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RESUMO 
 

 

O presente trabalho apresenta uma avaliação dos efeitos de encruamento na cinética do 

tratamento termoquímico de nitretação em ligas de aços inoxidáveis ferríticos AISI 430 e 

AISI 439 para diferentes graus de deformação plástica. A técnica empregada para se aplicar a 

deformação plástica em nível crescente foi por meio de uma máquina universal de tração. Em 

seguida procedeu-se a aplicação dos processos de nitretação gasosa, em banhos de sais e por 

plasma, nas ligas no estado recozido e para os diferentes graus de encruamento. As amostras 

foram caracterizadas por microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, ensaios de 

dureza e levantamento do perfil de microdureza das camadas. Foi empregada também a 

técnica de difração de raios-X, com o objetivo de se determinar quais as fases presentes na 

camada nitretada. Como resultado principal deste estudo, concluiu-se que o encruamento não 

apresentou nenhum efeito na cinética dos processos de nitretação, nem tão pouco nos níveis 

de dureza atingidos nas camadas nitretadas. A espessura da camada foi maior para o processo 

de nitretação a gás, que além do tempo em exposição em temperatura, foi realizada em 

temperatura superior aos outros processos estudados. Este estudo também apresenta os 

resultados de microestrutura e as curvas de percentual de nitrôgenio e carbono em função da 

profundidade de camada nitretada. Nota-se que a concentração de nitrogênio diminui com a 

profundidade à medida que se aproxima do metal base. O carbono, por seu turno, é empurrado 

para dentro da amostra, promovendo uma descarbonetação na região enriquecida em 

nitrogênio, e um acúmulo de carbono nas regiões logo abaixo da camada nitretada. Os 

espectros de difração de raios-X correspondentes às camadas nitretadas dos aços 430 e 439, 

indicaram a presença do precipitado rico em nitrogênio CrN. A liga 430 sofreu ataque intenso 

até uma profundidade da ordem de 30 µm; já a liga 439 apresentava predominância de região 

com pouco ataque, com pequena fração volumétrica de ataque mais intenso. Os níveis de 

dureza da região clara e escura eram similares, por volta de 1000 HV, indicando um eficiente 

mecanismo de endurecimento por precipitação. Infere-se que o nitreto de cromo se faz 

presente nas duas regiões, sendo que o maior ataque pode estar relacionado a um processo de 

precipitação descontínua, provavelmente associado ao nitreto de ferro Fe3N, contrariamente 

ao que se encontrou na literatura. 

Palavras-chave: Aço Inoxidável Ferrítico, Nitretação, Encruamento, Difração de Raios-X  

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

This paper presents an evaluation of the effects of strain hardening on the kinetics of nitriding 

thermochemical treatment of alloys of ferritic steels AISI 430 and AISI 439 for different 

degrees of plastic deformation. The technique used to apply the plastic deformation level was 

increased by a universal tensile machine. Then we proceeded to apply the processes of gas 

nitriding, in salt baths and plasma, the alloys in the annealed condition and for different 

degrees of hardening. The samples were characterized by optical microscopy, scanning 

electron microscopy, hardness tests and examination of the microhardness profile of the 

layers. It also employed the technique of X-ray diffraction in order to determine the phases 

present in the nitrided layer. As a result of this study, it was found that the hardening has no 

effect on the kinetics of nitriding processes, nor levels of hardness achieved in the nitrided 

layer. The layer thickness was raised to a gas nitriding process, which besides the exposure 

time at temperature was held at temperature higher than the other processes studied. This 

study also presents the results of microstructure and curves of the percentage of nitrogen and 

carbon depending on the depth of the nitrided layer. Note that the nitrogen concentration 

decreases with depth as approaching the base metal. Carbon, in turn, is pushed into the 

sample, providing a decarburization in the region enriched in nitrogen and carbon 

accumulation in the regions just below the nitrided layer. The spectra of X-ray diffraction 

corresponding to the nitrided layers of steels 430 and 439 indicated the presence of CrN 

precipitate rich in nitrogen. The alloy 430 suffered heavy attack to a depth of about 30 µm on 

the other hand the alloy 439 had the region with little predominance of attack, with small 

volume fractions of more intense attack. The hardness levels of light and dark regions were 

similars, around 1000 HV, indicating an efficient mechanism of precipitation hardening. It 

concluded that the chromium nitride is present in both regions, and the highest attack can be 

related to a discontinuous precipitation process, probably due to iron nitride Fe3N, contrary to 

what was found in the literature. 

Key words: Ferritic Stainless Steel, Nitriding, Cold work, X-Ray Diffraction 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Considerável quantidade de pesquisas tem sido efetuada no sentido de se 

conhecer a influência da deformação plástica dos aços nos processos de difusão durante os 

tratamentos termoquímicos, assim, por esta razão, o enfoque deste trabalho será o de estudar o 

efeito de diferentes graus de deformação plástica em aços inoxidáveis encruados e sua 

influência nos processos de nitretação a gás, plasma e sal. 

Sabe-se que o encruamento de um metal pode ser classificado como sendo o 

seu endurecimento por deformação plástica. Os metais se deformam plasticamente por 

movimento de discordâncias e estas se interagem diretamente entre si ou com outras 

imperfeições ou indiretamente com o campo de tensões internas de várias imperfeições.  

Pode-se dizer que os aços inoxidáveis são conhecidos pelas suas propriedades 

anti-corrosão, em função do fenômeno denominado de passivação pela formação de um óxido 

rico em cromo, altamente aderente com o metal, impedindo o contato direto do metal com o 

meio ambiente; entretanto, possuem baixa dureza em torno de 150 HV impedindo a sua 

aplicação em situações que exijam resistência ao desgaste (ROLINSKI, 1987). Assim, têm-se 

estudado várias alternativas com o objetivo de modificar as propriedades superficiais destes 

aços, sem comprometer, no entanto, as demais propriedades como a resistência à corrosão.  

Uma alternativa que vem sendo estudada para obter tal propriedade é o 

processo termoquímico conhecido como nitretação, que pode ser processado por três métodos 

bastante conhecidos como: a nitretação gasosa, em banho de sais e a plasma. O processo de 

nitretação independente do método do seu processo aumenta a dureza superficial destes aços, 

o que promove maiores resistências ao desgaste (ASM Vol. 5, 1991). 

Dos processos de modificação de superfícies por difusão de elementos 

intersticiais, a nitretação oferece como vantagem principal a sua baixa temperatura de 

aplicação na faixa de 500-590◦C, o que consequentemente, não há mudança de fase quando o 

aço é resfriado até a temperatura ambiente além da não necessidade de um tratamento térmico 

posterior, devido a dureza da camada superficial ser atribuída à formação de precipitados de 

nitretos.  

Assim, a nitretação tem recebido cada vez maior destaque em função da 

pressão econômica que tem sido cada vez mais frequente nas empresas, em função da redução 

de custos de fabricação, já que pode ser estabelecido como uma das últimas etapas de 

processamento dos materiais.  
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Em contrapartida, os processos termoquímicos de maior temperatura, acima de 

880-960◦C, como é o caso da cementação, que também propicia a modificação da superfície 

por difusão de elementos intersticiais, necessita de um tratamento térmico posterior 

denominado de têmpera, mesmo após a mudança na composição superficial com o aumento 

do teor de carbono, para que se possa alcançar a dureza superficial desejada, seguido de 

revenimento, a fim de melhorar as propriedades mecânicas e também operações de usinagem 

como retífica de acabamento (ASM Vol. 4, 1991).  

Já no caso do processo de nitretação, além dele não exigir altas velocidades de 

resfriamento, é conduzido à baixas temperaturas, resultando em mínima variação dimensional 

e pouca alteração das propriedades mecânicas do núcleo da peça agregada por qualquer 

tratamento térmico anterior (GAVRILJUK, 1996). 

Sabe-se que aços inoxidáveis já foram extensamente estudados, assim como os 

processos de nitretação. No entanto, os efeitos de quaisquer modificações nesses aços por 

encruamento e a influência na cinética de formação da camada nitretada dos aços inoxidáveis, 

não foram devidamente explorados no campo teórico e experimental.  

Os aços inoxidáveis são classificados em três grupos de acordo com a 

microestrutura básica formada, ou seja, martensíticos, austeníticos e ferríticos, sendo o último, 

objeto de estudo neste trabalho no processo de nitretação.  

Pode-se afirmar que esta pesquisa contribuirá para um avanço no conhecimento 

da nitretação em aços inoxidáveis ferríticos empregados com diferentes graus de 

encruamento, com vistas a propiciar um aumento no conteúdo de informação acadêmica 

embasado num enfoque científico. 

O exame dos aspectos experimentais do encruamento, análise e verificação do 

comportamento deste, no tratamento de nitretação, conduzirão ao melhor entendimento da 

influência das propriedades em aços inoxidáveis e do desempenho do material. 

Assim, o presente trabalho tem como foco investigar os efeitos do grau de 

deformação no processo de nitretação em aços inoxidáveis com estrutura cristalina 

predominantemente ferrítica sob determinadas condições de temperatura e em diferentes 

processamentos de nitretação. 
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1.1 OBJETIVOS  

 

Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito de diferentes graus de 

deformação em aços inoxidáveis ferríticos AISI 430 e 439 (com estrutura cristalina cúbica de 

corpo centrado) submetidos ao tratamento de nitretação por meio de processos experimentais, 

identificando as mudanças microestruturais e de propriedades mecânicas em aços inoxidáveis 

nitretados, através dos resultados analisados por perfil de microdureza superficial, 

caracterização por microscopia óptica e eletrônica de varredura, medida de espessura de 

camada nitretada formada, curvas de nitrogênio e carbono, determinação das fases presentes 

por difração de Raios-X. 

 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi dividido em duas etapas distintas. Inicialmente foi feita uma 

revisão bibliográfica de forma a dar embasamento às análises de resultados, discussão e 

conclusão encontradas. Numa segunda etapa, foi realizada a parte experimental, sendo que as 

amostras de aços inoxidáveis ferriticos foram deformadas a frio em diferentes graus de 

deformação plástica. Na sequência os corpos de prova foram nitretados pelos processos de 

nitretação gasosa, a plasma e a sal. As amostras obtidas foram caracterizadas por meio de 

microscopia eletrônica de varredura com o objetivo de verificar a espessura da camada 

nitretada formada, assim como analisar o efeito do encruamento na cinética de nitretação. 

Foram coletadas também as medidas dos perfis de microdureza dos materiais e também as 

curvas dos percentuais de nitrogênio e carbono presentes nas amostras, assim como foram 

determinadas as fases presentes pela técnica de difração de Raios-X. 

O conjunto de levantamentos bibliográficos e resultados obtidos foram 

discutidos para verificação de hipóteses, resultados e peculiaridades encontradas, levando-se 

assim, às conclusões.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 HISTÓRICO SOBRE A NITRETAÇÃO 

 

Em 1908, o pesquisador Adolph Machlet documentou a primeira patente sobre 

o desenvolvimento do processo de endurecimento da camada superficial através da introdução 

de nitrogênio por difusão no estado sólido, reconhecida em 24 de junho de 1913 (MCQUAID, 

1977). Sabe-se que a camada nitretada produzida naquela época, embora fosse muito dura, era 

apenas superficial, tendo assim uma aplicação muito limitada (UNTERWEISER, 1997). Já 

em 1921, com a publicação do trabalho do alemão Adolph Fry, o processo de endurecimento 

superficial denominado de nitretação (FRY, 1977), que consistia no desenvolvimento de aços 

especiais contendo cromo, alumínio e molibdênio (elementos formadores de nitretos) em 

temperaturas próximas a 580◦C, se tornou comercialmente viável, já que deu origem à série 

“Nitralloy” (UNTERWEISER, 1997).  

 

 

2.2 O PROCESSO DE NITRETAÇÃO 

 

  A nitretação é um tratamento termoquímico em que se promove o 

enriquecimento superficial com a introdução de nitrogênio na forma atômica, difundido no 

interior do reticulado cristalino de ligas ferrosas, empregado no campo de estabilidade da 

ferrita, em temperaturas geralmente na faixa de 500-590◦C (THELNING, 1975). 

Consequentemente, a difusão do nitrogênio combinado com o ferro e elementos de liga 

presentes, forma microconstituintes como nitretos que modificam as propriedades físicas e 

mecânicas das superfícies das peças (THELNING, 1975). 

  Conforme ABISSET et al, 1998 e LIGHFOOT; JACK, 1973, a razão 

fundamental do aumento da resistência à fadiga dos aços nitretados deve-se ao fato de que o 

processo de saturação de nitrogênio na ferrita, com a conseqüente precipitação de nitretos, 

introduz tensões residuais de compressão na superfície. Considera-se também que há uma 

alteração na rede cristalina, o que limita o movimento de discordâncias e promove um 

aumento na resistência. Porém, a difusão contínua do nitrogênio e as tensões residuais de 

transformação são responsáveis pela redistribuição do carbono sendo que átomos de carbono, 

inicialmente na matriz, difundem para regiões livres de tensões, em direção à frente de 
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nitretação, levando à descarbonetação da superfície e à formação de uma região rica em 

carbono na frente de nitretação.  

  O processo de nitretação requer três fatores básicos como o aquecimento a 

aproximadamente 500°C, a fonte de nitrogênio e o aço com elementos de liga que possam 

favorecer a formação de nitretos. 

