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RESUMO 

Atualmente, o processo de nitretação por plasma constitui-se em uma excelente alternativa de 

tratamento termoquímico para atender à crescente demanda de indústrias dos mais diversos 

segmentos por tratamentos de superfície em peças de máquinas, fabricadas em aços de baixa 

liga que promova o endurecimento das superfícies dessas peças com melhorias significativas 

na sua resistência ao desgaste, preservando a tenacidade do núcleo do material e garantindo 

um bom desempenho de vida em fadiga. Em comparação à maioria dos tratamentos 

disponíveis no mercado, a nitretação por plasma possibilita o endurecimento da superfície de 

aços de baixa ligas num curto espaço de tempo, garantindo as propriedades supracitadas, sem 

efeitos indesejáveis de mudança de fases na estrutura do material durante o tratamento. Neste 

contexto, o presente trabalho tem por objetivo estudar e apresentar os resultados para 

aplicações práticas da nitretação por plasma do aço AISI 4140 que é largamente utilizada nos 

diversos segmentos industriais. As amostras foram submetidas à nitretação por plasma com 

mistura de gases na proporção de 25%vol.N2:75%vol.H2 por 3 horas e em três patamares de 

temperatura: 500°C, 550°C e 600°C. Ao término do tratamento, foram realizados ensaios de 

caracterização por microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-

X para verificar a microestrutura, a morfologia, a espessura da camada nitretada denominada 

composta, também conhecida como “camada branca” e as fases presentes. Foram realizados 

também ensaios com microscopia de força atômica com o objetivo de verificar a topografia da 

superfície nitretada bem como a morfologia das camadas nitretadas. Os resultados mostram 

um aumento da rugosidade superficial das amostras, proveniente do processo de sputtering em 

plasma de argônio e nitrogênio. Medidas da microdureza superficial após o processo de 

nitretação, apresentam valores entre 649 e 759HV0,05, significativamente superiores aos 

valores obtidos antes do tratamento entre 280 e 300HV1. Por fim, foi realizada a medição do 

perfil de microdureza para determinar a profundidade total das camadas nitretadas. Como 

resultado, obteve-se uma profundidade entre 256 e 358μm, de acordo com o nível de 

temperatura de nitretação. 

Palavras-chave: Plasma.Nitretação.Camadas Nitretadas.Microdureza 



ABSTRACT 

 

Currently, the plasma nitriding process is presented as an excellent alternative for 

thermochemical treatment to meet the growing demand of industries of various segments for 

surface treatments in machine parts, made of low alloy steels that promote the hardening of 

surfaces of these parts with significant improvements in their wear resistance, preserving the 

core tenacity of the material and ensuring a good life performance in fatigue. Compared to 

most treatments available on the market, plasma nitriding provides hardening of the surface of 

low alloy steels in a short time, ensuring the above mentioned properties without undesirable 

phase change effects of the material structure during the treatment. In this context, the present 

work aims to study and present the results for practical applications of plasma nitriding of 

AISI 4140 steel that is widely used in several industrial segments. The samples were 

submitted to plasma nitriding with gas mixture in the proportion of 25% vol.N2: 75% vol.H2 

for 3 hours and at three temperature ranges: 500 ° C, 550 ° C and 600 ° C. After the treatment, 

characterization tests were performed by optical microscopy, scanning electron microscopy and X-

ray diffraction with the aim of verifying the microstructure, the morphology, the thickness of the 

nitrided layer named as compound layer also known as “white layer" and the phases. Were also 

carried out tests with atomic force microscopy to verify the topography of the nitrided surface 

as well as the morphology of the nitride layers. The results show an increase in the surface 

roughness of the samples, caused by the sputtering process in argon and nitrogen plasma. 

Measurements of surface microhardness after nitriding showed values between 649 and 

759HV0.05, significantly higher than those obtained before treatment between 280 and 

300HV1. Finally, the microhardness profile was measured to determine the total depth of the 

nitrided layers. As a result, a depth varying between 256 and 358μm was obtained, according 

to the nitriding temperature level. 

