constantes, uma vez determinada a área de contato é 

possível obter os dados de dureza H e módulo efetivo Er como mostrado nas 

Equações 19 e 20 a seguir.  

    

   
    

 
                                                                         

 

Na Equação 19, a carga máxima aplicada durante a indentação é Pmax,  e A é a 

área do indentador. A dureza tem uma forte dependência com a taxa de tensão, 

especialmente quando os valores forem calculados dos dados ao longo da curva de 

carga (DOERNER, 1986). Assim o módulo reduzido pode ser inicialmente obtido 

como mostra a Equação 20. 

 

    
 

 

  

 

 

  
                                                                     

 

Para a Equação 20, β = 1.034 é uma constante que depende do tipo e da 

geometria do penetrador, também conhecido como fator de correção.  

Com a análise da curva de carga e descarga utilizando a teoria proposta por 

Oliver e Pharr, se constitui uma metodologia adequada para o cálculo do módulo 

reduzido, que leva em conta as propriedades elásticas do par camada substrato 

(CHICOT et al, 2010). 

 Algumas pequenas correções são sugeridas para os cortes transversais não 

circulares através de manipulações matemáticas, tem-se então a Equação 21.  

  

          
  
                                           (21) 

 

Onde o módulo de elasticidade reduzido Er é responsável pelas contribuições pelo 

módulo de elasticidade do material e do indentador de acordo com a Equação 22. 
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Nessa equação, E é o módulo de elasticidade e ν é a relação de Poisson ambos 

da amostra, Ei é o módulo de elasticidade e νi é a relação de Poisson, do penetrador. 

Para cada penetrador é verificado um tipo de módulo elástico e o coeficiente de 

Poisson característico. O módulo efetivo leva em consideração as deformações 

sofridas pelo penetrador e pela amostra.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Preparação e Caracterização das Amostras 

 

As amostras utilizadas no âmbito do desenvolvimento desse trabalho foram 

retiradas de hastes de bombeio que são utilizadas em poços de petróleo, compostas por 

um substrato de aço recebendo dois tipos de revestimento por aspersão térmica, (Arc 

Spray), um a base da liga NiCr 80/20 e outra de Al. Esses corpos de prova foram 

confeccionados pela EMPRESA ORGRAMAC. Na Tabela 1 são apresentadas as 

características físicas do metal de base utilizado na produção das hastes de bombeio.  

 

Tabela 1- Propriedades físicas da matriz (PASSOS, 2006). 

 

 
 

A Figura 10 mostra o funcionamento do processo de aspersão térmica como 

utilizado nos corpos de prova dessa pesquisa.  

 

 

Figura 10 - Processo de Aspersão térmica. 
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A qualidade e a eficiência do processo são extremamente elevadas por se tratar 

de um procedimento altamente controlado, porém mesmo diante das normas de 

controle pode surgir algum tipo de descontinuidade no material aplicado.  

 

3.1.1 Preparação das amostras  

 

Após serem revestidas, as amostras foram seccionadas utilizando uma 

cortadeira metalográfica da Teclago modelo CM 70 de disco diamantado com 

dimensões (200x1. 0x19mm) sendo realizado no Laboratório de Ciências e Engenharia 

de Materiais na Universidade Federal de Sergipe. O procedimento foi efetuado de 

forma transversal permitindo a visualização da região de interface objeto principal das 

análises, as dimensões de diâmetro 25mm e 15mm de espessura. Nas Figuras 11 e 12 

são apresentadas as amostras seccionadas com seus respectivos revestimentos NiCr e 

Al.  

 

 
 

Figura 11 - Amostra com revestimento NiCr 80/20 obtido por Aspersão Térmica 

 

 
 

Figura 12 - Amostra com revestimento Al obtido por Aspersão Térmica. 
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As amostras passaram por um pré polimento mecânico, com lixas de SiC, cujo 

objetivo foi eliminar ao máximo as tensões residuais provenientes do processo anterior 

deixando a superfície uniforme, eliminando os riscos e as ranhuras. Foi obedecida uma 

seqüência de lixas da seguinte forma: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 e 1500, que se 

refere a granulação teórica das lixas. 

 O equipamento utilizado foi uma lixadeira Politriz Universal AROPOL - 2V, 

da AROTEC, com dimensões 600 x 420 x 270 mm. Foi realizado um polimento a base 

de pasta de diamante de concentrações 6µ, 3µ e 1µ com panos de dimensões 200 e 230 

mm adesivos realizado no mesmo equipamento anterior.  

A qualidade do tratamento superficial é confirmada no microscópio ótico 

ZEISS modelo SCOPE A1 AXIO, com câmera modelo Canon que é acoplada a um 

microcomputador com um software que realiza a captura das imagens. Todo processo 

de microscopia ótica foi efetuado nesse equipamento.  