  O material ferroso no tratamento termoquímico de nitretação irá produzir 

regiões distintas, a partir da superfície e em ordem de profundidade: uma zona denominada 

“camada branca”, composta dos microconstituintes ε (epsilon) e γ’(gama linha), presente 

apenas em alguns processos de nitretação, zona de difusão, zona de transição (entre zona de 

difusão e o núcleo do material) e núcleo do material. (HOFFMANN, 1992). A estrutura da 

camada nitretada é apresentada na figura 1. 

 

 

Figura 1: Estrutura da camada nitretada (LECIS et al, 2006) 

 

  A camada branca designada também por camada de ligação ou camada de 

compostos é constituída por composições limites de nitretos/nitrocarbonetos de ferro ε 

(épsilon) – Fe2-3N/ Fe2-3(C,N); e (carbo)nitretos γ’(gama linha) – Fe4(N,C). Já para os aços 

ligados, as camadas de compostos contêm além de nitretos/nitrocarbonetos de ferro ε e γ’, 

nitretos de elementos de liga, como por exemplo, Cr2N e CrN, etc. A espessura dessa camada 

branca normalmente é inferior a 25 micrometros e proporciona ao aço boa resistência à 

corrosão e baixo coeficiente de atrito (VATAVUK, 2001), o que possibilita menores chances 

de engripamento, ou seja, desgaste em geral catastrófico com transferência de material entre 

as partes atritantes e nítido aumento da rugosidade levando ao travamento do sistema. A 

camada de difusão apresenta (carbo) nitretos e nitrogênio em solução sólida na matriz ferrosa; 
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essa camada exerce forte influência na resistência ao desgaste. 

  Devido à temperatura de nitretação estar entre 500ºC e 590ºC, esse processo 

não cria nenhuma transformação de fase que não esteja relacionada com a precipitação de 

nitretos ou carbonitretos, quando presente também o carbono. 

Nota-se que a designação camada branca deve-se ao fato da mesma aparecer 

branca no microscópico óptico ao ser atacada com o reagente Nital 2-4% (KNERR, 1991; 

MRIDHA, 1982).  

A figura 2 mostra a região nitretada de um aço inoxidável martensítico AISI 

420 ou DIN X90 de composição química C: 0.8-0,9 Si:0,15-0,30 Mn:0,60-0,80 P:0,04 max 

S:0,03 max Cr:17-18 Mo:1,0-1,25 V:0,08-0,15, no qual a camada nitretada quando vista por 

microscopia óptica, consiste de uma região cerâmica, conhecida como camada branca (branca 

porque o reativo químico de análise metalográfica não ataca, por se tratar de nitretos), seguida 

de uma região de difusão, no qual pode ocorrer precipitações de nitretos na matriz ferrosa 

seguindo com zona de transição (entre zona de difusão e o núcleo do material), sendo que o 

teor de nitrogênio cai até a composição química do núcleo. 

 

 

Figura 2: Nitretação gasosa em um aço AISI 420 visto por microscopia óptica atacado com reagente 

Nital 3% 

 

As principais melhorias de propriedades obtidas com o uso do tratamento 

termoquímico de nitretação, responderá através do aumento do desempenho de peças com a 

elevação da dureza superficial e resistência ao desgaste; alta resistência ao revenimento e 

elevada dureza a quente; melhoria na resistência à corrosão e elevação da resistência à fadiga 
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(KNERR, 1991; THELNING, 1975).  

O processo de nitretação normalmente é a ultima etapa da fabricação da peça 

para se obter as propriedades citadas. 

 

 

2.3 PROCESSOS INDUSTRIAIS 

 

  Os três principais métodos de nitretação são conforme segue a seguir: 

Nitretação a Gás, em Banho de Sal e Nitretação por plasma. 

  As técnicas mais comuns em indústrias são o de Nitretação a Gás e em Banho 

de Sais; já a Nitretação por Plasma tem sido empregada cada vez mais na indústria em função 

da evolução dos sistemas de controle e preservação ambiental.  

 

2.3.1. Nitretação a Gás 

 

  A nitretação gasosa é o processo mais comum. Conforme cita PYE, 2003, a 

primeira patente do processo deu-se em março de 1908 ao pesquisador Adolph Machlet. Com 

a nitretação gasosa, além do aumento da dureza e da resistência ao desgaste, há a melhora na 

resistência à corrosão e à fadiga. O mecanismo de nitretação gasosa é resultante da 

decomposição da amônia de maneira a dissociar o nitrogênio da molécula NH3, levando-o 

para a superfície do aço mediante o aquecimento das partes que se deseja nitretar até uma 

temperatura da ordem de 495 a 565ºC (KNERR, 1991). Conforme a figura 3, o mecanismo de 

nitretação gasosa é resultante da decomposição da amônia de maneira a dissociar o nitrogênio 

da molécula NH3, levando-o para a superfície do aço mediante o aquecimento das partes que 

se deseja nitretar até uma temperatura da ordem de 495 a 565ºC.  

  A dissociação da amônia em nitrogênio, durante o processo, pode ser expressa 

conforme a seguinte reação: 2 NH3 → 2N + 6H 
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Figura 3: Dissociação da amônia e difusão de nitrogênio no aço (LILIENTAL, 2000). 

 

  As peças a serem nitretadas devem ser previamente limpas e desengraxadas, já 

que este processo não admite nenhum traço de óxido ou sujeira na superfície. A amônia 

requer um controle rígido da composição da atmosfera gasosa, pela possibilidade de reação 

explosiva com o oxigênio em altas temperaturas e por exalar produtos gasosos prejudiciais à 

saúde. Quando a superfície atinge um determinado nível intrínseco de saturação, nitretos 

complexos de elevada dureza são formados através do mecanismo de nucleação e 

crescimento, necessitando de um determinado tempo de incubação.  

  Conforme LERCHE, 1976, as etapas de um processo de nitretação gasosa 

podem ser observadas na figura 4 conforme temos a seguir: 

a)  Transporte das moléculas de NH3 para a zona de transição imediatamente adjacente a 

superfície do componente. 

b) Difusão de NH3 através desta zona de transição. 

c) Adsorção de moléculas de NH3 pela superfície do aço. 

d) Quebra catalítica das moléculas de NH3 em moléculas de NH2, NH, N e H onde ( ad = 

adsorvido). 

e) Transporte de nitrogênio recombinado e moléculas de hidrogênio através da zona de 

transição. Este nitrogênio  recombinado é resultante da saturação do material, e não 

sendo absorvido, será perdido juntamente com hidrogênio para a atmosfera. 

f) Transporte do nitrogênio adsorvido para o aço. 
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g)  Difusão do nitrogênio da superfície do aço em direção ao núcleo deste. 

h) Nucleação localizada de nitretos Fe4N - gama linha γ e/ou epsilon εεεε e na superfície, 

onde a máxima concentração de Fe-α (cúbico de corpo centrado) já tenha sido 

saturado. 

i) Crescimento de núcleos de nitretos. 

j) Formação e crescimento de fase compacta gama linha γ. 

k) Formação e crescimento de fase compacta epsilon ε. 

l) Aumento da espessura da camada superficial constituída por nitretos Fe4N - gama 

linha γ’ e/ou epsilon ε. 

m) Difusão do nitrogênio da interface nitreto Fe-α para o substrato e formação de camada 

de difusão. 

 

 

Figura 4: Esquema representativo do processo de nitretação gasosa (LERCHE, 1976). 

 

2.3.2. Nitretação Líquida ou em Banho de Sal 

 

  Neste processo o meio nitretante é uma mistura de sais de sódio e potássio. Por 

exemplo, NaCN, NaCNO, KCN, KCNO e KCl. A peça a ser nitretada é submetida a 

temperaturas que variam entre 500◦C e 560◦C e o tempo do processo é menor que na 
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nitretação a gás e a plasma, raramente ultrapassando duas horas dependendo do material e a 

espessura que se deseja nitretar, já que os sais têm ação corrosiva; portanto, não se deve 

estender muito esse tempo, pois pode afetar a rugosidade superficial a níveis proibitivos 

(THELNING, 1975). 

  O banho de sal padrão gera nitrogênio e carbono e o processo é controlado por 

duas reações sendo uma delas a de oxidação e a outra uma catalítica que ocorre na superfície: 

 

a) Reação oxidação: 

  4 NaCN + 2 O2 ↔ 4 NaCNO 

  2 KCN + O2 ↔ 2 KCNO 

b) Reação catalítica: 

  8 NaCNO ↔ 2 Na2CO3 + 4 NaCN + CO2 + (C)Fe + 4(N)Fe 

  8 KCNO ↔ 2 K2CO3 + 4 KCN + CO2 + (C)Fe + 4 Fe 

 

  O controle da temperatura é importante neste processo. Em temperaturas 

superiores a 570◦C, carbonatos e nitratos são formados, o consumo de sal aumenta e as 

propriedades do núcleo e da camada são inferiores. Em temperaturas inferiores, nitretos 

contendo carbono são formados, o processo torna-se mais lento e as propriedades da 

superfície deterioram devido à formação de nitretos indesejáveis (SANTOS; BAUMVOL, 

1986). 

  O controle da camada branca e de difusão, para manutenção do potencial 

nitretante, se faz através do nível de cianatos e cianetos, devendo ficar em torno de 35% e 

15% respectivamente. A adição de regeneradores é feita para controlar o teor de cianetos que 

é necessário para manter a camada formada constante. Outro fator a considerar é a 

impossibilidade de alterar o potencial nitretante, pois a composição dos sais é constante, a 

temperatura também pode variar de maneira muito limitada, pois o seu abaixamento aumenta 

a viscosidade dos sais. 

  O Sursulf é um processo de nitrocarbonetação que adiciona nitrogênio e uma 

pequena parcela de carbono aos materiais e tem como característica a adição de K2S e 

carbonato de lítio ao banho de sal.  Existe também o processo Tenifer, em que os banhos de 
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sais fundidos ficam contidos em cadinhos de titânio para evitar contaminação do banho por 

compostos ferrosos. Esse processo exige fluxo continuo de ar realizado por tubos de alumínio. 

As peças a serem introduzidas no banho são previamente aquecidas até 400ºC para evitar 

perda de calor e reduzir a probabilidade de trincas e respingos. O resfriamento é feito por 

óleo, água ou um banho de sais de nitrito e nitrato em temperatura em torno de 330º a 400ºC, 

o qual proporciona um acabamento estético preto e brilhante (SHREINER, 1991). 

  As principais desvantagens do processo de nitretação com banho de sal é 

toxidez dos resíduos produzidos e a possibilidade de impregnação de resíduos sólidos nas 

peças. 

 

2.3.3 Nitretação a Plasma 

 

  A Nitretação a Plasma é uma tecnologia utilizada de forma crescente em todo 

o mundo e particularmente em crescimento no Brasil.  

  Dentre os processos de nitretação disponíveis industrialmente, a nitretação a 

plasma se destaca em vantagem, por sua versatilidade, precisão e reprodutibilidade no 

controle sobre a metalurgia da superfície nitretada. É ainda um processo compatível às novas 

exigências ambientais. Este processo não causa dano ambiental e não produz misturas gasosas 

explosivas ou prejudiciais à saúde, podendo ser instalado em áreas normais do fluxo 

produtivo sem qualquer preocupação adicional. 

  A nitretação a plasma é utilizada para melhorar as propriedades tribológicas e 

mecânicas dos materiais, especialmente em ligas a base de ferro. (CASTELETTI, 2008). 

  Trata-se de um processo termo-físico-químico onde a transferência do 

nitrogênio se dá através de um plasma. A nitretação a plasma também pode ser chamada de 

nitretação iônica ou por descarga incandescente. 

  Na nitretação a plasma, os parâmetros de tratamento como proporção de 

nitrogênio na mistura gasosa, tensão (ddp – diferença de potencial) entre eletrodos, corrente 

elétrica, temperatura, tempo e pressão parcial de nitrogênio podem ser facilmente controlados. 

Isso possibilita um maior controle sobre o crescimento e a microestrutura da camada nitretada 

em relação à nitretação gasosa convencional. Por isso, ao contrário da nitretação 

convencional, a nitretação a plasma oferece um grande controle sobre a camada nitretada que 
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será formada com uma maior possibilidade de modificação das regiões da camada de 

compostos e zona de difusão. 

  O processo de nitretação iônica ocorre dentro de um reator composto por uma 

câmara de ar, onde o ar é substituído por uma mistura composta de N2 e H2, chamado 

atmosfera nitretante, que é mantido à baixa pressão. Uma diferença de potencial é aplicada 

sobre dois eletrodos imersos no reator, o material a ser nitretado é aclopado ao cátodo e a 

câmara se faz o ânodo. Uma descarga elétrica então é gerada e um meio plasmático, que 

consiste em partículas eletricamente carregadas (íons e elétrons) e átomos neutros, é formado. 

Este estado plasmático é alcançado pela ionização das moléculas ou átomos de gás, que pode 

ocorrer de maneira puramente térmica, elevando a temperatura ou, mais facilmente através da 

aplicação de uma descarga elétrica incandescente, ou em um gás de baixa pressão (ASM Vol. 

4, 1991). 

  Na nitretação a plasma, a peça é submetida a um fluxo constante de íons, o 

óxido existente na superfície é removido por sputtering e simultaneamente ocorre a difusão 

do nitrogênio. 

  O nitrogênio ionizado juntamente com os elétrons formam uma mistura com 

um número muito próximo entre cargas positivas e negativas. Este conjunto de partículas 

forma o plasma, ou seja, uma mistura de átomos, moléculas, íons e elétrons. 

  Esse processo de nitretação foi patentiado por J.J Egan em 1931 nos Estados 

Unidos da América e por Berghaus em 1932 na Suíca, não tendo sido continuado em função 

da dificuldade encontrada naquela época em controlar os principais parametros do processo. 