Keywords: Plasma.Nitriding.Nitrided layers.Microhardness 
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1   INTRODUÇÃO 

  A disponibilidade de materiais com boa resistência ao desgaste sem prejuízo à 

tenacidade e outras propriedades, tem sido uma demanda cada vez mais crescente 

especialmente na indústria que busca sempre redução de custos para se manter competitiva. 

Esta demanda não é exclusiva da indústria, mas de todos os segmentos que utilizam máquinas 

e equipamentos, a exemplo do mercado de energias que interage com praticamente todos os 

outros segmentos que é significativamente afetado por propriedades tribológicas dos materiais 

tais como atrito e taxa de desgaste. De acordo com Holmberg e Erdemir (2015), entre 15% e 

20% do consumo de energia mundial no setor industrial é influenciado pela taxa de desgaste 

de peças de maquinário e de maneira geral, cerca de 20% de toda a energia produzida no 

mundo é usada para vencer o atrito gerado entre partes de máquinas e equipamentos nos mais 

variados segmentos o que justifica investimentos em pesquisa e desenvolvimento nesta área. 

Esta necessidade não é uma constatação nova, Jost (1966) em seus estudos sobre tribologia, já 

havia concluído que entre 1,0 e 1,4% do produto interno bruto em um país industrializado, 

pode ser economizado pela introdução de melhores práticas tribológicas, com investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento voltados à melhoria do desempenho tribológico de materiais. 

Na década de 1970 surgiu a Engenharia de Superfícies, cujo esquema geral é apresentado na 

figura 2.6. Com esse “novo” segmento da engenharia, foram desenvolvidos vários materiais e 

aperfeiçoados diferentes tipos de tratamentos para endurecimento de superfícies de metais que 

promovem melhorias nas suas propriedades tribológicas, dentre esses processos podem ser 

citadas a cementação, nitretação gasosa, nitretação líquida e a nitretação por plasma ou iônica 

que é objeto deste trabalho.     
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A nitretação por plasma é um tratamento termoquímico que consiste basicamente no 

bombardeamento de átomos de nitrogênio na superfície do material (peça), promovendo 

assim a difusão desse nitrogênio na estrutura do aço formando precipitados com os seus 

elementos de liga, levando ao endurecimento da sua superfície, mantendo o núcleo dúctil. 

Outra vantagem significativa dos processos de nitretação, inclusive por plasma é que o 

processo é realizado sem que haja transformação de fases do ferro e com isso, de maneira 

geral obtêm-se excelente estabilidade dimensional das peças tratadas e praticamente isentas de 

distorções ou trincas provenientes do processo de tratamento. Desde que foi patenteada em 

1931, a nitretação por plasma vem evoluindo nos controles dos seus parâmetros de acordo 

com a disponibilidade das tecnologias. Atualmente a tecnologia mais largamente utilizada 

inclusive na indústria é a do plasma pulsado que é gerado por fonte de alimentação pulsada 

por meio da qual é possível controle da frequência com que ocorrem os pulsos de energia e 

por quanto tempo a energia deve ser fornecida para a geração e manutenção do plasma. 

Graças ao excelente desempenho dos tratamentos obtidos com essa tecnologia, sem impactos 

danosos ao meio ambiente e as vantagens financeiras, a nitretação por plasma pulsado pode 

ser caracterizada como o estado da arte em nitretação. Entretanto, quando o efeito de borda é 

impeditivo para a aplicação e quando é requerida uma penetração nas paredes internas de 

furos altamente eficiente, o estado da arte em nitretação por plasma passa a ser a tecnologia 

ASPN- Active Screen Plasma Nitriding (nitretação por plasma em tela ativa), no qual as peças 

a serem nitretadas são envolvidas por uma tela metálica no interior do reator protegendo-as do 

bombardeio direto de íons de elevada energia nas regiões de borda e consequentemente 

promovendo um tratamento mais uniforme mesmo em paredes de furos e rasgos( 

BIRÓ,2014). Focando na nitretação por plasma pulsado de aços de baixa liga, alvo de grande 

interesse na indústria, nota-se também um volume significativo de pesquisas já realizadas 

nesta área. Puntambekar et al (2013) evidenciaram em seu estudo que a Nitretação por Plasma 

proporciona melhora significativa na resistência à fadiga da liga de aço AISI 4140. A 

nitretação por plasma mostra-se também um processo bastante eficiente e confiável dadas as 
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possibilidades de controle dos seus parâmetros. Valores típicos dos parâmetros de processo de 

nitretação por plasma, segundo Aghajani e Behrangi (2017), envolvem mistura de gases: 25 % 

N2 e 75% H2; Temperatura: 500 a 580ºC; Tensão: 25 a 450 Volts e pressão de 1 a 10 Torr. 