 

3.1.2 Caracterização utilizando o MEV 

 

 Foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura marca JEOL, modelo 

CARRY SCOPE JCM - 5700, acoplado a uma sonda para EDS, do laboratório do 

P2CEM – Núcleo de Pós - Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais com o 

intuito de obter uma visualização das estruturas da superfície dos revestimentos das 

amostras. São observados o revestimento e a interface buscando identificar as 

variações, falhas e descontinuidades. Com a análise das imagens é possível identificar 

imperfeições e descontinuidades nas amostras. Foi feito um estudo de EDS para 

verificar se houve a difusão atômica, bem como toda composição química das 

amostras. O equipamento opera no laboratório de Ciências e Engenharia de Materiais 

da Universidade Federal de Sergipe UFS. Nos ANEXOS, são mostrados os gráficos 

de EDS e análises de imagens onde é possível verificar a distribuição dos elementos 

químicos em cada ponto e região analisados para cada tipo de revestimento, interface e 

também no substrato.  

 

3.1.3 Testes de indentação 

 

Os ensaios de penetração instrumentada foram feitos utilizando um Ultra Micro 

Durômetro DUH – 211 S da SHIMADZU, com penetrador do tipo Vickers. Esses 
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ensaios foram realizados parte no laboratório de Física da Universidade Federal de 

Sergipe e também no Laboratório de Materiais da Universidade Federal da Paraíba.  

Nesse equipamento os parâmetros são devidamente ajustados no programa 

computacional da máquina, de acordo com o que se deseja realizar. Feito esse 

procedimento, a amostra é colocada na mesa central do equipamento sendo focalizada, 

com o conjunto de objetivas, na região que se deseja ensaiar. Após encontrar o foco 

desejado, na região que se pretende ensaiar, a mesa é deslocada na direção do 

penetrador e o teste é então iniciado. No desenvolvimento do atual trabalho, foi 

utilizado o método de carga e descarga para todas as análises experimentais. Foram 

geradas dez curvas em um único ensaio tornando o método interessante para 

caracterização mecânica dos materiais. 

 A Figura 13 mostra o equipamento de Ultra Micro Durômetro que foi utilizado 

para os ensaios no Laboratório de Física da Universidade Federal de Sergipe – UFS.  

 

 
 

Figura 13 - Ultra Micro Durômetro SHIMADZU utilizado nos ensaios de carga e descarga. 

  

 Os resultados aferidos pelo equipamento são registrados em um programa 

computacional desenvolvido para fornecer dados das propriedades mecânicas dos 

materiais de uma forma geral.  

 

3.1.3.1 a utilização do software dureza 
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Toda uma análise sobre a calibração do equipamento foi feita utilizando um 

software, chamado DUREZA. Esse programa computacional verifica, a partir dos 

dados retirados do equipamento, a calibração da máquina bem como fornece todas as 

informações sobre o comportamento da amostra testada. Esse programa foi criado e 

desenvolvido por David Shuman e André Costa (2004), sendo um facilitador das 

interpretações a cerca dos resultados obtidos pelo equipamento. Com sua utilização, é 

possível separar as curvas dos testes de carga e descarga, permitindo uma análise 

individual dos ensaios. Além disso, fornece dados sobre as propriedades mecânicas do 

material.  

A questão da calibração é essencial. Como esse tipo de máquina trabalha com 

sensores de altas resoluções e muito sensíveis a qualquer tipo de vibração, é 

importante mantê-lo em isolamento, numa sala com sistema de amortecimento 

adequado na sua base evitando interferências do meio. Quando essas especificações 

não são seguidas, perturbações externas interferem e desajustam os sensores 

comprometendo a calibração.  

Por esse motivo, torna-se imprescindível, antes da realização dos ensaios fazer 

uma verificação da calibração do equipamento. Isso pode ser realizado utilizando 

amostras padrão, que apresentem módulos elásticos conhecidos.   

Anteriormente a realização dos ensaios foram preparadas duas amostras, uma 

de Cu e outra de Al, tomadas como padrão de referência por apresentarem módulos de 

elasticidades teoricamente conhecidos. Realizou-se uma bateria de medidas no 

alumínio e no cobre. Em seguida esses dados foram levados para o programa dureza e 

analisados.  

Segundo Doerner (1986), é possível efetuar a calibração do equipamento 

calculando a sua compliance e as funções de área do penetrador utilizado.  

Todo desenvolvimento desse método se encontra dentro de uma lógica teórica 

desenvolvida e consolidada por muitos autores de renome, como Doerner e Nix (1986) 

e Oliver e Pharr (1992).  

Com os dados das curvas do alumínio aplicados no software, procurou-se 

calcular a compliance e as funções de área do penetrador. O método é desenvolvido da 

seguinte maneira, são separadas pelo programa uma bateria de curvas experimentais 

da amostra, em seguida é solicitado o comando calcule a compliance. Depois de 

encontrado um valor de compliance é dado o comando para que o software calcule as 

funções de área do penetrador. Feito esse procedimento, é testado o valor de 
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calibração nas curvas do alumínio. Encontrando um valor experimental de módulo 

elástico compatível com o seu valor teórico indica uma possível calibração do 

equipamento. Essa calibração é confirmada utilizando as curvas do cobre e verificando 

se o módulo medido para a calibração é próximo ou igual ao seu valor teórico. Quando 

isso é conseguido, é um indicativo que a compliance encontrada e as funções de área 

são coerentes. A Figura 14 (a) representa como foi efetuado o cálculo da compliance, 

(b) as funções de área do penetrador.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 14 - (a) – Mostra o calculo da compliance de calibração, (b) – mostra o calculo das funções de área do 
penetrador. 