As dificuldades técnicas dos equipamentos consistiam em aberturas por arcos elétricos e 

superaquecimento de partes dos componentes tratados no reator a plasma. Com os avanços 

tecnológicos da eletrônica de potência e microeletrônica e a possibilidade de automatização 

dos processos, a partir da década de 80, a nitretação por plasma começa a assumir destaque no 

ambiente industrial do primeiro mundo. 

 

2.4 DIAGRAMA DE FASES FE-N E FE-N-C 

 

  Os diagramas de fases, também chamados de diagramas de equilíbrio ou de 

constituição, são ferramentas muito importantes no estudo das ligas metálicas (REED-HILL, 
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1973).  

  No processo de nitretação, quando se aumenta o teor de nitrogênio, nota-se que 

o diagrama de equilíbrio Fe-N e Fe-N-C tem grande importância prática na compreensão das 

transformações de fases que ocorrem nas superfícies das peças nitretadas.  

  O diagrama de equilíbrio binário para as ligas Fe-N com a temperatura em ◦°C 

e o teor de Nitrogênio (% em peso) representado na figura 5 mostra que a solubilidade 

máxima de nitrogênio na fase Fe-α (cúbico de corpo centrado) é da ordem de 0,10 % em peso 

a 590◦C.  

  Quando a temperatura decresce para 100◦C, a solubilidade decai para 

aproximadamente 0,001% em peso. Enquanto que, quando o teor de nitrogênio ultrapassa o 

limite de solubilidade, ocorre  precipitação de compostos intermetálicos denominados 

nitretos.  

  Nota-se que o primeiro nitreto a se formar tem estequiometria Fe4N - gama 

linha γ’ – com reticulado cristalino cúbico de face centrada, situando-se entre 5,7 e 6,1% em 

peso de nitrogênio a 450◦C, e apresenta estabilidade térmica até 690◦C. Este nitreto pode fazer 

parte da composição da camada branca e é o único presente na região de difusão no caso dos 

aços de baixa liga.  

  Caso o teor de nitrogênio exceda o valor de 6,11% em massa, ocorre 

precipitação do nitreto epsilon ε. Este nitreto apresenta estequiometria Fe2-3N, com estrutura 

cristalina Hexagonal Compacta (HC), que pode dissolver entre 11 e 11,5 % de nitrogênio em 

temperaturas inferiores a 500 °C. Para teores de nitrogênio acima de 8%, o único nitreto 

presente será o tipo epsilon ε para a prática usual de nitretação (MRIDHA, 1982).  
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Figura 5: Diagrama de Equilíbrio Fe-N (ASM Vol. 8, 1973) 
 
 

  No ferro pode ocorrer a precipitação do nitreto metaestável α’’ de 

estequiometria Fe16N2-(tetragonal de corpo centrado); a precipitação deste nitreto ocorre na 

matriz durante o resfriamento lento, a partir da solução sólida supersaturada de nitrogênio na 

ferrita, durante o envelhecimento da ferrita rica em nitrogênio (menor do que 0,10% em peso) 

mesmo na temperatura ambiente e também através do revenimento da martensita nitrogenada 

α’ (JACK, 1973). 

  A partir da superfície do aço nitretado, na figura 6 tem-se a constituição da 

camada de compostos ou camada branca e a zona de difusão de ferro e aço ligado 

nitretado/nitrocarbonetado, segundo Colijn et al (1983). 
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Figura 6: Representação esquemática da constituição da camada de compostos e da zona de difusão de 

ferro e aço ligado nitretado/nitrocarbonetado, segundo Colijn et al (1983) 

 

  O diagrama ternário Fe-C-N publicado por Naumann e Langenscheid em 1965 

ilustrado na figura 7 apresenta a secção isotérmica a de 575◦C (ASM Vol. 8, 1973).Nota-se que 

a solubilidade de carbono na fase ε é bem superior à encontrada na fase γ’, uma vez que a fase 

ε à 500◦C dissolve 3,8% em peso de carbono; já a fase  γ’dissolve com apenas 0,2% em peso 

de carbono. 

 

Figura 7: Isoterma do diagrama ternário Fe-C-N relativa à temperatura de 575◦C (ASM Vol. 8, 1973). 
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2.5 ENCRUAMENTO 

 

  O encruamento é um processo importante por endurecimento dos aços, no qual 

um metal dúctil torna-se mais resistente e duro na medida em que é deformado plasticamente 

(HONEYCOMBE, 1981). Este tipo de endurecimento é também chamado de endurecimento a 

frio ("cold hardening") ou endurecimento por trabalho mecânico ("work hardening"). Este foi, 

provavelmente, o primeiro mecanismo de endurecimento conhecido pelo homem.  Nota-se na 

figura 8, que os metais ao serem deformados, tornam-se mais resistentes à deformação. Pode-

se dizer que o encruamento aumenta a resistência mecânica e o limite de escoamento, assim 

como diminui a ductilidade. 

 

 

Figura 8: Efeito do grau de encruamento sobre o limite de resistência; tensão de escoamento e 

ductibilidade (CALLISTER, 2000) 

 

  Durante a deformação plástica a frio ocorre um aumento da densidade de 

defeitos, sejam eles de caráter pontual ou mesmo os lineares, também chamados de 

discordâncias. De uma maneira geral o encruamento ocorre basicamente, porque os metais se 

deformam plasticamente por movimento de discordâncias e estas interagem, diretamente, 

entre si ou com outras imperfeições ou, indiretamente, com o campo de tensões internas de 

várias imperfeições cristalinas presentes. Estas interações levam a uma redução na mobilidade 

das discordâncias, o que é acompanhada pela necessidade de uma tensão maior para provocar 
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maior deformação plástica (COTRRELL, 1975). 

  Na obtenção do estado encruado do metal, a maior parte da energia gasta nos 

processos de conformação a frio, é perdida em forma de calor; somente entre 2 a 10% da 

energia utilizada na deformação é armazenada no metal, na forma de defeitos cristalinos, 

sendo que esses defeitos causam um aumento de dureza significativo no material metálico 

(ASM Vol. 9, 2004). 

  Sabe-se que os principais fatores que influenciam a microestrutura do metal 

encruado são: energia de defeito de empilhamento (EDE), os átomos de soluto, influência do 

tamanho do grão inicial, o tamanho do grão inicial e a temperatura e velocidade de 

deformação (SMALLMAN, 1999). 

  A distribuição das discordâncias no metal ou liga encruada está relacionada 

com a EDE, um material com baixa EDE, quando deformado; suas discordâncias ficam com 

baixa mobilidade, pois as discordâncias parciais estão muito afastadas entre si, dificultando o 

que se chama de escorregamento com desvio e escalagem de discordâncias. Uma vez tendo 

baixa mobilidade, as discordâncias adquirem uma distribuição planar. Por outro lado metais 

com EDE alto apresentam discordâncias dissociadas em parciais próximas umas das outras, o 

que facilita o escorregamento com desvio e a escalagem das discordâncias. Esses metais 

possuem mobilidade alta e as discordâncias estão distribuídas de forma heterogênea (ASM 

Vol. 9, 2004). 

  A energia de defeito de empilhamento também tem sua influência na 

densidade das discordâncias. Um metal com alta energia de defeito de empilhamento, terá 

menor densidade de discordância do que um metal com baixa energia de defeito de 

empilhamento. Isso ocorre, porque em metais com alta energia de defeito de empilhamento, 

as discordâncias têm mobilidade maior e a ocorrência de aniquilação e rearranjo de 

discordâncias é muito mais freqüente (COTTERILL, 1976). 

  A deformação plástica dos aços inoxidáveis diz respeito também às suas 

características particulares em termos de movimentação e discordâncias. Sabe-se que nestes 

aços, a deformação plástica é planar em função da dificuldade que as discordâncias têm de 

mudar de plano de escorregamento. Essa dificuldade aumenta o grau de encruamento durante 

a deformação plástica a frio. As discordâncias podem se dissociar em discordâncias parciais 

que devem sofrer constrição para a mudança de plano, características das discordâncias em 

hélice. A distância entre essas parciais está diretamente ligada à energia de defeito de 
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empilhamento. Baixos valores para essa energia resultam em maior distância entre as parciais, 

dificultando sua constrição em unitárias, reduzindo as chances de deslizamento cruzado, 

tornando a deformação planar (SMALLMAN, 1999). 

 

 

2.6 AÇOS INOXIDÁVEIS 

 

Os aços inoxidáveis são ligas ferrosas que contém no mínimo 11% de Cr, 

apresentando excelente resistência à corrosão, uma vez que proporciona uma camada 

superficial uniforme e protetora de óxido de cromo, quando o aço é exposto em atmosfera 

contendo oxigênio.  

Aços inoxidáveis são usados como materiais apropriados para aplicações onde 

os danos causados na superfície em ambientes corrosivos são significativos. O nitrogênio 

adicionado aos aços inoxidáveis pode simultaneamente melhorar a resistência mecânica 

(tração, fluência e fadiga), a resistência à corrosão (corrosão localizada, corrosão sob tensão e 

corrosão intergranular) e a resistência ao desgaste (BERNS et al, 1999). 

 

2.6.1 Classificação dos Aços Inoxidáveis 

 

Os elementos de liga possuem a habilidade para estabilizar ou promover fases, 

sendo que o Cr, Si, Mo e Nb são os estabilizadores da ferrita, e Ni,  C, N, Mn e Cu os 

estabilizadores da austenita. Assim, dependendo da composição química e microestrutura, os 

aços inoxidáveis podem ser classificados em diferentes “famílias”, dentre as quais se pode 

mencionar os ferríticos, austeníticos, martensíticos e duplex. Os aços inoxidáveis são 

classificados em três tipos: martensíticos, ferríticos e austeníticos.  

Os aços inoxidáveis martensíticos contêm de 12 a 17% de cromo e podem 

atingir diversos graus de dureza pela variação das condições de aquecimento e resfriameto 

através dos tratamentos térmicos. São dificilmente atacados pela corrosão atmosférica no 

estado temperado e se destacam pela dureza. Apresentam trabalhabilidade inferior às demais 

classes e soldabilidade pior, especialmente com carbono mais elevado, devido à formação de 

martensita no resfriamento.  
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Já os aços inoxidáveis ferríticos contêm de 16 a 30% de cromo, possuem uma 

maior trabalhabilidade e resistência à corrosão, quando comparada com os aços inoxidáveis 

martensiticos devido ao maior teor de cromo. Possuem boas propriedades físicas e mecânicas 

e são efetivamente resistentes à corrosão atmosférica e a soluções fortemente oxidantes. 

Os aços inoxidáveis austeniticos apresentam uma boa resistência à corrosão, 

Uma grande melhoria em muitas propriedades é conseguida com a introdução de nitrogênio 

como elemento de liga. Outros elementos como molibdênio, titânio e nióbio, se adicionados 

podem melhorar a resistência à corrosão e minimizar a corrosão intergranular por 

estabilização dos carbonetos presentes. Dos três grupos, os aços inoxidáveis ferriticos serão 

discutidos neste trabalho. 

 

 

2.6.2 Aços Inoxidáveis Ferríticos. 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos são magnéticos e os teores de cromo variam 

entre 11 e 30%. A liga de aço inoxidável ferrítico AISI 409 é utilizada nos sistemas de 

exaustão dos veículos. 

Os aços inoxidáveis ferríticos contêm, em geral, uma quantidade de cromo 

superior a dos martensíticos o que  melhora a resistência à corrosão, mas em parte sacrifica 

outras propriedades, como a resistência ao impacto. 

A figura 9 mostra a composição e relação das ligas de aços inoxidáveis da série 

400 (CARBÓ, 2008).  
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Figura 9: Composição e relação das ligas de aços inoxidáveis da série 400 (CARBÓ, 2008). 
 
 

O mais popular dos aços ferríticos é o 430 (sendo uma das ligas estudadas 

neste estudo). Com cromo superior a 16%, é um material com ótima resistência à corrosão. 

Sua capacidade de estampagem também é boa. A maior limitação para a utilização do aço 430 

é a soldabilidade do mesmo. As soldas nesse aço são frágeis e de menor resistência à 

corrosão. A precipitação de carbonitretos de cromo e o crescimento excessivo do tamanho do 

grão nas regiões soldadas são as principais causas que acarretam o mal desempenho deste 

material na soldagem. Entretanto como alternativa a soldagem é o de adicionar elementos de 

liga, estabilizadores como o titânio e o nióbio. Os elementos estabilizadores têm uma grande 

afinidade química com o carbono, formando então carbonetos destes elementos (CARBÓ, 

2008). 

Entre os aços inoxidáveis ferríticos estabilizados, podemos mencionar o 439 

(com 17% de cromo). A estabilização permite que o aço 439 possa ser soldado sem que 

ocorra a fragilização. 

Como em todos os aços inoxidáveis ferríticos, a ausência de níquel permite que 

o material tenha um preço muito competitivo e um excelente custo-benefício. 

 

2.6.3 Aplicações Típicas dos Aços Inoxidáveis Ferríticos. 

 

O aço inoxidável 430 é um material com ótima resistência à corrosão, uma vez 
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que possui um cromo muito mais elevado que o mínimo exigido. A capacidade de 

repassivação (iniciada uma corrosão por pites, ter a capacidade de regenerar o filme passivo) 

do 430 é inferior a do 304 (o níquel tem um papel decisivo neste aspecto), assim o 430 é 

muito mais utilizado na construção civil, em regiões internas. Geralmente, em grandes 

cidades, onde existe bastante contaminação ambiental, na construção civil, o 430 é utilizado 

no interior de edifícios e o 304 em regiões externas. 