Dependendo da aplicação e da finalidade do material, um ou mais parâmetros podem ser 

fixados e variar outros para obter os resultados desejados de endurecimento da superfície. No 

estudo da Nitretação Plasma da Liga de Aço AISI 4140, desenvolvido por Abhishek Sharma e 

KC Swami (2014), fixaram-se as misturas gasosas numa proporção de 25% N2 e 75% H2 do 

volume e a duração da nitretação por plasma em 10 horas, variando a temperatura em três 

patamares, 450°C, 475°C e 500°C. Obtiveram valores de microdureza, respectivamente 345, 

481 e 506 HV1 que incialmente sem tratamento era de 256HV1. 

Com base no disposto acima, foi definido como foco deste trabalho, realizar a Nitretação 

Plasmática DC-Pulsada da liga de aço AISI 4140, variando-se a temperatura e mantendo-se os 

demais parâmetros fixos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Verificar a influência da nitretação por plasma na superfície de peças de aço AISI 4140  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Estudar o processo de nitretação por plasma e seus parâmetros. 

- Realizar nitretação por plasma do aço AISI 4140 sob diferentes níveis de temperatura e 

demais parâmetros fixos.  

- Estudar como a variação nos parâmetros do processo de nitretação por plasma pode alterar 

as propriedades mecânicas superficiais das amostras nitretadas. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

      

 Estudar as tecnologias de tratamento de superfícies de materiais é importante 

tanto para contribuir com a pesquisa científica no campo de “engenharia de superfície”, 

denominação esta,  dada pela primeira vez na Inglaterra no início da década de 1970 quando 

foi criada naquele país a Sociedade de Engenharia de Superfície (BURAKOWSKI,1998), 

como também para oferecer alternativas que sejam técnica e economicamente viáveis para o 

atendimento da demanda por aços aplicados na construção mecânica que apresentem boa 

resistência ao desgaste, seja este de natureza abrasiva, adesiva, corrosiva ou por fadiga com 

preservação da tenacidade do núcleo do material. Aços com essas propriedades tribológicas 

têm sido foco de interesse de engenheiros e organizações ligados ao desenvolvimento de 

projetos de máquinas e equipamentos nos quais contenham componentes sujeitos a desgaste, 

bem como de gestores de manutenção industrial e empresários que buscam maior nível de 

confiabilidade desses componentes com o aumento do tempo médio entre falhas e da 

disponibilidade dos equipamentos visando a redução dos custos com manutenção. A forma 

tradicional de resolver este problema é o desenvolvimento de novos aços e novas ligas que 

ofereçam essas propriedades. Porém, em função do tempo de desenvolvimento e do elevado 

custo, este tipo de solução tem se mostrado muitas vezes inviável. Com isto, a nitretação 

apenas da superfície do material por plasma apresenta-se como uma alternativa viável para a 

solução desse problema (PINEDO,2004). A nitretação por plasma não é um conceito novo em 

tratamento de superfícies de metais, pois de acordo com Alves Junior (2001), foi patenteada 

por J.J.Egan em 1931 nos Estados Unidos da América e por Berghaus em 1932 na Suíça. 

Contudo, somente a partir da década de 1970 a sua aplicação teve expressivo valor técnico e 

comercial, sendo atualmente largamente aplicada em diversos segmentos industriais ao redor 

do mundo com destaque para a Ásia, Europa e Estados Unidos da América, especialmente 

para tratamento de superfícies de engrenagens. No Brasil a nitretação por plasma em escala 

industrial ainda não alcançou uma posição de destaque e por isso com intuito de contribuir 

para a mudança deste cenário, neste trabalho foi desenvolvida a  fundamentação conceitual da 

nitretação por plasma em ligas de aço e procedeu-se à realização de experimentos de 

nitretação por plasma em amostras do aço AISI 4140  com diferentes níveis de temperatura, 

realizando-se em seguida as caracterizações que comprovam o ganho nos valores de dureza da 

superfície e a formação de camadas de nitretação condicionadas aos parâmetros da nitretação 

por plasma. Com esses resultados, espera-se disponibilizar dados e informações a partir dos 
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quais novas pesquisas sejam desenvolvidas com foco em aplicações práticas na indústria. 