 

Obedecendo a lógica discutida anteriormente, foi obtido um valor de 

compliance de (C = -0, 209108 nm/mN). Com esse valor obteve-se módulos 

experimentais para o Cu e o Al.   

Encontrado um valor de módulo elástico, para essas amostras, próximo dos 

valores teóricos, significa dizer que o valor da compliance e área do penetrador 

calculado pelo software DUREZA são válidos. Isso fornece confiabilidade nos dados 

reportados pelo equipamento para obter as propriedades mecânicas. Nas Figuras 14 e 
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15 são mostrados os comportamentos gráficos obtidos na calibração para várias 

medidas do teste de carga e descarga, para o alumínio e cobre respectivamente. 

 

 

 

Figura 15 - Comportamento gráfico para amostra padrão Al. 

 

No gráfico da Figura 14, são apresentados vários pontos resultados de uma 

bateria de ensaios realizados no alumínio. É verificado que alguns dados se mostram 

mais discrepantes, porém existe uma tendência de comportamento linear para o 

módulo de elasticidade. O cobre apresenta um comportamento experimental também 

de estabilidade linear do módulo.  

 

 

Figura 15 - Comportamento gráfico para amostra padrão Cu. 

 

Os parâmetros do ensaio utilizados para o processo de calibração com as 

amostras padrão e com as amostras revestidas são apresentados na Tabela 2 
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Tabela 2 - Mostra os parâmetros principais do ensaio para todas as amostras utilizadas 

 

AMOSTRA Velocidade (mN/s) Fmin (mN) Fmax (mN) Tempo (S) 

Al 17,5 1,96 1000 5 

Cu 17,5 1,96 1000 5 
 

Na Tabela 3 são mostrados dados teóricos e experimentais para o módulo de 

elasticidade das amostras padrão com seus respectivos desvios padrão.   

 

Tabela 3 - Mostra dados teóricos e dados obtidos experimentalmente para as amostras padrão de Al e Cu 
com seus desvios. 

 

AMOSTRA E (GPa) TEÓRICO E(GPa) EXPERIMENTAL DESVIO PADRÃO 

Al 70 71,1 0, 78 

 Cu 115 115,6 0, 47 
 

 

Com os dados reportados na Tabela 3 é observado que os valores obtidos para 

o módulo de elasticidade experimentalmente apresentaram-se condizentes com os 

valores teóricos. Isso traduz uma confiabilidade nas medidas que são efetuadas nas 

amostras posteriormente. Vale ressaltar que esse procedimento de calibração é 

realizado sempre que for utilizado o equipamento.  

O teste utilizado para a calibração da máquina foi o de carga e descarga, o 

mesmo que será realizado nos corpos de prova estudados posteriormente. O software 

se configura como uma ferramenta poderosa tanto no procedimento de calibração 

como no processo de análise das curvas obtidas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Aplicando o teste de carga e descarga, foram obtidos experimentalmente 

valores de módulo de elasticidade e dureza Vickers, nos revestimentos, substrato e nas 

respectivas interfaces de cada amostra. Os dados experimentais são apresentados na 

Tabela 4 a seguir.  

 

Tabela 4 - Valores médios experimentais de módulo de elasticidade e dureza Vickers das regiões de estudo. 

 

                            VALORES MÉDIOS EXPERIMENTAIS 

REGIÃO MÓDULO E (GPa) DUREZA HV (MPa) 

Revestimento NiCr 111,8 5064,9 

Interface NiCr 118,8 3310 

Revestimento Al 44,2 650 

Interface Al 32,9 1884,6 

SUBSTRATO 201,6 5615,6 
 

 

Na Tabela 5 são reportados os valores teóricos para os módulos de elasticidade 

dos revestimentos NiCr, Al assim como para o substrato apresentando também suas 

respectivas variações percentuais em comparação com seus valores teóricos. 

 

Tabela 5 - Valores teóricos e experimentais do módulo de elasticidade dos revestimentos e a variação 
percentual. 

 

REGIÃO E (GPa) TEÓRICOS  E (GPa) EXPERIMENTAIS VARIAÇÃO PERCENTUAL % 

Revestimento NiCr 210 111,8 46,7 

 Revestimento Al 70 44,2 36,8 

SUBSTRATO 4340 210 201,6 4 
 

Verifica-se que os valores experimentais do módulo de elasticidade dos 

revestimentos apresentaram variações percentuais, sendo que a diferença mostrou-se 

mais acentuada no NiCr. Para Zhang et al (2008), o módulo de elasticidade e a dureza 

são dois parâmetros microestruturais dos materiais muito importantes e suas relações 

fornecem inúmeras informações  de interesse científico.  

Para SIEBERT et al, (1999), possivelmente a queda no módulo de elasticidade 

se deve ás descontinuidades que podem ser adquiridas como micro trincas e 

porosidades.  

Diante dos resultados expostos, fica evidente a necessidade de uma 

investigação a cerca dos fatores causadores desse comportamento, visando buscar 
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justificativas para tais discrepâncias. Verificou-se uma pequena variação no módulo 

elástico do aço do substrato, que possivelmente pode ser atribuída a própria natureza 

bifásica dete aço, ocasionando, portanto, essa diferença entre os valores das 

propriedades teórica e experimental desse material.  