Em nosso cotidiano, encontramos o 430 em muitas aplicações: talheres, 

baixelas, pias de cozinha, fogões, tanques de máquinas de lavar roupa, lava-pratos, 

fornosmicroondas, cunhagem de moedas. É muito usado também em revestimentos de 

balcões e em gabinetes de telefonia. A utilização industrial é limitada pelo problema da 

fragilização na soldagem. 

Tubos feitos com aço inoxidável ferrítico AISI 439 constituem também uma 

alternativa interessante para trocadores de calor e condensadores, já que a troca de calor com 

tubos ferríticos é melhor que com tubos austeníticos. A utilização, em chapas e tubos, dos 

aços inoxidáveis 439 nas usinas de açúcar (tanques, evaporadores, cozedores, cristalizadores, 

secadores e trocadores de calor) é hoje uma realidade no Brasil. 

 

 

2.7 MECANISMO DE FRATURA EM MATERIAIS METÁLICOS 

 

A seguir foi feito um levantamento bibliográfico sobre os mecanismos de 

fratura na escala micrométrica que ocorre nos metais, já que as amostras nitretadas deste 

estudo apresentaram fraturas na micrografia estudada após os processos de nitretação 

realizados.  

Os mecanismos de fratura podem ocorrer basicamente por três modos distintos 

tais como: alveolar, fratura por clivagem e fratura intergranular.  

Os materiais dúcteis são resultante da nucleação, crescimento e coalescência de 

microporos que se iniciam nas inclusões, pontos triplos e fases secundárias existentes na 

microestrutura. A fratura por clivagem envolve separação ao longo de planos cristalográficos 

específicos onde a fratura é transgranular. A fratura intergranular ocorre através de um 

caminho preferencial para a fratura no contorno do grão. 

A figura 10 representa esquematicamente os micromecanismos de fratura: em 

(a) alveolar, em (b) por clivagem e em (c) intergranular 
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Figura 10: Representação esquemática dos micromecanismos de fratura (VATAVUK, 2011)  
 

De acordo com o ASM Vol. 12, 1973 a diferença essencial entre uma fratura 

dúctil e uma frágil é o mecanismo de propagação que no primeiro caso é estável, isto é, ocorre 

sob cargas crescentes, e no segundo é instável, isto é, ocorre quando uma certa tensão crítica é 

atingida, sem necessidade de aumento de carga para manter a propagação. 

 

2.7.1 Fratura dúctil 

 

  A fratura dúctil é definida como sendo aquela que ocorre acima do limite de 

escoamento, ou seja, após a deformação plástica de toda a seção resistente do componente ou 

estrutura, de maneira tal que a deformação plástica torna-se visível macroscopicamente. A 

fratura dúctil pode ser classificada como sendo estável, ou seja, que ocorre sob tensões 

crescentes, ao passo que uma trinca instável é aquela que se propaga sob tensões constantes 

ou mesmo decrescentes, no caso de uma fratura frágil (ANDERSON, 1995). 

  A fratura dúctil destaca-se pela ocorrência em deformações por cisalhamento, 

que leva a formação de microcavidades nas regiões de maior tensão. Estas microcavidades 

coalescem e se interconectam, produzindo uma superfície de fratura composta por “dimples” 

ou vazios, correspondente ao modo de fratura alveolar WULPI (1999). 

  Na figura 11 pode-se observar a sequência das fases de crescimento dos poros 

e coalescência. Nas ligas metálicas normalmente encontram-se partículas dispersas na matriz 

metálica, as quais contribuem para a formação de poros. 



38 
 

 
 

Figura 11. Nucleação, crescimento e coalescência das porosidades na fratura de metais dúcteis 

(VATAVUK, 2011) 

 

  A figura 12 ilustra o efeito de três estados de tensão sobre a morfologia micro 

alveolar: (a) tensões de tração produzem microvazios equiaxiais, (b) tensões de cisalhamento 

geram microvazios parabólicos que apontam para a direção de propagação da trinca (as duas 

faces apontam no sentido contrário), (c) trinca associada com a tensão não uniforme produz 

“dimples” que apontam para o início da trinca (HERTZBERG, 1996). 

 

Figura 12. Efeito de três estados de tensão sobre a morfologia micro alveolar(HERTZBERG, 

1996). 
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2.7.2 Fratura por Clivagem 

 

  Este tipo de fratura pode ser definido como a rápida propagação da trinca ao 

longo de um plano cristalográfico particular. Os planos preferenciais de clivagem são aqueles 

com o empacotamento menos denso, dos quais as ligações possam ser quebradas. Metais cuja 

estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado (CCC) tem a fratura por clivagem no plano 

[100]. Em uma fratura por clivagem é comum a formação de “rios” na superfície de fratura. 

As facetas de clivagem, que correspondem a um grão da estrutura cristalina, apresentam 

degraus, semelhantes aos “rios” macroscópicos conforme figura 13. 

  Existem vários mecanismos propostos na literatura para a formação desses 

degraus, mas sempre correspondem à propagação da fratura em planos de clivagem paralelos, 

isto é, no mesmo plano cristalográfico. Quando este plano cristalográfico está orientado 

normal à direção da tensão de tração principal, a faceta adquire um aspecto de “leque" com os 

“rios” divergindo a partir do ponto de início da trinca da faceta específica. Através dos “rios” 

e dos “leques” é possível determinar a direção de propagação da trinca em cada faceta. 

 

 

Figura 13: Modo de fratura por clivagem (WULPI, 1999) 

 

2.7.3 Fratura Intergranular 

 

  WULPI (1999) classifica ainda a fratura intergranular como frágil, sendo 

originada especificamente por um processo de fragilização dos contornos de grãos, que os 

tornam mais fracos em relação ao interior dos grãos. Neste caso, a fratura ocorre 

preferencialmente ao longo dos contornos dos grãos e não através deles.   
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  A fratura intergranular se caracteriza por assumir uma forma de propagação ao 

longo dos contornos de grão revelando o seu formato tridimensional 

  Como mencionado anteriormente, para WULPI (1999), a fratura intergranular 

ocorre quando há uma fragilização dos contornos de grão em relação a sua matriz, de forma 

que esta fragilização pode ocorrer por envelhecimento por deformação, envelhecimento por 

têmpera, fragilidade ao revenido, fragilidade entre 400 e 500°C, formação de fase sigma, 

grafitização, formação de compostos intermetálicos, fragilização por hidrogênio, corrosão sob 

tensão ou fragilização em metal líquido.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

  A seguir são apresentados os materiais e métodos utilizados neste trabalho para 

atingir os objetivos deste estudo. 

 

 

3.1 COMPOSIÇÀO QUÍMICA DOS MATERIAIS 

 

  Os aços inoxidáveis ferríticos podem apresentar siginificativos graus de 

deformação e endurecimento quando trabalhadas a frio. Logo, para o presente estudo foram 

utilizados chapas laminadas e recozidas de aços inoxidáveis ferríticos do tipo AISI 430 e AISI 

439.  

  Para se conhecer a real composição química do material deste estudo e 

comparar com a do fabricante, foi realizado uma análise química no Laboratório de Engenharia 

de Materiais da UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. O método utilizado foi 

a Espectrofotometria de Absorção Atômica. 

  A tabela 1 mostra tanto a composição química prevista para o material segundo 

o fabricante como o resultado do ensaio de análise química realizado em uma amostra de cada 

aço empregado neste trabalho. 

 

Tabela 1: Comparativo da composição química dos aços inoxidáveis ferríticos AISI 430 e 

AISI 439, obtida através do ensaio de análise química e fornecida pelo fabricante do aço. 

Composição química  - Fornecida pelo fabricante 

AISI %C %Mn %Si %P %S %Cr %Ni %Outros 
430 min. - - - - - 16,0 -   

max. 0,12 1,00 1,00 0,04 0,03 18,0 0,75   
439 min. - - - - - 17,0 - Nb ;Ti 

max. 0.07 1,00 1,00 0.04 0.03 19,0 0.5   
Composição química - Ensaio de laboratório 

AISI %C %Mn %Si %P %S %Cr %Ni Ti 
430     0,22       16.8 0,21   
439     0,12       18.2 0,18 0,10 
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  Entre os valores fornecidos pelo fabricante do aço e os obtidos através de 

ensaios de laboratório, observa-se pela tabela 1, que não houve uma diferença muito 

significativa nas quantidades dos elementos químicos que compõe os aços AISI 430 e AISI 

439. 

  A estabilização do AISI439 com Ti e Nb permite que possa ser soldado sem 

que ocorra a fragilização. O teor de cromo do AISI 439 é maior que no AISI 430.  

 

 

3.2 DEFORMAÇÃO DOS CORPOS DE PROVAS 

 

  Dentre as várias formas de se produzir deformações plásticas nos materiais, no 

presente estudo, os corpos de provas foram preparados e deformados através de uma máquina 

universal de tração MTS 810. 

  Alguns ensaios preliminares foram realizados para se determinar o ponto em 

que ocorreria a estricção do corpo de prova, uma vez que tal condição deveria ser evitada para 

se ter uma melhor homogeneidade ao longo do corpo de prova. 

  Os corpos de provas de aços inoxidáveis ferríticos foram submetidos a 

diferentes graus de deformação plástica a frio de acordo com interesse do presente estudo: 0% 

(recozida), 5%, 10%, 20% e 30% conforme pode ser observado através da figura 14, sendo 

esse processo controlado por uma maquina universal de tração MTS,  o qual foi realizado no 

Laboratório do Centro de Pesquisa da empresa MAHLE. 

  A figura 15 mostra a máquina universal de tração MTS 810, durante 

procedimento de ensaio; à esquerda uma visão geral e à direita um detalhe do extensômetro 

acoplado na amostra (cortesia da empresa MAHLE- unidade Jundiaí). 
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AISI 430 –  AISI 439 
 

Figura 14: Obtenção dos graus de deformação plástica nas ligas AISI 430 e 439  

 

 

Figura 15: Equipamento universal de tração MTS 810 

 

 

3.3 MÉTODO PARA DIVISÃO DE AMOSTRAS 

 

  No presente trabalho, os três possíveis tipos de nitretação foram explorados. 

Cada chapa de aço inoxidável do tipo ferrítico com 1,5mm de espessura foi dividida em 

quatro corpos de prova iguais, conforme figura 16, sendo que uma das amostras foi 

preservada e as outras foram nitretadas. Um corpo de prova não deformado foi também 

cortado e enviado para nitretação juntamente com as demais amostras. Essa amostra é a 

amostra à qual se refere a sem deformação. Essa amostra tem a intenção principal de servir 
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como parâmetro para a avaliação das eventuais alterações geradas pelo encruamento no 

processo de nitretação. 

  As amostras foram preparadas para a nitretação, sendo limpas com água e 

sabão para a remoção de qualquer tipo de resíduos (gorduras, contaminações do ar, poeira) de 

modo a não gerar influências indesejáveis ao processo. 

 

• Amostras 1: Preservada para caracterização do estado inicial a qual as amostras foram 

nitretadas; 

• Amostras 2: Nitretação gasosa a 570°C por 3,5 horas; 

• Amostras 3: Nitretação a plasma a 480°C por 10 horas; 

• Amostras 4: Nitretação líquida a 540°C por 2 horas; 

 

 

Figura 16: Esquema da divisão do corpo de prova para geração de amostras 

 

3.4 TRATAMENTO TERMOQUÍMICO DE NITRETAÇÃO 

 

  Os corpos de prova após sofrerem deformação plástica foram submetidos a três 

diferentes processos de nitretação como a nitretação a gás realizada na empresa MAHLE 

(unidade Itajubá - Minas Gerais), a nitretação a plasma através da empresa ISOFLAMA e de 

banho de sal.  

  A Nitretação a plasma foi realizada em um reator (câmara de nitretação) na 

empresa ISOFLAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS. O equipamento 

possui as seguintes características: dimensão de 900 X 1600 mm; capacidade para 2 mil Kg; 

capacidade de operação entre as faixas 360º à 680º de temperatura; controle total do 
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monitoramento do processo; controle da camada de compostos (camada branca); controle da 

camada de difusão. 

  Os parâmetros de processo utilizados no processo de nitretação a plasma foram 

os seguintes:  

a) Temperatura de nitretação: 480 ºC 

b) Tempo à temperatura de nitretação:  10 horas 

c) Tempo de sputtering: 3 horas 

d) Mistura de gases:  Hidrogênio (20%) + Nitrogênio (80%) 

e) Pressão à temperatura de nitretação: 2,5 mbar (250 Pa). 

  Inicialmente a câmera foi evacuada até uma pressão de 10 Pa.  A etapa de 

aquecimento até o sputtering tem a mistura gasosa de 1,5 l/min de gás Hidrogênio e 15 

ml/min de gás Metano (CH4).  No sputtering essa relação cresce para 3,0 l/min de Hidrogenio 

e 30 ml de gás Metano (CH4).  Na etapa de nitretação a mistura gasosa é de 80% N2 e 

20%H2.  Nesta estapa denominada sputtering, além da limpeza, objetiva-se a remoção da 

camada estável de cromo que dificulta a difusão do Nitrogênio no substrato. Após a limpeza, 

a camada contendo Argônio e Nitrôgenio foi substituída por uma mistura contendo Nitrôgenio 

(80%) e Hidrogênio (20%) a uma pressão de 2,5 mbar (250 Pa). 

  A tecnologia da nitretação iônica ou plasma (pulsado) é "limpa" e eficiente em 

termos de reprodutibilidade de resultados metalúrgicos e morfologias de camadas. A figura 17 

mostra o equipamento de gás ionizado utilizado pela empresa ISOFLAMA para o tratamento 

das amostras. 