 

 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 O trabalho foi desenvolvido basicamente em quatro etapas. Procedeu-se 

inicialmente a uma pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, publicações de artigos 

científicos e trabalhos acadêmicos para então fazer uma revisão da literatura abrangendo os 

conceitos de plasma, de nitretação e os principais diferentes tipos existentes, bem como o da 

nitretação por plasma. Outros conceitos foram explorados, como a classificação dos aços para 

nitretação, os diagramas de equilíbrio de fases tanto para o sistema Fe-C como para o sistema 

Fe-N. Explorou-se também conceitos de tribologia e as propriedades tribológicas de aços após 

submetidos ao processo de nitretação por nitretação por plasma. A segunda etapa foi focada na 

realização dos experimentos de nitretação por plasma, iniciando-se pela preparação das 

amostras do aço AISI 4140, a preparação do reator de plasma e a nitretação propriamente dita. 

A terceira etapa, relaciona-se aos ensaios de caracterização. Iniciando-se pela medição da 

microdureza e da rugosidade na superfície nitretada das amostras, sendo seguido pelo ensaio 

metalográfico por meio da microscopia ótica-MO e pelo ensaio de microscopia eletrônica de 

varredura-MEV. Foi realizado também o ensaio de difração por Raios-X com vistas à 

determinação das fases presentes nas amostras e ainda no campo da microscopia, foi realizado 

o ensaio de microscopia de força atômica para verificação da topografia da superfície 

nitretada e da morfologia das camadas nitretadas e por fim foi a medição do perfil de 

microdureza HV0,05 das camadas nitretadas. A quarta e última etapa foi a avaliação dos 

resultados obtidos nos ensaios de caracterização que auxiliado pela revisão da literatura foi 

possível desenvolver discussões que levaram às conclusões. 
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2.REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 PLASMA 

          O plasma é um gás ionizado com elétrons, partículas ionizadas, excitadas e neutras, 

podendo ser completamente ionizado como o plasma solar ou parcialmente ionizado, como 

em lâmpadas fluorescentes que contém uma grande quantidade de átomos neutros. As 

caraterísticas de plasma dependem da sua densidade e da energia das partículas carregadas 

que interagem por forças elétricas e/ou magnéticas. Para Rossnagel, et al (1989), a 

terminologia plasma em laboratórios, também pode ser denominada de “descarga elétrica”, 

“descarga gasosa” ou “descarga luminescente “. Pois, trata-se de um gás contendo espécies 

eletricamente neutras e carregadas positiva e negativamente. Em princípio o plasma é 

eletricamente neutro, mas qualquer desbalanceamento de carga leva à geração de campos 

elétricos que movem as cargas no sentido do equilíbrio ou neutralidade e para que o equilíbrio 

ocorra; a densidade de cargas elétricas positivas e negativas deve ser igual. De acordo com 

Alves Junior (2001), existem vários tipos de plasmas com diferentes características os quais 

são classificados principalmente por seus parâmetros. Um parâmetro classificador do tipo de 

plasma é o grau de ionização, que é a fração das espécies que eram originalmente neutras e 

foram ionizadas. O tipo de plasma denominado fracamente ionizado ou também conhecido 

como plasma frio, é aquele cujo grau de ionização é muito menor que a unidade. Este tipo de 

plasma é geralmente utilizado na nitretação iônica ou nitretação por plasma. Além do grau de 

ionização os outros parâmetros que normalmente classificam os tipos de plasma são os 

átomos e moléculas constituintes, densidade e energia. A oscilação do plasma é outro conceito 

importante e ser estudado e esse fenômeno ocorre quando existir um desbalanceamento de 

cargas num plasma. Esse desbalanceamento é compensado pelo movimento dos elétrons 

presentes que objetiva neutralizar os efeitos do desbalanceamento. O movimento dos elétrons 