A Figura 16 mostra o comportamento do módulo de elasticidade do substrato 

medido experimentalmente de acordo com os dados da Tabela 4. 

O módulo apresentou uma pequena inclinação, porém é percebido um 

comportamento de estabilidade com a variação da carga aplicada o que é condizente 

do ponto de vista do comportamento físico dessa propriedade.  

 

 

Figura 16 - Comportamento gráfico para o módulo de elasticidade do substrato 

 

Na Figura 17 é apresentado, através de uma gráfico, o módulo de elasticidade 

experimental para o revestimento NiCr e posteriormente na Figura 18 o 

comportamento experimental para a dureza Vickers. É possível visualizar que o 

módulo de elasticidade mostra-se com um pequeno decaimento tendendo a 

estabilidade. Para a dureza é observado que quando a carga aumenta a dureza diminui, 

um comportamento que era esperado.  
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Figura 17 - Módulo elástico do revestimento NiCr. 

 

 
 

Figura 18 - Perfil de dureza HV do revestimento NiCr. 

 

Os gráficos experimentais para o revestimento de Al são apresentados na 

seqüência, de acordo com os resultados reportados na Tabela 4. O comportamento 

observado para esse revestimento mostrou que o módulo de elasticidade apresentou 

uma variação mais acentuada. A dureza mostrou-se condizente com o aumento da 

carga diminuindo gradativamente.   

Na Figura 20 apresenta-se o gráfico do módulo de elasticidade em função carga 

aplicada do material com revestimento Al. 
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Figura 19 - Módulo elástico do revestimento Al. 

 

Posteriormente, na Figura 21 é mostrado o perfil de dureza Vickers para o 

revestimento Al.  

 
 

Figura 20 - Perfil de dureza HV para o revestimento Al. 

 

Em ambos os materiais é observado uma tendência de decaimento quando a 

carga aplicada aumenta, sendo esse comportamento verificado mais evidente no Al. 

Para esse material o comportamento de decaimento é verificado tanto para o módulo 

de elasticidade quanto para a dureza, isso possivelmente se deve ao próprio 

comportamento das propriedades mecânicas desse revestimento. Foram feitas análises 

através de microscopia eletrônica de varredura para verificar a possível existência de 

descontinuidades como porosidade e micro fissura que justificariam o comportamento 
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variável do módulo de elasticidade. As Figura 22 e 23 mostram a microscopia feita 

com amostra do revestimento NiCr e Al respectivamente.  

 

 
 

Figura 21 - Imagem feita por MEV com amostra do revestimento NiCr com aumento de 150 e 1000 vezes 

 

 
 

Figura 22 - Imagem feita por MEV com amostra do revestimento Al com aumento de 150 e 1000 vezes. 

 

Diante das observações feitas a partir das imagens por microscopia dos 

revestimentos, verificam-se a existência de descontinuidades, ou as falhas que 

fornecem indícios da existência de porosidade e de micro fissuras. Possivelmente o 

comportamento variável do módulo de elasticidade apresentado pelos dois tipos de 

revestimentos pode ter sido influenciado pela presença dessas descontinuidades. O 

próprio processo de se aspergir termicamente sobre um substrato um tipo de 

revestimento pode introduzir diversos tipos de descontinuidades e tensões nos 
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materiais, o que pode de certa forma, justificar o comportamento observado 

(MARQUES, 1995).  

Utilizando a Equação 1, foi calculada essa porosidade para os dois 

revestimentos, como apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Dados de porosidade obtidos de acordo com as equações desenvolvidas por Watchman e 
Mackenzie (MEYERS, 2009). 

 

DADOS REVESTIMENTO NiCr REVESTIMENTO Al 

MÓDULO EXPERIMENTAL GPa 111,8 44,2 

MÓDULO TEÓRICO GPa 210 70 

POROSIDADE CALCULADA % 24 19 
 

O percentual de porosidade encontrado para o revestimento com a liga NiCr 

justifica o comportamento variável do seu módulo elástico, segundo a teoria. O 

elevado valor percentual da porosidade caracteriza-se como a existência de defeitos 

volumétricos ou de massa, essas descontinuidades incluem as trincas, inclusões 

exógenas, poros e outras fases.  

O módulo elástico e a micro dureza dos revestimentos diminuem gradualmente 

com o aumento da fração de porosidade (ZHANG et al, 2008).  

Para Jin, (2009) o aumento da fração de poros acarreta em uma queda do 

módulo elástico do material. 

Tricoteaux et al, 2011, enfatizam, igualmente que o módulo de elasticidade é 

influenciado pela fração de porosidade. Segundo esse autor, com o aumento da fração 

de poros o módulo de elasticidade diminui. Isto está em acordo com comportamento 

observado nos dois tipos de revestimentos analisados no presente trabalho. 

A Figura 24 mostra indentações feitas na interface substrato/revestimento 

NiCr. 
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Figura 23 - Indentações interfaciais para o material com revestimento NiCr. 

 

Nesta imagem é possível verificar como é o comportamento de interface para o 

NiCr quando é efetuada a penetração. Esse tipo de revestimento apresenta 

propriedades mecânicas próximas do substrato utilizado, logo a impressão deixada na 

amostra apresenta-se condizente com o formato do penetrador, ou seja, forma 

piramidal com diagonais bem definidas.  