 

 

Figura 17: Equipamento de gás ionizado utilizado pela empresa ISOFLAMA  
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  A Nitretação a Gás foi realizada pela empresa MAHLE e a mesma não passou 

maiores dados dos processos por se tratar de patentes industriais da própria MAHLE e o 

mesmo aconteceu com a Nitretação Líquida. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

  Para a caracterização das amostras nitretadas foram utilizadas as seguintes 

análises: perfil de microdureza, caracterização por microscopia óptica e eletrônica de 

varredura, medida de espessura de camada nitretada, curvas de nitrogênio e carbono, 

determinação das fases presentes por difração de Raios-X e dobramento até a fratura. 

 

3.5.1 Preparação Metalográfica 

 

 A preparação do corpo de prova para exame de microestrutura consistiu na 

seguinte sequência: 

a) as amostras foram seccionadas transversalmente com um equipamento de corte para as 

mesmas serem embutidas a quente em baquelite. 

b) As amostras foram embutidas em corpos de prova de baquelite para facilitar tanto a 

manipulação da amostra em processos de lixamento e polimento, quanto para auxiliar 

na formação de uma base paralela à face da amostra, necessária nas análises de 

microscopia e microdureza. Utilizou-se o equipamento da marca STRUERS modelo 

Labopress-3 utilizando o baquelite em pó da marca BUEHLER, tipo Epomet, que 

contém elevada dureza, a fim de evitar o abaulamento durante o lixamento e 

polimento. O processo de embutimento das amostras foi realizado à pressão de 15 KN 

e temperatura de 180ºC e; o ciclo foi de sete minutos. As amostras foram resfriadas 

em água durante quatro minutos. A amostra final, contendo cada grau de deformação 

plástica (de 0%, 5%, 10%, 20% e 30%), foi montada de maneira a expôr a secção 

transversal das mesmas conforme figura 18. 
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Figura 18: Amostras embutidas com baquelite 

 

c) Os corpos de prova foram lixados com diferentes granulometrias que dependem da 

dureza da amostra. Começa-se pelas lixas de grãos maiores (baixa numeração) e vai-se 

passando para lixas de grãos menores (alta numeração), sempre lavando a amostra 

entre cada lixa, para que grãos grandes não risquem a amostra, quando for utilizada 

uma lixa de menor granulometria. Lixamento, seguindo a sequência de granulometria 

de lixa 150, 300, 400, 500 e 600. 

d) Após a utilização da lixa de menor grão, a amostra passou por um processo de 

polimento seguindo a seqüência de abrasivos de diamante 6 e 1 µm. A face polida da 

amostra permite uma ótima visualização em microscopia e permite também que nela 

sejam feitas medidas de microdureza. 

  A figura 19 apresenta à esquerda a cortadora metalográfica da BUEHLER 

ISOMET 2000 e à direita a embutidora metalográfica STRUERS LaboPress-3 concedidas 

pela empresa MAHLE. 

 

 

Figura 19: Equipamentos para a preparação metalográfica 
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  Com as amostras devidamente polidas, os seguintes processos de ataque 

metalográfico se fizeram necessários para revelar sua microestrutura através do ataque do 

reagente nital. 

  As análises metalográficas foram avaliadas em um microscópio óptico do tipo 

Olympus GX51 com programa de captura de imagem A4iDoc. O registro fotográfico das 

microestruturas foi realizado com um aumento de 500x. 

 

 

3.6  PERFIL DE MICRODUREZA 

 

  As análises de microdureza foram realizadas primeiramente no Laboratório de 

Metalografia da Escola de Engenharia de Materiais na UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE através de um durômetro da marca SHIMADZU do modelo HMV2000 com 

carga de 0,3Kg.  

  Adicionalmente foi realizado o teste de microdureza em todas as amostras 

nitretadas no Laboratório de ensaios da empresa MAHLE utilizando um durômetro com 

menor carga (50 gramas) e tempo de permanência sob carga de 15 segundos.  

  Cada amostra foi medida em cinco pontos separados a cada 20µm a partir da 

superfície da amostra. A figura 20 apresenta um exemplo da indentação da microdureza 

Vickers realizada no aço AISI 430 nitretado a gás com 30% de deformação plástica através da 

medição a cada 20 µm da periferia da amostra até o metal base. 
 

 
 

Figura 20: Indentação da microdureza Vickers   
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  O objetivo do ensaio foi verificar as alterações de dureza devido aos diferentes 

tratamentos térmicos e graus de deformação plástica as quais as amostras foram submetidas.  

 

 

3.7  ESPESSURA DE CAMADA NITRETADA 

 

A espessura da camada nitretada foi determinada através da medição em três 

regiões diferentes ao longo da camada nitretada e o seu registro fotográfico também foi 

realizado.  

O processo de nitretação é dependente da oferta de nitrogênio por parte do 

meio (atividade do nitrogênio produzida pelo meio nitretante) e da temperatura de tratamento, 

cuja influência na difusividade obedece a seguinte expressão matemática (VATAVUK, 

2011): 

D = D0 . exp (-Q/RT), onde:  

D = Coeficiente de difusão 

D0 = Fator de frequência 

Q = Energia de ativação do processo de difusão 

R = Constante universal dos gases nobres 

T = Temperatura Absoluta em graus Kelvin 
 

Na nitretação ocorre difusão e precipitação de compostos ricos em nitrogênio 

de forma simultânea. A quantidade de nitrogênio consumida por estes precipitados depende 

da composição quimica dos aços, sendo tão maior quanto mais elevada a quantidade de fortes 

formadores de nitretos, como é o caso das ligas 430 e 439. As medidas do teor de nitrogênio, 

mostram tal fato, porém a solubilidade do nitrogênio na matriz ferrosa cúbica de corpo 

centrado é muito inferir ao teor mensurado na camada. Deste modo pode-se chamar este 

coeficiente de difusão como coeficiente de difusão aparente (VATAVUK, 2011). 

A espessura de camada obtida nos tratamentos que ocorrem por difusão esta 

relacionada à difusividade em função do tempo como segue a expressão matemática 

(VATAVUK, 2011): 

S = (D.t)0,5, onde: 

S = espessura da camada 

D= Coeficiente de difusão 

t = tempo de tratamento 



50 
 

A figura 21 mostra um exemplo da medição da camada nitretada através do 

microscópio eletrônico de varredura realizado no laboratório de Engenharia de Materiais da 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. 

 

 

Figura 21: Exemplo de medição da espessura de camada nitretada da liga AISI 439 nitretada a 

gás 

 

3.8 TEORES DE NITROGÊNIO E CARBONO 

 

  Primeiramente foi realizado um levantamento do teor de nitrogênio através do 

MEV acoplado a um sistema detecção de energia dispersiva de raios-X (EDS) no laboratório 

de Engenharia de Materiais da UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE.  

  Adicionalmente foram determinados os teores de nitrogênio e carbono através 

de um espectrômetro de raios-X dispersivo por comprimento de onda (WDS) montado a um 

microscópio eletrônico de varredura devido a sua vantagem sobre o espectrômetro de energia 

dispersiva (EDS) em termos da taxa de pico, já que há um aumento da sensitividade do 

elemento e melhoria da resolução de energia de características de picos de raios-X para evitar 

sobreposições. 

  Assim para analisar os teores de nitrogênio e carbono nas amostras deste 

estudo também foram feitas as quantificações destes elementos através de um analisador de 

WDS Microspec instalado em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) PHILIPS 

Quanta 600 no laboratório da empresa MAHLE. 
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  O elemento químico nitrogênio foi quantificado automaticamente pelo 

microscópio. Contudo, as seguintes condições do microscópio foram realizadas para evitar 

possíveis erros conforme tabela 2: 

 

Tabela 2: Parâmetros do MEV para análise do N 

Distância de trabalho 12,25 mm 

Tamanho do feixe “Spot size” 7,5 

kV 12 

Densidade de corrente 50 Na 

Tempo de exposição 20 s 

 

  De forma criteriosa foi também realizado o procedimento de calibração e 

estabilização do feixe de elétrons já que na análise do potencial de carbono, a mesma técnica 

utilizada para nitrogênio não se mostrou tão eficaz, levando a erros consideráveis.  

  Entretanto, o método da curva de calibração se mostrou muito eficaz, pois os 

parâmetros do microscópio foram mantidos conforme tabela 2 e através de cinco padrões de 

aço carbono (0,060%C - 0,163%C - 0,554%C - 0,838%C - 0,926%C), a curva de intensidade 

do pico de carbono foi estabelicida conforme tabela 3. 

 

Tabela 3: Intensidade do carbono nos padrões 

Padrões %C Unk Cps Resultados Cps 

1 0.060 32.88 31.50 33.50 31.70 33.90 33.80 

2 0.163 35.26 32.80 37.60 37.00 32.30 36.60 

3 0.554 57.98 62.00 64.60 57.70 50.40 55.20 

4 0.838 70.24 67.30 71.70 71.50 68.40 72.30 

5 0.926 74.68 74.50 77.20 72.20 77.80 71.70 

 

  O gráfico 1 mostra os  resultados da curva de calibração “contagens por 

secundo” (Cps) versus porcentagem em peso do carbono nos padrões. Com a expressão da 

reta (Y=49,736+28,932) foi possível determinar uma fórmula que relaciona a intensidade de 

carbono em contagens por secundo (Cps) com a concentração em peso de carbono nas 
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amostras avaliadas. 

 

 

 
 

Gráfico 1: Curva de calibração do carbono 

 

3.9 ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

Para estudar a caracterização de materiais metálicos e obter informações sobre 

sua estrutura cristalina e discutir alguns aspectos de suas propriedades físicas, uma das 

técnicas mais utilizadas é a difração de Raios-X.  

A difração de Raios-X é um dos principais métodos para se obter as posições 

dos átomos do material em estudo, porque os Raios-X possuem comprimento de onda de 

mesma ordem de grandeza das distâncias interatômicas de materiais metálicos. É uma técnica 

que nos permite coletar dados para se fazer uma análise estrutural completa do composto em 

estudo.  

  A análise de difração de Raios-X foi realizada no laboratório do INSTITUTO 

DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN). O objetivo desta técnica de 

caracterização foi de identificar as fase formadas na camada nitretada. 

  As condições de difração utilizadas neste estudo foram as seguintes: 

difratômetro Rigaku de modelo Multiflex com radiação kα do cobre (λ=0,1542 nm), 

monocromador de grafite, com faixa de 20 a 80° e velocidade 1°/min. 
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3.10 DOBRAMENTO ATÉ A FRATURA 

 

  Nas amostras deste estudo podem-se observar a presença de trincas na camada 

nitretada. Assim, para melhor compreender o mecanismo destas trincas foi realizado um 

ensaio de dobramento até a fratura nas amostras dos aços inoxidáveis ferríticos das ligas AISI 

430 e AISI 439. 

  Os corpos de provas foram fixados firmemente em uma morsa montada sobre 

uma bancada no laboratório de usinagem da UNIVERSIDADE PRESBITERINA 

MACKENZIE que posteriormente sofreu uma flexão mecânica de até aproximadamente 180◦ 

ocasionando uma ruptura quase que completa. 

  A figura 22 mostra um corpo de prova fixo nos mordentes da morsa de 

bancada para a realização do ensaio. 

 

 

 

Figura 22: Corpo de prova fixo na morsa  

 

  Com o objetivo de analisar o mecanismo de fratura encontrado nos aços 

inoxidáveis ferritícos AISI 430 e AISI 439 foram realizadas imagens no microscópio 

eletrônico de varredura, sendo utilizadas em todos os casos diversas ampliações da região 

ensaiada para cada amostra.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

  Na sequência estão expostos os principais resultados obtidos com as técnicas 

expostas no capitulo anterior, assim como as discussões dos resultados obtidos. 

 

4.1 GRAUS DE DEFORMAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 
 

  A primeira etapa do trabalho experimental foi submeter as amostras de aços 

inoxidáveis ferríticos AISI 430 e AISI 439 a ensaios de tração para produzir deformações a 

frio antes de atingir o ponto de ruptura.  

  Os testes de tração foram realizados em máquina universal de tração modelo 

MTS 810.  

  Quatro corpos de prova de cada liga foram alongados respectivamente 

(alongamento convencional) até a deformação plástica de 30%. Ensaios preliminares foram 

realizados para se determinar o ponto em que ocorreria a estricção do corpo de prova, pois tal 

condição deveria ser evitada para se ter uma melhor homogeneidade ao longo do corpo de 

prova.  

  Foi mantido um corpo de prova de cada liga não ensaiado a fim de seguir de 

parâmetro para avaliar eventuais alterações geradas pelo encruamento no tratamento 

termoquímico de nitretação.  

  A figura 23 mostra as amostras com diferentes graus de deformação: 0% (recozida), 

5%, 10%, 20% e 30% 

 

Figura 23: Amostras com diferentes graus de deformação: 0% (recozida), 5%, 10%, 20%, 30% 
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  A microestrutura do metal encruado pode ser influenciado pelos seguintes 

fatores como a energia de defeito de empilhamento, os átomos de soluto, a influência do 

tamanho do grão inicial e a temperatura e velocidade de deformação (COTTERILL, 1996) 

  A seguir tem-se as curvas de tensão por deformação dos corpos de prova que 

estão apresentadas nos gráficos 2, 3, 4 e 5 para as amostras da liga AISI 430 e nos gráficos 6, 

7, 8 e 9 para as amostras da liga AISI 439.  