é oscilatório em torno da carga e a frequência dessa oscilação é denominada frequência do 

plasma. Com esta pequena introdução sobre o plasma, fica claro que há uma vasta gama de 

conceitos a serem estudados e aprofundados sobre o plasma assim como diversificadas são as 

aplicações da tecnologia de plasma. Neste trabalho são focados somente os conceitos 

intrínsecos ao processo de nitretação por plasma no intuito de elucidar sobre os resultados 

obtidos.  
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Contudo, segundo Piel (2017), a despeito do conhecimento já adquirido e das várias 

aplicações já consolidadas de tecnologias de plasma, ainda há muitos temas que se encaixam 

no que é classificado como campo da pesquisa básica da ciência do plasma, os quais ainda são 

considerados de vanguarda e desafiadores. Os principais temas desses campos são:  

 Plasmas não neutros e plasmas de componente unitário;  

 Plasma neutro ultrafrio; 

 Plasmas de poeira; 

 Plasmas produzidos por laser e alta densidade de energia; 

 Microplasmas na pressão atmosférica; 

 Turbulência no plasma e transporte turbulento; 

 Campos magnéticos nos plasmas; 

 Ondas, estruturas e fluxos de plasmas. 

 

2.1.1 Considerações básicas sobre a física do plasma 

Sendo o plasma um gás ionizado, contendo espécies carregadas e neutras, vale a pena 

relembrarmos alguns conceitos básicos sobre os gases. Um gás é caracterizado pelo número 

de partículas por unidade de volume, ou seja, densidade (n). O movimento de partículas em 

equilíbrio termodinâmico é determinado pela temperatura T do gás. Num gás ideal, o produto 

da densidade pela temperatura fornece a pressão, conforme equação: 

 

P= nkT                                                        (1) 

Sendo: 

P    = pressão 

n    =  Densidade numérica ( Partículas por unidade de volume) 

k    = Constante de Boltzmann 

T   = Temperatura do gás 

  

A mesma terminologia pode ser usada para o plasma. Entretanto, para o plasma existe uma 

mistura de no mínimo dois gases: elétrons e íons. Dessa forma, é necessário distinguir essas 

espécies por meio da densidade de cada uma delas, que podemos chamar de ne (densidade de 

elétrons) e ni (densidade de íons). De acordo com Piel (2017), é bastante frequente 

encontrarmos os plasmas em estado de não equilíbrio com diferentes temperaturas de elétrons 

que podemos nomear de Te e temperatura de íons que podemos nomear de Ti. Outro fato 

relevante é que os plasmas são formados numa atmosfera em que há uma grande quantidade 

de processos de ionização de átomos, os quais podem ocorrer pela fotoionização por uma 



22 
 

fonte intensa de radiação ultravioleta ou pela ionização colisional de elétrons energéticos. A 

ionização de impacto é o processo dominante nas descargas de gases em função da ampla 

oferta de elétrons energéticos. A fotoionização é encontrada no espaço onde as densidades 

tanto do elétron como do átomo são baixas, mas uma grande quantidade de fótons 

ultravioletas pode estar presente. Esses processos, bem como os seus equivalentes podem ser 

descritos por meio de equações simples de reação conforme resumidas na tabela 2.1.  

 

 

 

 Equação de reação                                                             tipo de ionização   

 e +A = A+ + 2e                                                                   ionização colisional  

 hv + A = A+ + e                                                                  foto ionização  

 A+ + 2e = A + e                                                                  recombinação de 3 corpos  

 A+ e = A                                                                             recombinação de 2 corpos  

    

 

 

Além da recombinação por processos volumétricos, elétrons e íons podem também se 

recombinar de maneira efetiva em superfícies que podem ser as paredes do reator ou 

micropartículas encravadas ou embutidas. Em equilíbrio termodinâmico, cada processo 

volumétrico é balanceado com o processo recíproco correspondente.                                           

 

2.1.2 Blindagem Debye 

  A característica mais importante de um plasma é a sua capacidade de reduzir os 

campos elétricos de maneira muito efetiva. Podemos discutir esse efeito de blindagem 

colocando um ponto extra na carga +Q em um plasma homogêneo infinitamente grande, que 

originalmente tem a mesma densidade tanto para elétrons como para íons positivos de carga 