Tanto o revestimento quanto o substrato deformam-se de forma proporcional 

durante a indentação, isso permite concluir que os valores das medidas de dureza 

realizadas recebem contribuições dos dois materiais. Esse comportamento se deve 

justamente pelo fato desses materiais apresentarem propriedades mecânicas próximas. 

A interface é caracterizada como uma região de extrema complexidade devido a 

diversos fatores, sendo a união entre dois extremos e ela pode não experimentar uma 

combinação entre as propriedades do substrato e revestimento de forma favorável.  

A Figura 25 mostra, o módulo de elasticidade da interface entre o substrato e o 

revestimento NiCr. Na Figura 26 é apresentado o gráfico para o comportamento da 

dureza Vickers dessa região. 

 

Impressão 

com 

diagonais 

regulares 

20µm 
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Figura 24 - Módulo de elasticidade de interface para o material com o revestimento NiCr 

 

 
 

Figura 25 - Perfil de dureza HV para interface NiCr 

 

Como pode ser verificado na Figura 27, o material apresenta um 

comportamento de estabilidade do módulo elástico de interface, esse fato é devido a 

essa região ser mais homogênea do ponto de vista das propriedades mecânicas e 

composição química. É verificada certa difusão de elementos químicos na região de 

interface, que pode ocorrer de acordo diversos fatores. Podemos destacar os processos 

de tratamento metalográfico ou a própria manipulação das amostras. A Figura 28 a 

seguir, mostra as indentações realizadas na interface entre o substrato e o revestimento 

de Al.  
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Figura 26 - Indentações interfaciais realizadas no material com revestimento Al. 

 

A impressão deixada na interface Al pelo penetrador, não apresenta uma forma 

perfeita para suas diagonais como as impressões obtidas para a interface com NiCr. 

Observa-se uma tendência na indentação em deformar-se mais na direção do 

revestimento. Isso pode ser explicado pelo fato dos materiais, substrato/revestimento, 

apresentarem propriedades mecânicas muito diferentes. 

 Como o Al é mais dúctil que o aço do substrato, deforma-se mais facilmente e, 

isso se traduz por uma forte tendência para o deslocamento da indentação na direção 

do revestimento. Dessa forma a medida pode corresponder a uma contribuição maior 

do alumínio que do substrato.  

A Figura 27 mostra o comportamento gráfico para o módulo interfacial do 

substrato com revestimento alumínio e na Figura 28 é apresentada a dureza Vickers.  

 

 

Figura 27 - Módulo de elasticidade de interface para o material com revestimento Al 

Impressões com 

diagonais 

irregulares 
50µm 
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Figura 28 - Perfil de dureza HV para a interface Al. 

 

Utilizando os resultados experimentais calculou-se a relação interfacial 

utilizando a proposta do modelo teórico de Chicot e Lesage, (1996).  

É obtido o valor de interface experimental aplicando os resultados 

experimentais de módulo de elasticidade e dureza do revestimento e do substrato na 

relação interfacial. Com os valores medidos diretamente na interface de forma 

experimental, de módulo de elasticidade e dureza é obtido o valor da relação 

interfacial. A relação interfacial teórica é obtida utilizando os valores teóricos de 

módulo de elasticidade e dureza dos revestimentos e substrato.  Com esses resultados 

obtidos é realizada uma comparação entre as relações experimentais e teóricas 

tornando possível verificar a validade desse modelo interfacial.  

A Tabela 7 mostra esses resultados obtidos para a interface de acordo com os 

dados experimentais de módulo de elasticidade e dureza medido no substrato e 

revestimento e também retirados diretamente da interface.   

 

Tabela 7 - Dados experimentais aplicando valores de módulo de elasticidade e dureza medidos no 

revestimento e substrato (E/H)¹/²i(EXPERIMENTAL), e medidos diretamente na interface (E/H)¹/²i 
(EXPERIMENTAL NA INTERFACE0. 

 

MEDIDAS COMPARATIVAS DE INTERFACE 

REGIÕES NiCr Al 

(E/H)
¹/²

i EXPERIMENTAL  5,3 7,7 

(E/H)
¹/²

i EXPERIMENTAL NA INTERFACE 5,9 4,3 

DIFERENÇA PERCENTUAL % 11,3 43,4 
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A relação experimental se refere à substituição dos valores experimentais de 

módulo de elasticidade e dureza HV do revestimento e substrato aplicados na relação 

interfacial. A relação experimental na interface refere-se às medidas experimentais 

realizadas diretamente na interface, com os resultados experimentais de módulo 

elástico e dureza HV dessa região. Observou-se, diante da comparação dos resultados, 

que a interface NiCr apresenta uma menor variação percentual comparada com a 

interface Al.  

A Tabela 8 faz uma comparação entre os valores experimentais e os valores 

teóricos para a relação de interface e mostra suas diferenças percentuais. Os valores de 

(E/H)¹/²i experimental se refere a aplicação na relação dos dados experimentais de 

módulo de elasticidade e dureza do revestimento e substrato. Os valores de (E/H)¹/²i 

teórico se refere aos dados reportados na literatura para essas propriedades mecânicas 

do revestimento e substrato. 

 

Tabela 8 – Comparação entre a relação interfacial experimental e teórica. 