  Devido ao baixo comportamento elástico das amostras das ligas 430 e 439 em 

torno de 0,2% de deformação, no presente trabalho consideraremos toda a deformação como 

plástica. O exame das curvas tensão-deformação das ligas estudadas apresentaram 

comportamentos semelhantes em relação aos crescentes graus de deformação plástica em 

ambas as ligas estudadas. O alongamento máximo foi de 30%. 

 

 

Gráfico 2: Curva de tensão por deformação da liga AISI 430 com 5% de grau de deformação plástica 

 

 

Gráfico 3: Curva de tensão por deformação da liga AISI 430 com 10% de grau de deformação plástica 
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Gráfico 4: Curva de tensão por deformação da liga AISI 430 com 20% de grau de deformação plástica 

 

 

Gráfico 5: Curva de tensão por deformação da liga AISI 430 com 30% de grau de deformação plástica 

 

 

Gráfico 6: Curva de tensão por deformação da liga AISI 439 com 5% de grau de deformação plástica 
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Gráfico 7: Curva de tensão por deformação da liga AISI 439 com 10% de grau de deformação plástica 

 

 

Gráfico 8: Curva de tensão por deformação da liga AISI 439 com 20% de grau de deformação plástica 

 

 

Gráfico 9: Curva de tensão por deformação da liga AISI 439 com 30% de grau de deformação plástica 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO POR MICROSCOPIA ÓPTICA  

 

  Por microscopia óptica foram analisadas a microestrutura das amostras das 

ligas AISI 430 e AISI 439 sem passarem pelos processos de nitretação e não foi observada a 

presença de trincas nas amostras originais e também nas amostras com deformação plástica 

sem sofrerem os processos de nitretação, conforme pode ser visto na figura 24. 

 

 

Figura 24: Microestrutura da liga AISI439 com 0% de deformação plástica 

 

  As figuras 25, 26 e 27 correspondem às micrografias obtidas através de 

microscopia ótica das amostras de aço inoxidável AISI 430 nitretadas a gás, líquido e plasma. 

  As figuras 28, 29 e 30 mostram as micrografias das ligas AISI 439 nitretadas a 

gás, líquido e plasma a partir do estado recozido e com crescentes graus de deformação 

plástica 

  Nas amostras de aços inoxidáveis ferríticos da liga AISI 430 observa-se que os 

grãos mostram-se menores na ordem de 5 a 10 µm. Nas amostras de aços inoxidáveis 

ferríticos da liga AISI 439 observa-se que os grãos apresentam-se maiores que os da liga AISI 

430. 
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a) AISI 430 – nitretado a gás com 0% de 
deformação. 

b) AISI 430 – nitretado a gás com 5% de 
deformação. 

  

c) AISI 430 – nitretado a gás com 10% de 
deformação. 

d) AISI 430 – nitretado a gás com 20% de 
deformação. 

 

 

e) AISI 430 – nitretado a gás com 30% de 
deformação. 

 

Figura 25: Micrografias das amostras de aços inoxidáveis ferríticos AISI 430 nitretadas a gás em 

diferentes graus de deformação 
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a) AISI 430 – nitretado a líquido com 0% de 
deformação. 

b) AISI 430 – nitretado a líquido com 5% de 
deformação. 

  

c) AISI 430 – nitretado a líquido com 10% de 
deformação. 

d) AISI 430 – nitretado a líquido com 20% de 
deformação. 

 

 

e) AISI 430 – nitretado a líquido com 30% de 
deformação. 

 

Figura 26: Micrografias das amostras de aços inoxidáveis ferríticos AISI 430 nitretadas em banhos de 

em diferentes graus de deformação 
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a) AISI 430 – nitretado a plasma com 0% de 
deformação. 

b) AISI 430 – nitretado a plasma com 5% de 
deformação. 

  

c) AISI 430 – nitretado a plasma com 10% de 
deformação. 

d) AISI 430 – nitretado a plasma com 20% de 
deformação. 

 

 

e) AISI 430 – nitretado a plasma com 30% de 
deformação. 

 

Figura 27: Micrografias das amostras de aços inoxidáveis ferríticos AISI 430 nitretadas a plasma em 

diferentes graus de deformação 
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a) AISI 439 – nitretado a gás com 0% de 
deformação. 

b) AISI 439 – nitretado a gás com 5% de 
deformação. 

  

c) AISI 439 – nitretado a gás com 10% de 
deformação. 

d) AISI 439 – nitretado a gás com 20% de 
deformação. 

 

 

e) AISI 439 – nitretado a gás com 30% de 
deformação. 

 

Figura 28: Micrografias das amostras de aços inoxidáveis ferríticos AISI 439 nitretadas a gás em 

diferentes graus de deformação 
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a) AISI 439 – nitretado a líquido com 0% de 
deformação. 

b) AISI 439 – nitretado a líquido com 5% de 
deformação. 

  

c) AISI 439 – nitretado a líquido com 10% de 
deformação. 

d) AISI 439 – nitretado a líquido com 20% de 
deformação. 

 

 

e) AISI 439 – nitretado a líquido com 30% de 
deformação. 

 

Figura 29: Micrografias das amostras de aços inoxidáveis ferríticos AISI 439 nitretadas em banhos de 

em diferentes graus de deformação 
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a) AISI 439 – nitretado a plasma com 0% de 
deformação. 

b) AISI 439 – nitretado a plasma com 5% de 
deformação. 

  

c) AISI 439 – nitretado a plasma com 10% de 
deformação. 

d) AISI 439 – nitretado a plasma com 20% de 
deformação. 

 

 

e) AISI 439 – nitretado a plasma com 30% de 
deformação. 

 

Figura 30: Micrografias das amostras de aços inoxidáveis ferríticos AISI 439 nitretadas a plasma em 

diferentes graus de deformação 
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4.3 AVALIAÇÃO DE MICRODUREZA 

 

  A resposta dos aços inoxidáveis aos processos de nitretação convencionais 

(temperaturas entre 500 e 600ºC) é surpreendente, pois mesmo partindo-se de um metal de 

base com cerca de 150 a 200 HV, a dureza atingida na camada nitretada pode atingir valores 

da ordem de 1000 a 1100 HV. Este valor de dureza é da mesma ordem de grandeza dos 

valores encontrados em carbonetos presentes em alguns aços ferramenta.  

  O gráfico 10 apresentado a seguir corresponde às medidas de microdureza das 

das ligas AISI 430 e AISI 439, para crescentes graus de deformação plástica sem passarem 

pelo processo de nitretação.  

  A medida que os materiais passaram para um estado cada vez mais encruado, 

ou seja, os graus de deformação plástica foram aumentando, houve um aumento de dureza nas 

ligas deste estudo. 

 

 

Gráfico 10: Microdureza das ligas AISI 430 e AISI 439 no estado inicial submetidas ao encruamento  

 

  A seguir foram feitas análises de microdureza nas metalografias do aço AISI 

430 após o processo de nitretação, ja que as amostras apresentaram uma região mais clara e 

outra mais escura na camada nitretada, observadas através do microscópio óptico, as quais 

poderam indicar que na área mais clara há uma dureza levemente superior à dureza na região 

mais escura, podendo-se tratar a região mais clara como nitretada.  
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  A figura 31 demonstra a microdureza feita nas amostras da liga AISI 430 

nitretadas a gás. O resultado indicou que na amostra sem deformação plástica a frio a 

microdureza na região mais clara foi de 1009,9HV e na região mais escura de 968,7HV. Já na 

amostra com grau de deformação de 30% a microdureza na região clara foi de 1034HV e na 

região com ataque mais escuro de 921,1HV. 

 

 
a) Gás_ 430_0% deformação_ 1009,9 HV 

 

b) Gás_430_0% deformação_968,7 HV 

 

  

c) Gás_430_30% deformação_1034 HV d) Gás_430_30% deformação_ 921,1 HV 

Figura 31: Microdureza do AISI 430 nitretado a gás submetido ao encruamento. 

 

  A figura 32 mostra a microdureza feita nas amostras da liga AISI 430 

nitretadas a líquido. Na amostra sem deformação obteve-se uma microdureza na região mais 

clara de 975,6HV e na região mais escura de 964,2HV. Pode-se também observar que as 

amostras com 30% de deformação plástica apresentaram uma microdureza na camada 

levemente superior comparada com as não encruadas. 
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a) Líquido_430_0% deformação_975,6 HV 

 

b) Líquido_430_0% deformação_964,2 HV  

 

  

c) Líquido_430_30% deformação_1068,2 HV d) Líquido_430_30% deformação_1052,2 HV 

Figura 32: Microdureza do AISI 430 nitretado a líquido submetido ao encruamento.  

 

  A figura 33 mostra a microdureza feita nas amostras da liga AISI 430 

nitretadas a plasma. A amostra com grau de deformação plástica de 30% apresentou uma 

microdureza na região mais clara de 986,3HV e na região escura de 973,9HV indicando a 

região mais clara uma dureza levemente superior à dureza na região mais escura. Já a amostra 

sem sofrer deformação plástica apresentou na região clara uma microdureza de 939,2 HV e na 

região com ataque mais intenso uma microdureza de 915,7 HV. 
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a) Plasma_430_0% deformação_939,2 HV 

 

b) Plasma_430_0% deformação_915,7 HV 

 

  

c) Plasma_430_30% deformação_986,3 HV  d) Plasma_430_30% deformação_973,9 HV 

Figura 33: Microdureza do AISI 430 nitretado a plasma submetido ao encruamento.  

 

  A seguir foram feitas as medidas de microdureza nas camadas das ligas AISI 

430 e AISI 439 a partir da superfície em direção ao núcleo da amostra nos três processos de 

nitretação realizados neste estudo. 

  Os gráficos 11 e 12 mostram os resultados encontrados através dos perfis de 

microdureza (HV 0,05Kg) para o processo de nitretação a gás cobrindo os diferentes graus de 

deformação plásticas nas amostras da liga AISI 430 e na liga AISI 439. 

  Pode-se observar que os valores de microdureza diminuem gradativamente a 

medida em que se aproxima do metal de base. 

  O perfil de microdureza mostra que há elevação de dureza na camada próxima 

à superfície e mostra uma tendência de diminuição nos valores de microdureza com a 

ampliação da profundidade de endurecimento. Esta característica do decréscimo dos valores 
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de microdureza ocorre devido à diminuição da concentração de nitrogênio na camada. 

  Os resultados obtidos indicam que a deformação plástica a frio não influência 

os valores de microdureza da camada nitretada. 

 

 

Gráfico 11: Microdureza da liga AISI 430 nitretada a gás  

 

 

Gráfico 12: Microdureza da liga AISI 439 nitretada a gás 

 

  Os gráficos 13 e 14 mostram os resultados encontrados através dos perfis de 

microdureza (HV 0,05Kg) para o processo de nitretação em banhos de sais para os diferentes 
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graus de deformação plásticas realizados neste estudo nas amostras da liga AISI 430 e na liga 

AISI 439. 

 

 

Gráfico 13: Microdureza da liga AISI 430 nitretada em banho de sais 

 

 

Gráfico 14: Microdureza da liga AISI 439 nitretada em banho de sais 

 

  Analisando os resultados apresentados, considera-se que o encruamento não 

apresenta nenhum efeito na cinética dos processos de nitretação, visto não haver influência 

significativa na profundidade da camada nitretada. Como já mencionado anteriormente a 



71 
 
resposta em termos dos níveis de microdureza atingidos também não mostrou nenhum efeito 

da deformação plástica a frio. 

  Os gráficos 15 e 16 mostram os resultados encontrados através dos perfis de 

microdureza (HV 0,05Kg) para o processo de nitretação a plasma para os diferentes graus de 

deformação plásticas nas amostras da liga AISI 430 e na liga AISI 439. 

 

 

Gráfico 15: Microdureza da liga AISI 430 nitretada a plasma 

 

 

Gráfico 16: Microdureza da liga AISI 439 nitretada a plasma 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA. 

  Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura (MEV), equipado com 

analisador EDS para caracterização da camada nitretada.  

  A figura 34 apresenta o aspecto metalográfico da trinca do aço inoxidável 

ferrítico AISI 430 nitretado a gás com 10% de deformação. A metalografia foi obtida por 

microscópia eletrônica de varredura. As amostras foram atacadas quimicamente com o 

reagente nital 5%, sendo possível identificar formação de trincas dentro da camada nitretada. 

Observa-se a presença de trincas intergranulares e trincas transgranulares na camada nitretada. 

  A título de comparação a figura 35 apresenta a região nitretada de um aço 

inoxidável martensítico AISI 420 ou DIN X90 aplicado em anéis de pistão de motor a 

combustão no qual a camada nitretada, quando vista por microscopia óptica, não apresenta 

trincas após sofrer o processo de nitretação gasosa; ou seja, a presença de trincas após o 

tratamento termoquímico de nitretação não é comum nestas ligas comerciais. 

 

 

Figura 34: Aspecto da trinca do aço inoxidável ferrítico AISI 430 nitretado a gás  
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Figura 35: Aço inoxidável martensítico DIN X90 nitretado a gás – aumento de 500x 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DE CAMADA NITRETADA 

 

  A tabela 4 mostra a média de três medições da espessura de camada nitretata 

(µm) nas ligas AISI 430 e AISI 439 nos diferentes processos de nitretação estudados em 

função dos graus de deformação plástica (%) obtidos. 

  As amostras nitretadas a gás tanto do aço inoxidável ferrítico do tipo AISI 430 

quanto do AISI 439 apresentaram a maior espessura de camada em relação aos demais 

processos de nitretação devido a maior temperatura utilizada de 570°C sendo exposto a 3,5 

horas.  