única ne0 = ni0. Supondo que esta carga extra +Q esteja localizado na origem do sistema de 

coordenadas, espera-se que os elétrons sejam atraídos e os íons repelidos por essa carga extra, 

como esboçado em Fig. 2.1a. Isto resulta na formação de um espaço carregado ao redor da 

carga +Q, que tende a enfraquecer o campo elétrico gerado pela própria carga +Q. A flexão da 

trajetória depende da energia da partícula. Quanto maior a energia dos elétrons (íons, por 

exemplo), maior será a temperatura do elétron (ou do íon) e, mais linear a trajetória se torna, 

como indicado na Fig. 2.1b. Portanto, uma espécie de partículas menos energéticas será mais 

eficaz em blindar a carga extra, e assim o tamanho da região perturbada é menor. 

Tabela 2.1 – Equações simplificadas dos 

processos de ionização e recombinação 

Fonte: 

Adaptada de 

Piel (2017) 
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Obviamente, este processo de blindagem não é estático, mas é ditado pelo movimento dos 

elétrons e íons do plasma.  

 

 

 

 

 

  

Figura 2.1 – Esboço dos efeitos da blindagem de Debye 

Fonte: Piel (2017) 

  Como efeito da blindagem de Debye cria-se uma bainha de plasma que tem espessura 

da ordem de um comprimento definido como comprimento de Debye, que tem dependência 

inversa com a densidade de plasma e direta com a energia de elétrons. Assim, plasmas com 

densidades mais elevadas produzem bainhas mais finas (menores comprimentos de Debye) e 

portanto, ideais para peças que comportam pequenos furos e rasgos, envolvendo toda sua 

superfície. 

2.1.3. As descargas elétricas luminescentes (Glow Discharge) 

       As descargas elétricas apresentam-se das mais variadas formas. De acordo com 

Piel (2017), tal como os relâmpagos, os plasmas são gerados pela ruptura elétrica num gás. A 

ruptura elétrica ocorre quando uma corrente flui por um meio caracterizado como “isolante” 

mediante à aplicação de uma tensão elétrica que exceda a barreira de potencial elétrico ou 

tensão de ruptura desse meio que no caso em questão é o gás ou mistura de gases. O processo 

de ignição leva a um fluxo de corrente que gera uma descarga elétrica com características que 

dependerão do tipo de fonte de energia (ou potência) que alimenta o plasma, podendo ser de 

corrente contínua (dc), corrente alternada (ac) ou pulsada. As fontes alternadas podem 

produzir sinais em várias faixas de frequência desde dezenas de Hz até micro-ondas.   

Para melhor entendimento das descargas elétricas geradoras de plasmas, na figura 2.2 é 

apresentada a curva Tensão vs Corrente para um sistema típico formado por dois eletrodos 

(anodo e catodo), montados numa câmara de vácuo com gás argônio. Ao longo da curva são 

observadas regiões com diferentes regimes de descargas elétricas em função das variações de 

(
a
) 

(
b
) 
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tensão e corrente. A primeira região da curva é aproximadamente uma reta paralela ao eixo da 

corrente e é denominada de descarga de Townsend ( ou descarga escura) em homenagem ao 

físico e matemático irlandês John S. Townsend. Esta descarga pode ser descrita como um 

efeito de avalanche do gás sujeito à radiação da ionização entre os dois eletrodos. 

Inicialmente, a ionização libera um elétron e cada colisão, um elétron adicional é liberado, 

levando dessa forma à sustentação da avalanche. A próxima região está situada na borda de 

inclinação da curva da descarga de Townsend onde há a formação de um campo elétrico 

normalmente elevado. Esta descarga é denominada descarga corona na qual pode ocorrer a 

ruptura da descarga, e se a corrente for suficientemente elevada, esta descarga poderá se 

caracterizar como luminescente. Após esta região, há uma queda no nível de tensão e um 

aumento da corrente. Neste momento o gás se comporta como um resistor que tem sua 

resistência reduzida e por isso há um aumento na corrente, fazendo com que sejam geradas 

descargas luminescentes denominadas primeiramente subnormal e em seguida passa a ser 

caracterizada como normal onde a tensão relativamente baixa se mantém praticamente 

constante. Porém, a tensão volta novamente a subir em função da cinética dos elétrons e íons 

e consequentemente a corrente também sobe e de forma abrupta, levando à ocorrência da 

descarga anormal ou anômala tipicamente empregada nos processos de nitretação devido à 

sua característica de recobrir totalmente a superfície exposta do catodo em descarga de 

Piel,2017; CHEN,1984; Xu e Xiong,2017; Aghajani e Behrangi,2017). corrente contínua. 