 

MEDIDAS COMPARATIVAS DE INTERFACE 

REGIÕES NiCr Al 

(E/H)
¹/²

i EXPERIMENTAL  5,3 7,7 

(E/H)
¹/²

i TEÓRICO 5,2 8,9 

DIFERENÇA PERCENTUAL % 1,9 15,6 
 

 

De acordo com a Tabela 8, verifica-se que os valores para a interface NiCr 

apresentam-se de forma satisfatória com baixa diferença percentual quando comparado 

com o valor interfacial teórico. Os dados teóricos se referem aos valores de módulo de 

elasticidade e dureza HV obtidos da literatura para ambos os revestimentos e substrato 

em aço. Para a interface alumínio é observada uma diferença percentual considerável 

em comparação com seu valor interfacial teórico.  

Na Tabela 9 são comparados os dados experimentais na interface, das medidas 

feitas diretamente nessa região, com os valores teóricos. 

Tabela 9 – Comparação entre a relação experimental na interface e teórica. 

 

MEDIDAS COMPARATIVAS DE INTERFACE 

REGIÕES NiCr Al 

(E/H)
¹/²

i EXPERIMENTAL NA INTERFACE 5,9 4,3 

(E/H)
¹/²

i TEÓRICO 5,2 8,9 

DIFERENÇA PERCENTUAL % 11,8 ≥100 
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 De acordo com os dados obtidos reportados na tabela acima, a interface NiCr 

apresenta resultados mais satisfatórios que a interface Al.  

Por apresentar propriedades próximas a do substrato de aço, o revestimento 

NiCr se mostra mais satisfatório para aplicação na relação interfacial, diferentemente 

do revestimento de alumínio, que apresenta propriedades mecânicas bem diferentes de 

substrato. Essas diferenças podem perfeitamente influenciar nos resultados obtidos 

como é verificado na comparação entre os dados da Tabela 9.  

Como as amostras passaram por um processo de aspersão térmica, onde foram 

aquecidas a altas temperaturas, as diferenças entre os coeficientes de expansão térmica 

do alumínio e do aço podem ter causado um aumento nas tensões residuais 

influenciando nos resultados encontrados na interface. Por se tratar de dois materiais 

com comportamentos térmicos diferenciados, após a deposição do revestimento no 

substrato, ocorrem modos de resfriamentos distintos entre o bi-material. Dessa forma 

ocorre uma contração térmica diferente nos materiais induzindo um aumento nas 

tensões residuais existentes na interface, complicando ainda mais o seu 

comportamento do ponto de vista físico. Esse processo se agrava quando as partículas 

são totalmente fundidas e aderidas ao substrato devido aos altos aportes térmicos. 

Quando as partículas não se fundem totalmente esse efeito é menor. 

Para a interface NiCr, esse efeito não se mostrou significativo, isso pode ter 

ocorrido devido à proximidades entre as propriedades do substrato e revestimento, que 

possivelmente ocasionou um resfriamento mais contínuo introduzindo menos tensões 

residuais interfaciais. Esses fatores podem justificar as discrepâncias entre os 

resultados experimentais na interface comparados com os valores teóricos para o 

alumínio mostrados na Tabela 9. De acordo com os resultados experimentais para o 

módulo de elasticidade e a dureza HV dos dois revestimentos, é calculada a relação 

interfacial utilizando o modelo teórico de Chicot e Lesage. Dessa forma são obtidos 

valores experimentais para o modelo.  Quando são aplicados na relação interfacial os 

valores teóricos de módulo de elasticidade e dureza, reportados na literatura, é obtido 

os resultados teóricos de interface. É possível então comparar os valores obtidos de 

forma experimental com os resultados encontrados utilizando os dados teóricos. 

A Tabela 10 apresenta os resultados de interface considerando os dados 

experimentais para os revestimentos, e os dados teóricos (maciço).  
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Tabela 10 - Valores interfaciais de revestimento experimentais, teóricos comparados com a interface aço 
teórico. 

 

REGIÃO NiCr Al 

(E/H)
¹/²

i(REVESTIMENTO EXPERIMENTAL) 4,7 8,2 

(E/H)
¹/²

i(MACIÇO TEÓRICO) 5,2 10,2 

(E/H)
¹/²

i(AÇO TEÓRICO) 5,2 5,2 
 

No cálculo da interface considerando os valores teóricos de módulo e dureza 

dos revestimentos, ambos foram considerados como materiais homogêneos, ou seja, 

sem descontinuidades. Como visto na Tabela 10, a interface NiCr se mostra mais 

coerente do ponto de vista do modelo interfacial, já a interface Al apresenta desvios 

mais significativos na comparação dos resultados. Fica evidente que, quando material 

do revestimento apresenta propriedades próximas a do substrato, o modelo de interface 

se mostra eficaz para as análises, porém quando isso não ocorre o modelo apresenta 

limitações para as análises de interface.  

A partir dos resultados obtidos experimentalmente para o módulo e a dureza do 

substrato e dos revestimentos NiCr e Al foi calculada a relação interfacial aplicando o 

modelo de Chicot e Lesage, onde foram encontrados os seguintes valores:  5,3 para a 

interface NiCr e 7,7 para a interface Al. Quando medida a relação interfacial 

diretamente na interface os resultados obtidos foram de 5,9 para NiCr e 4,3 para Al. 