 

 

Tabela 4: Espessura de Camada Nitretada (µm) & Grau de Deformação Plástica (%) 

0% 5% 10% 20% 30% 

Nitretação Gasosa - AISI 430 93,9 +/- 0,96 95,8 +/- 1,54 96,8 +/- 0,19 93,4 +/- 0,19 92,8 +/- 0,96 

Nitretação Gasosa - AISI 439 83,9 +/- 0,96 84,4 +/- 0,96 81,7 +/- 1,67 84,0 +/- 1,15 83,4 +/- 0,30 

Nitretação Líquida - AISI 430 37,2 +/- 0,96 39,5 +/- 0,85 35,6 +/- 0,96 35,6 +/- 0,96 35,1 +/- 0,19 

Nitretação Líquida - AISI 439 39,9 +/- 0,19 48,9 +/- 0,96 49,4 +/- 0,96 49,4 +/- 0,96 48,3 +/- 1,67 

Nitretação por Plasma - AISI 430 56,4 +/- 0,38 56,1+/- 0,96 53,1+/- 0,38 61,8+/- 0,19 59,4+/- 0,96 

Nitretação por Plasma - AISI 439 47,2 +/- 0,96 45,6 +/- 0,96 43,9 +/- 0,26 42,8 +/- 0,96 45,4 +/- 0,96 
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  Os gráficos 17, 18 e 19 mostram os resultados das medições da espessura de 

camada nitretata (µm) nos diferentes processos de nitretação em função dos graus de 

deformação plástica (%) nas ligas 430 e 439. 

 

 

Gráfico 17: Espessura (µm) da camada nitretada a gás em função do grau de deformação 

plástica (%) 

 

 

Gráfico 18: Espessura (µm) da camada nitretada em banhos de sais em função do grau de 

deformação plástica (%) 
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Gráfico 19: Espessura (µm) da camada nitretada a plasma em função dos graus de deformação 

plástica (%) 

 

  Pode dizer que as variações de espessura foram aleatórias e não mostraram 

tendência do tamanho de sua espessura que poderia ter sido resultado pelo encruamento.  

  Comparando-se os três processos de nitretação deste estudo, percebe-se que a 

maior espessura de camada foi conseguida no processo de nitretação a gás. Este fato encontra 

fácil explicação, ao se considerar o tempo e a temperatura empregados neste processo. Apesar 

da duração da nitretação gasosa ter sido inferior em relação ao processo de nitretação a 

plasma (de 3,5 contra 12 horas de tratamento), a temperatura de 90 °C superior garantiu um 

incremento de difusividade (vide expressão) de tal ordem, produzindo uma camada de maior 

dimensão, lembrando-se que a profundidade atingida por processos de difusão obedece a 

expressão S = (D.t)0,5 

  A nitretação em banhos de sais foi a de menor duração, e sua profundidade 

intermediária entre os dois processos, pode ser explicada pela temperatura 60 °C superior em 

relação ao processo a plasma, porém 30 °C inferior ao gás, além do tempo levemente mais 

curto (2 contra 3,5 horas de tratamento). Neste raciocínio não se considerou a eventual 

influência do carbono na difusão do nitrogênio, lembrando-se que o processo em banhos de 

sais oferece além do nitrogênio, uma quantidade de carbono inferior a oferta de nitrogênio. 
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4.6 DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE NITROGÊNIO E CARBONO 

   

  Inicialmente foi realizado um levantamento do teor de nitrogênio através do 

MEV/EDS. A figura 36 mostra as manchas originadas pelo feixe de elétrons durante o ensaio, 

no qual pode-se observar que utilizando uma tensão de aceleração menor do que 10KV não se 

consegue ter uma boa definição do contorno de grão e também há dificuldade em ler a 

quantidade de nitrogênio em peso na amostra. Assim aumentando o potential para 10KV 

podem-se originar manchas pelos feixes de elétrons e adquirir percentuais de nitrogênio 

relativos à profundidade de camada da amostra.  

  Os perfis de nitrogênio através da microscopia eletrônica de varredura 

acoplado a um sistema detecção de energia dispersiva de raios-X foram determinados na 

amostra da liga AISI 439 com deformação plástica de 10% com um teor máximo de 1,6% na 

profundidade de 0 a 10µm diminuindo à medida que se aproxima do metal base, chegando 

assim a um percentual nulo entre a profundidade de 80 a 90µm, quando chega ao metal base. 

Portanto, existe um gradiente de concentração de nitrogênio na camada nitretada, sendo que a 

concentração do N diminui ao longo da profundidade de camada nitretada. 

 

 

Figura 36: Manchas originadas pelo feixe de elétrons no MEV/EDS 

 

  O gráfico 20 mostra a porcentagem em peso de nitrogênio em relação à 

profundidade da camada do aço AISI 439 com 10% deformação nitretado a gás obtido por 

MEV/EDS. 
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Gráfico 20: Teores de nitrogênio obtido através do MEV / EDS 

 

  Adicionalmente foram determinados os teores de nitrogênio e carbono através 

de um espectrômetro de raios-X dispersivo por comprimento de onda (WDS) montado a um 

MEV. 

  A partir da superfície da amostra analisada, foram determinadas as curvas de 

de concentração de nitrogênio e carbono por pontos de análise. Nos gráficos 21 e 22 

observam-se as curvas de concentração de nitrogênio e carbono, obtidas por MEV/WDS. A 

camada nitretada do aço inoxidável ferrítico AISI 430 nitretado a gás possui um teor médio de 

N em torno de 1,8% chegando a uma faixa de teor de carbono de 1% e a amostra do aço 

inoxidável ferrítico AISI 439 nitretado a gás apresenta um teor médio de N em torno de 2,5% 

e com um pico para o teor de carbono da ordem de 1% 

  Os aços deste estudo possuem teor de carbono no máximo de 0,07% em peso 

para a liga AISI 430 e de 0,12 % para o AISI 439 e com exceção do processo de nitretação em 

banhos de sais, os processos a gás e a plasma são livres de carbono. Pode-se então concluir 

que provavelmente uma descarbonetação da região com difusão do nitrogênio ocorreu e estes 

átomos de carbono se difundirão para regiões logo abaixo da camada nitretada, formando uma 

região com maior concentração de carbono. 
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Gráfico 21: Porcentagem em  peso de N e C em relação à profundidade da camada do aço AISI 430 

 

 

Gráfico 22:  Porcentagem em peso de N e C em relação à profundidade da camada do aço AISI 439 
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4.7 MICROGRAFIAS DAS AMOSTRAS APÓS DOBRAMENTO 

 

  Com o objetivo de analisar o mecanismo de fratura encontrado nos aços 

inoxidáveis ferritícos AISI 430 e AISI 439 após serem submetidos aos diferentes processos de 

nitretação, foram realizadas imagens no microscópio eletrônico de varredura, sendo utilizadas 

em todos os casos diversas ampliações da região ensaiada para cada amostra. 

  Os corpos de provas submetidos ao dobramento até a fratura foram dos aços 

inoxidáveis ferríticos do tipo AISI 430 e 439 nitretados a gás e plasma com 5% de grau de 

deformação plástica 

  A figura 37 apresenta a micrografia da amostra do aço AISI430 nitretada a gás 

com 5% de deformação plástica utilizando a microscopia eletrônica de varredura. As setas 

nesta figura mostram o local da amostra selecionado para analisar o mecanismo de fratura 

existente na camada nitretada sendo que tem-se em (a) a visão geral da amostra, em (b) 

ampliação de 330x da camada nitretada, em (c) ampliação de 4300x, destacando a presença de 

clivagem, em (d) região a partir da interface da camada nitretada e substrato com formação de 

alveolos.  

  Nesta figura 37 pode-se observar que a fratura produzida pelo dobramento 

apresentou a predominância do mecanismo de clivagem próximo a superfície, seguida de 

fratura plástica caracterizada por dimples de rasgamento a partir da interface entre camada 

nitretada e substrato. As trincas provenientes do processo de nitretação eram paralelas a 

superfície do corpo de prova e apresentavam caráter intergragular. 

  Sabe-se que o micromecanismo de fratura alveolar ocorre por nucleação, 

crescimento e coalescimento de microvazios. A nucleação dos microvazios se dá, 

normalmente, em partículas de segunda fase (óxidos, sulfetos, carbonetos, intermetálicos etc). 

A fratura ocorre quando os vazios coalescem fraturando os ligamentos entre os mesmos; os 

microvazios se formam devido à fratura da partícula ou devido à decoesão entre esta e a 

matriz, dependendo da natureza da partícula e matriz. 
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Figura 37: Micrografia da fratura do aço AISI 430 nitretado a gás 

 

  A figura 38 ilustra a micrografia da fratura de uma outra região selecionada da 

amostra da liga AISI 430 e observa-se em (a) a região da selecionada com ampliação de 130x, 

em (b) ampliação de 950x da camada nitretada, em (c) ampliação de 1600x com 

predominância da fratura transgranular, mostrando rios de clivagem e em (d) formação de 

alveolos após a camada nitretada. 

 

 

Figura 38:Micrografia de outra região da camada do aço AISI 430 nitretado a gás 
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  A título de comparação, a figura 39 corresponde a uma imagem obtida também 

por microscopia eletrônica de varredura com um aumento de 1500x, em uma superfície de 

fratura de um aço inoxidável austenítico da liga AISI 304 L de composição química com C – 

0,03 max Mn – 2 Si – 1 Cr – 18-20 Ni– 8-10,5 P – 0,045 máx S – 0,030 máx que, gerados por 

sobrecarga mecânica (flexão), mostrou rompimento pelo mecanismo de fratura por formação 

de dimples de rasgamento. Esta figura tem similaridade com a imagem obtida a partir da 

interface entre a camada nitretada e o substrato das ligas deste estudo. (VATAVUK, Ano 4). 

 

 

Figura 39: Presença de dimples de rasgamento gerados por sobrecarga mecânica 
 

  Sabe-se que em materiais policristalinos a fratura intergranular ocorre de 

maneira onde a propagação da trinca muda de direção acompanhando o contorno de grão por 

onde a propagação seja mais favorável e com a orientação nominal perpendicular a tensão 

principal máxima. A figura 40 corresponde a micrografia de fratura da amostra AISI 430 

nitretada a gás. Há duas regiões selecionadas na figura ilustrando a fratura do tipo frágil que 

devido a ruptura intergranular e ao destacamento total de parte da superfície da camada 

nitretada, estas regiões mostram claramente que a trinca “caminha” ao longo dos contornos de 

grão, revelando o seu formato tridimensional.  
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Figura 40 Destacamento total de parte da superfície da camada nitretada 

 

  De acordo com WULPI (1999), em grande parte dos casos, a fratura de um 

metal ocorre predominantemente por um modo de ruptura, seja ele dúctil ou frágil, porém não 

sendo único. Segundo o autor, pode-se encontrar, na análise de uma fratura, regiões de 

clivagem e regiões de fratura intergranular, assim como, pode-se encontrar algumas regiões 

apresentando clivagem e cisalhamento (fratura dúctil), em proporções variadas. Esta 

combinação de diferentes modos de fratura depende basicamente da composição química, do 

estado de tensões, do ambiente, de possíveis imperfeições ou da orientação cristalina dos 

grãos do material. A figura 41 mostra a micrografia da fratura do aço AISI 439 com 5% de 

grau de deformação plástica e tem-se em (a) a visão geral da amostra, em (b) a ampliação de 

500x com presença de clivagem, em (c) a região a partir da interface da camada nitretada e 

substrato, em (d) a ampliação de 700x com formação de “dimples” na região do substrato. 
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Figura 41: Micrografia da fratura do aço AISI 439 nitretado a gás  

 

  A figura 42 ilustra a micrografia da fratura de uma outra região selecionada da 

amostra aço AISI 439 nitretada a gás, apresentando mecanismo semelhante ao aço AISI 430 

deste estudo. Observa-se também a predominância de clivagem na camada nitretada e 

formação de alveolos no substrato. 
 

 

Figura 42: Micrografia de outra região da camada do aço AISI 439 nitretado a gás  
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  A título de comparação, a seguir tem-se as imagens obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura, em uma superfície de fratura de um aço carbonitretado AISI 5160 de 

composição química com C – 0,49 Mn – 0,65 Si – 1.12 Cr – 0,59 Ni– 0,21 P – 0,017 S – 

0,008 Cu– 0,22 aplicado em  mola de suspensão de veículo. A figura 43 corresponde a uma 

amostra carbonitretada após sofrer o tratamento térmico de têmpera a uma temperatura de 

880◦C seguido do revenimento a 180◦ C; há a predominância de fratura intergranular na 

superfície da camada com teor de carbono de 0,9% e dureza superficial em torno de 60 a 62 

HRC, enquanto que no núcleo há a formação de alvéolos (valores de dureza de 30 a 32 HRC e 

teor de carbono de aproximadamente de 0,2%). Considera-se que com o teor de carbono mais 

alto, os valores de dureza aumentam podendo produzir tensões mais elevadas do que a força 

de coesão dos contornos de grãos (VATAVUK, 2008) 
 

 

Figura 43: Micrografia da fratura do aço carbonitretado AISI 5160 em (a) fratura intergranular na 

camada carbonitretada, (b) formação de “dimples”no núcleo da amostra 

 

  Neste estudo tanto as amostras nitretadas a gás como a plasma apresentaram 

predominância de fratura transgranular na camada nitretada e formação de “dimples” no 

substrato. Por microscopia eletrônica de varredura MEV/WDS obteve-se na amostra nitretada 

a gás o teor médio de nitrogênio em torno de 1,8% para a liga 430 e de 2,5% para a liga 439. 