Quando o nível de tensão sobe excessivamente é então gerada a descarga de arco em baixa 

pressão com drástica redução da resistividade do meio devido ao processo de emissão 

termiônica dos catados aquecidas pelas elevadas correntes (Alves Junior,2001; 

Piel,2017;Chen,1984;Xu e Xiong,2017;Aghajani e Behrangi,2017). 
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2.1.4 Mecanismo básico de operação da descarga luminescente (Glow Discharge) 

        Para melhor entendimento do mecanismo da descarga luminescente (Glow Discharge) 

e visualização de todas suas regiões, é necessário produzir uma descarga relativamente longa, 

ou seja, com uma distância significativa entre o catodo e o anodo. Várias regiões na descarga 

podem ser distinguidas pela intensidade do seu brilho, como mostrado na Fig. 2.3a. O 

eletrodo negativo de uma descarga luminescente é chamado de cátodo. Quando a descarga 

luminescente é operada com um cátodo plano, um padrão complexo de espaços escuros e   

luminosas tornam-se visíveis no lado do cátodo, como representado na Fig.2.3a. Na direção 

do ânodo, um volume estendido de luminosidade aparece formando a coluna positiva. Quando 

Figura 2.2 – Curva tensão x corrente de descarga DC num gás (Argônio) 

Fonte: Adaptado de Aghranji e Behrangi (2017) 
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o comprimento do tubo de descarga é aumentado e mantendo-se a corrente de descarga e a 

pressão do gás constantes, as características catódicas permanecem inalteradas, mas a coluna 

positiva fica mais longa e preenche o volume adicional. Verifica-se que, quando o intervalo 

de descarga é reduzido, a descarga é mantida mesmo quando a coluna positiva e o espaço 

escuro de Faraday forem “consumidos”, deixando apenas o brilho negativo e o espaço escuro 

adjacente aos eletrodos. Esse comportamento mostra que a descarga luminescente pode ser 

dividida em duas unidades funcionais: a parte catódica, que é responsável pela liberação de 

um número suficiente de elétrons do cátodo frio e termina na luminescência negativa, e a 

parte anódica que consiste da coluna positiva e camada de transição para o ânodo. A coluna 

positiva é a parte ativa em tubos de lâmpadas fluorescentes, em que uma pequena mistura de 

mercúrio em uma descarga de argônio de baixa pressão gera luz UV que é convertida em luz 

visível “branca” em um revestimento fluorescente da parede interna do tubo. A distribuição 

de potencial em uma descarga lunescente e o campo elétrico axial correspondente são 

esboçados na Fig. 2.3b. A maior queda de tensão ocorre na região do cátodo. Na 

luminescência negativa não há campo elétrico, E ≈ 0. Na coluna positiva, o campo elétrico 

axial é constante. Há uma pequena queda de tensão na camada anódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Mecanismo da descarga luminescente num tubo de vidro 
com dois eletrodos (Anodo-A e Catodo-C); 

(a) Identificação das regiões escuras e luminosas  

(b) Curvas do Potencial Elétrico ф e do Campo Elétrico numa 
descarga normal 

Fonte: Adaptado de Piel(2017) 
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2.1.5 Processos de ionização na bainha catódica  

      Quando um elétron primário é liberado do cátodo e é acelerado pelo campo elétrico, 

este pode ionizar os átomos de gás após um caminho livre médio típico para ionização, que 

podemos chamar de λi. Neste processo de ionização, um par de elétrons é criado. Agora dois 

elétrons são acelerados que geram quatro elétrons na próxima geração, e assim por diante, 

criando uma avalanche de elétrons conforme fig.2.4. Os íons são acelerados em direção ao 

cátodo, onde estes têm uma certa chance de liberar um novo elétron que substitui o elétron 

primário e lança a próxima avalanche. Esse processo pode ser descrito pela equação (2). 