Quando comparados os resultados acima verifica-se que a interface NiCr apresenta 

uma melhor correlação entre os dados, uma vez que a interface Al mostrou valores 

com certa discrepância. 

Ao comparar os resultados da interface, utilizando os dados experimentais das 

propriedades mecânicas do substrato e revestimento, com o resultado interfacial 

teórico, onde utiliza os valores de módulo e dureza retirados da literatura foram 

obtidos: para os valores experimentas das propriedades, 5,3 para a interface NiCr, e 

7,7 para a interface Al, e para a relação interfacial teórica, 5,2 para a interface NiCr e  

8,9 para a interface Al. Como observado nota-se que a interface NiCr apresentou 

resultados mais satisfatórios se comparados com os resultados da interface Al, que 

apresentou novamente discrepância entre os resultados.  

Com base nos resultados obtidos das medidas experimentais feitas diretamente 

na interface: 5,9 para o NiCr e 4,3 para o Al, foi feita uma comparação com os valores 

interfaciais teóricos: 5,2 para o NiCr e 8,9 para o Al, onde foi constatado que a 
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interface NiCr continua apresentando resultados mais satisfatórios, e a interface Al 

mostrou uma discrepância nos resultados ainda maior.   

Considerando os resultados experimentais de módulo e dureza dos 

revestimentos NiCr e Al, aplicados diretamente na relação de interface foram obtidos: 

4,7 para a interface NiCr e 8,2 para a interface Al. Admitindo os valores teóricos de 

módulo e dureza dos revestimentos aplicados diretamente na relação interfacial foram 

obtidos: 5,2 para a interface NiCr e 10,2 para a interface Al.  

Diante desses resultados podemos concluir que mesmo admitindo os dados 

experimentais do revestimento e comparando com os valores teóricos, a interface NiCr 

continua mostrando um comportamento mais satisfatório. O mesmo não é observado 

quando são comparados os valores interfaciais da relação para o Al que apresenta uma 

discrepância desses dados.  

Foi observado certa variação do módulo de elasticidade dos revestimentos de 

46,7% para o NiCr e 36,8% para o Al, comparados com seus valores teóricos. Essa 

variação pode ter ocorrido devido a presença de descontinuidades como micro fissuras 

e porosidades existentes nesses materiais. Efetuando os cálculos da fração de 

porosidade verificou-se, 24% no NiCr e 19% no Al,  o que leva a crer que a variação 

do módulo elástico ocorreu devido a essa influência.   

É realizada uma análise por energia dispersiva (EDS) para verificar a 

homogeneidade na interface dos dois materiais que pode fornecer resultados que 

justifiquem ainda mais esses comportamentos. Com o uso dessa técnica, é possível 

observar toda a composição química das amostras verificando se ocorreu difusão de 

elementos químicos na interface. A Figura 32 apresenta o material com revestimento 

NiCr e os pontos analisados nessa região. Nos ANEXOS I e III são mostradas as 

tabelas com as informações sobre a composição de cada região e também uma análise 

de imagens onde é mostrado como ocorre a distribuição dos elementos nas regiões 

estudadas.   
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Figura 29 - Pontos avaliados com EDS no material com revestimento NiCr. 

 

A Tabela 11 mostra o percentual atômico de acordo com cada região 

apresentada na Figura 31. O ponto 1 corresponde a uma análise do substrato, os pontos 

4 e 5 foram feitos diretamente no revestimento e a região de interface é representada 

pelos pontos 2 e 3. Nessa tabela são apresentados valores de determinados elementos 

químicos de acordo com cada região analisada por energia dispersiva, porém esses 

resultados são estimativos.   

 

Tabela 11 – Apresenta o percentual atômico para o material com revestimento NiCr 80/20. 

 

Pontos   C   O  Al  Si  Cr  Mn  Fe  Ni  Br  Mo 

Ponto1    3.82 -    0.41    0.62    1.17    1.19   92.79 - - - 

Ponto2    5.49 16.35    0.31    0.46    6.71 -   38.16   32.35 -    0.16 

Ponto3    5.45 20.56 -    1.34    9.39 -   28.32   34.08    0.86 - 

Ponto4    3.09 46.03    0.37 -   25.04 -    0.46   25.01 - - 

Ponto5    6.91    8.02 - -    1.77 --    0.60   82.70 - - 
 

De acordo com as observações feitas para cada ponto é visto que em 1 existe 

um alto percentual de Fe 93%  de acordo com o esperado pois esse ponto encontra-se 

no substrato. Em 2, referente a uma região de interface, temos 38% de Fe, 32% de Ni e 

7% de Cr. Quando analisada a região referente ao ponto 3 que novamente mostra 

difusão entre 28% de Fe 34% de  Ni e um percentual menor de Cr em torno de 9%. No 

ponto 4 é encontrado um percentual de 25% de Ni e 25% de Cr, no ponto 5 é 

INTERFACE 

REVESTIMENTO SUBSTRATO 
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observado um percentual elevado de Ni cerca de 82% em conformidade com a região 

analisada, rica nesse elemento.  

A Figura 30 é um Espectro de fluorescência de raios – x por energia dispersiva 

(EDS) para os pontos de interface 2 e 3, mostrando como está distribuída a difusão dos 

elementos químicos nessa região.  