Também foi feita uma microdureza superficial em torno de 1000 à 1100 HV, tendo o núcleo 

predominância de fratura com formação de alvéolos e valores de dureza do núcleo em torno 

de 150 à 200HV. 

  Sabe-se que a fratura por clivagem ocorre ao longo de estruturas 

cristalográficas específicos como os CCC e HC. No que se refere aos micromecanismos, de 

uma maneira geral, a fratura dúctil apresenta “dimples” (alvéolos), já a fratura frágil está mais 

fortemente associada à clivagem, quando a matriz é ferrítica, quasi-clivagem quando 
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constituída por mantensita revenida, bainita, ou ainda de caráter intergranular quando 

presentes agentes flagilizadores (VATAVUK, 2011). A figura 44 mostra a micrografia da 

fratura do aço AISI 430 nitretado a plasma com 5% de grau de deformação plástica; tem-se 

em (a) a visão geral da amostra, em (b) o aumento de 750x da camada nitretada, em (c) a 

ampliação de 2300x da fratura transgranular e em (d) a região a partir da interface da camada 

nitretada e substrato com formação de “dimples”. Na figura seguinte 45 tem-se a micrografia 

da fratura do aço AISI 439 nitretado a plasma com 5% de grau de deformação plástica; em (c) 

observam-se os rios de clivagem que convergem na direção da faceta no particulado 

observado e em (d) a região do substrato com formação de “dimples”. 
 

 

Figura 44: Micrografia da fratura do aço AISI 430 nitretado a plasma  
 

 

Figura 45: Micrografia de outra região da camada do AISI 439 nitretado a plasma  
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4.8 DETERMINAÇÃO DAS FASES POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

  A análise das amostras por difração de Raios-X foi realizada no sentido de 

determinar as fases presentes junto às superfícies nitretadas, nas diferentes condições 

estudadas. Foi realizado um estudo comparativo dos difratogramas obtidos nas amostras 

nitretadas para cada processo de nitretação. 

  A figura 46 ilustra o difratograma de difração de Raios-X das amostras de aços 

inoxidáveis ferríticos AISI 430 e AISI 439 sem passarem pelo tratamento termoquímico de 

nitretação. Nota-se que antes da nitretação há picos de matriz ferrítica. 

   Observa-se também nesta figura 46 que há uma orientação preferencial 

diferenciada entre as duas amostras o que gerou picos de intensidades invertidos. Este 

comportamento esta muito provavelmente relacionado a textura cristalográfica proveniente 

dos processos de obtenção destas chapas. O final do processo de laminação para o aço 430 foi 

a frio, enquanto o 439 por laminação a quente 

 

 

Figura 46: À esquerda o espectro de Raios-X da amostra sem deformação da liga AISI 430 sem 

nitretação e à direita da liga AISI 439 

 

  As figuras 47, 48, 50, 51, 52 e 53 ilustram os difratogramas de difração de 

Raios-X das amostras de aços inoxidáveis ferríticos AISI 430 e AISI 439 após passarem pelo 

tratamento termoquímico de nitretação.   De uma maneira geral, os espectros de difração 

de Raios-X indicam a presenca da fase α (Fe-Cr) para todas as condições estudadas neste 

trabalho, assim como a formação de nitreto de cromo (CrN) para as amostras que sofreram 

nitretação a plasma e gás. 
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  No processo de nitretação, o nitrôgenio proveniente do meio nitretante penetra 

no aço por difusão, combinando-se com os elementos de liga presentes, principalmente o 

cromo no caso dos aços inoxidáveis. Dependendo da atividade do meio nitretante, pode 

ocorrer a formação de uma camada baseada em nitretos seguida de uma camada de difusão 

constituida pela matriz e nitretos precipitados. A presença do cromo se atribui à uma melhor 

resposta da nitretação em termos dos níveis de dureza atingidos em virtude dos nitretos 

baseados neste elemento de liga. 

  As tensões residuais compressivas não guardam relação direta com o teor de 

cromo, sendo em geral uma observação comum às camadas nitretada. A nitretação ocorre 

com expansão volumétrica e o núcleo impede esta expansão por tensões residuais de tração 

que produzem tensões residuais de compressão na superfície (VATAVUK, 2011).  

  O empobrecimento de cromo em solução sólida, provoca a diminuição da 

resistência à corrosão dos aços inoxidáveis (VATAVUK, 2002). 

  Observa-se em alguns artigos científicos que a precipitação de nitreto de 

cromo (CrN) na matriz ferrosa constitui-se a fase escura presente na micrografia dos aços 

inoxidáveis austeníticos (OLIVEIRA, CASTELETI, 2005), entretanto neste estudo foram 

feitas análises de microdureza nas metalografias do aço AISI 430 após os processos de 

nitretação a gás, líquido e plasma e os resultados apresentaram valores de microdureza na 

ordem de 1000 HV tanto na região clara quanto escura das micrografias estudadas.  

  Assim, conclui-se que o nitreto de cromo pode estar presente tanto na região 

clara quanto escura da camada nitretada, não se podendo distinguir que o precipitado de CrN 

na matriz ferrosa constitui a região escura da camada nitretada. Nota-se que a região mais 

clara indicou uma tendência de dureza levemente superior em relação à região mais escura, 

podendo assim tratar a região mais clara como nitretada.  

  As figuras 47 e 48 apresentam as fases identificadas pela difração de Raios-X 

nas distribuição de matriz ferrítica (Fe-Cr) com precipitados de nitreto de cromo (CrN) e 

presença de picos menores de amostras nitretadas a gás. Observa-se que a camada nitretada 

consiste na presença de intensidades menores de Fe4N = γ’(cúbico de face centrada) nas ligas 

430 e 439 e de Fe3N = ε (hexagonal compacto) somente na liga 430.  

  Comparando os resultados de difração de raios-X das ligas 430 e 439 

nitretadas a gás conforme as figuras 47 e 48 com as micrografias por microscopia óptica 

(figura 49), observa-se que a liga 439 não apresenta significativa presença da fase escura e o 

difratograma apresenta uma matriz ferrítica (Fe-Cr) com precipitados ricos em nitreto de 

cromo (CrN) e presença de picos de precipitados de Fe4N, ao contrário da liga 430 que 
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apresenta uma predominância tanto da fase escura quanto clara, resultando no difratograma a 

presença de picos de precipitados de Fe4N e Fe3N. Entende-se, portanto, que a região escura 

trataria do precipitado Fe3N = ε (hexagonal compacto), já que somente no espectro da liga 

430 mostrou a presença do mesmo  

 

 
 

Figura 47: Difratograma de Raios-X do aço AISI 430 nitretado a gás 

 

 

Figura 48: Difratograma de Raios-X do aço AISI 439 nitretado a gás 
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Figura 49: Micrografias dos aços inoxidáveis ferríticos nitretados à gás  

 

  As figuras 50 e 51 apresentam as fases identificadas pela difração de Raios-X 

nas amostras nitretadas em banhos de sais. Pode-se observar que a camada nitretada consiste 

em uma distribuição de matriz ferrítica (Fe-Cr) com predominância de precipitados de 

(Fe1Cr)2N e sem a presença de pico de nitreto de cromo (CrN) nas ligas 430 e 439.  

 

 

Figura 50: Difratograma de Raios-X do aço AISI 430 nitretado em banhos de sais 
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Figura 51: Difratograma de Raios-X do aço AISI 439 nitretado em banhos de sais 

 

  As figuras 52 e 53 apresentam as fases identificadas pela difração de Raios-X 

nas amostras nitretadas a plasma e se pode observar que a camada nitretada consiste em uma 

distribuição de matriz ferrítica (Fe-Cr) e presença de picos de Fe4N = γ’(cúbico de face 

centrada), de Fe3N = ε (hexagonal compacto) e precipitados de nitreto de cromo (CrN) nas 

liga 430 e 439 

 

 

Figura 52: Difratograma de Raios-X do aço AISI 430 nitretado a plasma 
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Figura 53: Difratograma de Raios-X do aço AISI 439 nitretado a plasma 

 

 

4.9 DISCUSSÃO GERAL 

 

 

  O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do encruamento na cinética de 

diferentes processos de nitretação das ligas de aço inoxidável ferríticos 430 e 439 por meio de 

processos experimentais identificando as mudanças microestruturais e de propriedades 

mecânicas através dos resultados analisados por perfil de microdureza superficial, 

caracterização por microscopia óptica e eletrônica de varredura, medida de profundidade de 

camada nitretada formada, curvas de nitrogênio e carbono, determinação das fases presentes 

por difração de Raios-X. 

  Com base nos resultados apresentados, os valores de profundidade de camada 

nitretada foram aleatórios e mostraram que não há influência do encruamento na cinética de 

difusão do nitrogênio. Tal ocorrência pode estar ligada à temperatura dos processos de 

nitretação que proporciona ao material uma recuperação da estrutura, aniquilando assim 

grande parte das discordâncias geradas através das deformações plásticas. 

  As microdurezas dos materiais após o encruamento antes da nitretação 

apresentaram valores de 150HV atingindo 220HV no grau de deformação plástica de 30%, o 

que leva a concluir que a medida que os graus de deformação plástica foram aumentando há 
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um aumento de dureza conforme esperado. As microdurezas superficiais após a nitretação das 

ligas AISI 430 e 439 mostraram valores de dureza superficiais em torno de 1000 à 1100HV. 

  A liga AISI 430 após o processo de nitretação apresentou uma região mais 

clara e outra mais escura na camada nitretada e através da medição da microdureza nestas 

regiões pode-se notar que a região mais clara apresentou uma dureza levemente superior à 

dureza na região escura, podendo-se tratar a região mais clara como nitretada e tendo 

resultados muito semelhantes em ambas as regiões em torno de 1000 HV. 

  Os difratogramas de difração de raios-X equivalentes às camadas nitretadas 

dos aços 430 e 439, indicaram a presença do precipitado rico em nitrogênio CrN, não havendo 

distinção entre estas ligas, apesar da marcante diferença observada nas duas microestruturas. 

A liga 430 sofreu ataque intenso até uma profundidade da ordem de 30 um; já a liga 439 

mostrou predominância de região com pouco ataque, com pequena fração volumétrica de 

ataque mais intenso. Outro fator a considerar é que os níveis de dureza da região clara e 

escura eram similares, por volta de 1000 HV, indicando um eficiente mecanismo de 

endurecimento por precipitação. Portanto, conclui-se que o nitreto de cromo se faz presente 

nas duas regiões, sendo que o maior ataque pode estar relacionado a um processo de 

precipitação descontínua, possivelmente associado ao nitreto de ferro Fe3N, contrariamente ao 

que se encontrou na literatura. 

  Foram determinadas as curvas de composição de N e C e pode-se observar nas 

curvas de concentração de nitrogênio e carbono que a camada nitretada do aço inoxidável 

ferrítico AISI 430 nitretado a gás possui um teor médio de N em torno de 1,8% seguido de um 

pico do teor de carbono em torno de 1,06% e a amostra do aço inoxidável ferrítico AISI 439 

nitretado a gás possui um teor médio de N em torno de 2,5% e um pico do teor de carbono em 

torno de 1%. Nota-se que a concentração de nitrogênio diminui à medida que se aproxima do 

metal base, chegando a um percentual nulo entre a profundidade de 80 a 90µm quando chega 

no metal base. No caso do teor de carbono pode-se compreender que há uma descarbonetação 

na região com difusão do nitrogênio e os átomos de carbono se difundem para regiões logo 

abaixo da camada nitretada, formando uma região com maior concentração de carbono. 

  Nas amostras das ligas AISI 430 e AISI 439 após nitretação foram observadas 

a predominância de fratura transgranular na camada nitretada e no núcleo a presença de 

fratura com formação de alveolos (dimples) no ensaio de fratura. Foi observado também que 

as trincas não estavam presentes antes da nitretação conforme a micrografia realizada.  

  



93 
 
5 CONCLUSÃO 

 

  Para o aço estudado e para o procedimeto experimental empregado, pode-se 

concluir que: 

  Os valores de espessura foram aleatórios e mostraram que não há influência do 

encruamento na cinética de difusão do nitrogênio.  

  Os valores de dureza da camada nitretada foram da ordem de 1000 -1100 HV 

em todas as condições para as duas ligas 430 e 439. 

  Como resultado deste estudo, conclui-se que o encruamento não apresentou 

nenhum efeito na cinética dos processos de nitretação, nem tão pouco nos níveis de dureza 

atingidos nas camadas nitretadas. 

  O encruamento realizado nas duas ligas produziu um incremento de dureza da 

ordem de 70 HV 

  A camada nitretada é constituída por uma matriz ferrosa rica em nitretos 

(camada de difusão), com teor de nitrogenio da ordem de 1,8% para a liga 430 e de 2,5% para 

a liga 439. 

  O teor de nitrogênio é decrescente, principalmente quando se aproxima do 

metal base. 

  Durante a nitretação, o carbono do aço é difundido para o limiar entre camada 

e metal de base, com acúmulo nesta região. 

  A liga AISI 430 após o processo de nitretação apresentou uma região mais 

clara e outra escura na camada nitretada e, através da medição da microdureza, pode-se notar 

que a região mais clara teve uma dureza levemente superior à dureza na região escura, 

podendo-se assim tratar a região mais clara como nitretada. 

  A predominância de trincas transgranulares na camada nitretada, as quais não 

estavam presentes antes da nitretação, foram observadas após nitretação nas amostras das 

ligas 430 e 439. A predominância de trincas com formação de alvéolos foi observado no 

núcleo após ensaio de fratura. 
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