 

 

 

 
 

Figura 30 - Varredura via EDS para duas regiões de interface substrato revestimento NiCr. 

 

Os picos observados mostram os percentuais dos respectivos elementos na 

interface que são encontrados em maiores concentrações. Na Figura 34 é realizada a 

mesma análise de EDS agora para o material com a interface, substrato/ revestimento 

de alumínio. Cinco pontos foram analisados em diferentes regiões do material, além da 

interface, para verificar se houve uma difusão atômica, porém esses valores 

encontrados representam de forma qualitativa esse comportamento.   
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Figura 31 - Pontos avaliados com EDS no material com revestimento Al. 

 

A distribuição atômica verificada de acordo com as análises dos pontos 

observados na Figura 31 é mostrada na Tabela 12.  Os pontos 1 e 4 correspondem a 

uma análise do revestimento de alumínio, os pontos 2 e 3 feitos diretamente no 

substrato e o ponto 5 corresponde a região de interface.  

 

Tabela 12 - Apresenta e o percentual atômico para o material com revestimento Al. 

 

Pontos   C   O  Al  Si  Cr  Mn  Fe  Mo 

Ponto1    6.44    7.63   85.46 - - -    0.47 - 

Ponto2    7.35 -    0.90    0.38    0.87    0.62   89.63    0.25 

Ponto3    4.36 - - -    1.09    1.21   93.35 - 

Ponto4   12.79    5.56   81.30 - - -    0.35 - 

Ponto5    9.50    3.41   61.75 -    0.34    0.38   24.61 - 

 

De acordo com os dados da tabela acima, verifica-se que existem elevados 

percentuais de alumínio nos pontos 1, 4, cerca de 85 e 81% como era esperado, pois 

esses pontos encontram-se no revestimento. Nos pontos 2 e 3 são encontrados 90 e 

93% de Fe respectivamente, na região 5, é observado em torno de 62% de Al e 24% de 

Fe. Porém esses percentuais são apenas qualitativos do ponto de vista das observações 

não sendo valores exatos desses elementos químicos.  

A Figura 34 mostra uma um espectro de fluorescência de raios-x, EDS, para o 

ponto de interface 5 e o ponto 2 próximo da interface, mostrando a difusão dos 

elementos químicos nessas regiões.  

 

IINTERFACE 

REVESTIMENTO 

SUBSTRATO 
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Figura 32 - Varredura via EDS para duas regiões de interface substrato revestimento Al. 

 

 Os picos apresentados em 2 mostram o elevado percentual de Fe esperado, pois 

esse ponto está próximo da interface, porém não diretamente na interface. Como o 

ponto se encontra praticamente no substrato é natural apresentar tal comportamento. 

No ponto 5, é visto um alto percentual de Al e percentuais menores de outros 

elementos como cromo e ferro, sendo que esse último apresenta maiores 

concentrações. Nos ANEXOS II e IV são apresentados dados referentes a distribuição 

dos elementos para o material com revestimento Al. 
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5  CONCLUSÃO 

 

O atual trabalho apresenta uma proposta inovadora em testar um modelo 

teórico utilizado para o cálculo da aderência, o qual admite dados de módulo e dureza 

interfacial reportados da literatura, de forma puramente experimental.  

Foi observado que para determinadas situações o modelo interfacial apresenta 

boa correlação entre os resultados teóricos e experimentais se mostrando uma 

excelente alternativa na caracterização da interface. Porém, verificou-se também que 

existem algumas limitações quando a interface é composta por materiais com 

propriedades mecânicas muito diferentes como no caso do substrato e do alumínio.  

Concluímos, do ponto de vista da interpretação do modelo teórico de interface 

e experimental, que a relação se comporta bem para o revestimento NiCr. Isso era 

esperado, de acordo com a proximidade entre as propriedades mecânicas desse 

revestimento com o substrato. Para o revestimento Al, o modelo não se comportou 

muito bem, tendo em vista que esse material apresenta módulo de elasticidade e 

dureza muito abaixo do seu substrato, por isso apresentou discrepâncias entre os 

resultados.  

O presente trabalho permite realizar uma comparação entre os resultados 

experimentais com o modelo teórico de interface proposto por Chicot e Lesage 

reportado na literatura científica. Permitiu de forma satisfatória estudar as 

propriedades de interface entre um substrato e um revestimento e suas principais 

características.  

É constatado que o objetivo foi alcançado mostrando o comportamento do 

modelo de acordo com o tipo do material utilizado, assim o modelo configura-se como 

uma alternativa viável na interpretação do comportamento da interface mesmo 

apresentando as limitações verificadas. 
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ANEXO I 
 

ANÁLISE DE EDS EM PONTOS E REGIÃO DO MATERIAL COM 

REVESTIMENTO NiCr DE ACORDO COM A FIGURA: 
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ANEXO II 
 

ANÁLISE DE EDS EM PONTOS E REGIÃO DO MATERIAL COM 

REVESTIMENTO Al DE ACORDO COM A FIGURA: 
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ANEXO III 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS QUIMICOS NA AMOSTRA COM 

REVESTIMENTO NiCr 
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ANEXO IV 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS QUIMICOS NA AMOSTRA COM 

REVESTIMENTO Al 

 

 

       

       

       