Estatisticamente, a multiplicação de elétrons é descrita pelo número dn de elétrons recém-

criados em um intervalo dz (Alves Junior,2001; Piel,2017) 

                                                        dne = αnedz                                                       (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Geração de Íons na bainha catódica 

Fonte: Piel (2017) 
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 Como descrito na sequência, vários mecanismos de produção e recombinação 

de cargas ocorrem na região do catodo que comporta a parte da queda de tensão da descarga e 

por este motivo, muito investigada em processos de materiais. 

 

 

2.2 NITRETAÇÃO POR PLASMA 

2.2.1 Definição e histórico 

 Diante da demanda por aços com boa resistência ao desgaste, mantendo a 

tenacidade do núcleo, a nitretação por plasma apesar de não ser uma técnica nova, segundo 

Alves Junior (2001), vem sendo nos últimos anos cada vez mais estudada e aplicada na 

indústria por oferecer diversas vantagens as quais serão tratadas mais adiante.  

A nitretação por plasma é um dos métodos de tratamentos termoquímicos que trabalha com o 

princípio da difusão atômica de nitrogênio nas superfícies de aços enquanto estes estiverem na 

fase ferrítica e isto ocorre normalmente quando uma amostra é mantida na faixa de 

temperatura entre 300 °C e 600°C. O mecanismo de nitretação está relacionado à afinidade do 

nitrogênio com o ferro que em temperaturas relativamente elevadas a estrutura cristalina 

cúbico de corpo centrado do ferro ferrítico começa a vibrar e devido a essa vibração o átomo 

de nitrogênio difunde-se na estrutura do ferro, formando nitretos com o ferro e com outros 

elementos de liga, tais como: alumínio, cromo, molibdênio, vanádio e titânio. Um dos 

fenômenos provenientes da formação de nitretos desses elementos é o bloqueio dos 

movimentos de discordâncias e como consequência, a elevação da dureza da peça (Alves 

Junior, 2001; Xu e Xiong, 2017; Aghajani e Behrangi, 2017). 

2.2.2 O processo de nitretação e a interação com a superfície do substrato 

       Os conceitos da dinâmica do plasma, ainda que de maneira básica, já foram 

discutidos. Porém, quando se aborda o processo de nitretação por plasma é importante 

destacar os processos de superfície gerados pela interação entre íons e elétrons do plasma e a 

superfície do material. Impulsionados pelo campo elétrico, os íons positivos do plasma de 

descarga luminescente, como elementos não metálicos (gases), ou elementos metálicos, 

bombardeiam a superfície do catodo, resultando em efeitos de interação plasma superfície 

conforme mostra a figura 2.5.  
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 Sputtering: qualquer material com potencial negativo no equipamento do plasma é  

pulverizado (sputtered) pela incidência de íons positivos com energia adequada e  

produzirá um vapor atômico do material do catodo. Estes átomos ejetados são 

depositados numa peça próxima a ser revestida. Podendo ser utilizado qualquer 

eletrodo negativo feito de elemento de liga como alvo para fornecimento de elemento 

de liga. Estes átomos também podem ser ionizados pelo impacto de elétrons do plasma 

gerando íons do material pulverizado. 

 

 Aquecimento: a partir do plasma, íons com alta energia bombardeiam a superfície do 

substrato e liberam energia para aquecer o substrato. A temperatura do substrato pode 

chegar a um valor superior a 1200º C.  

 

Figura 2.5 – Diagrama esquemático das interações do plasma com a superfície do substrato 

Fonte: Adaptado de Xu e Xiong (2017) 
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 Implantação: quando íons altamente energéticos bombardeiam a superfície do 

substrato, eles podem ser implantados sem reação na superfície do substrato para 

formar uma camada de implantação. A profundidade dessa camada é determinada pela 

energia iônica e pelas características do material a ser tratado. 

 

 Difusão: como descrito anteriormente, a peça ou substrato a ser nitretado, pode ser 

aquecido por bombardeamento de íons ou outros métodos de aquecimento a 

temperaturas altas o suficiente para isso. Sob condução térmica, os íons incidentes e os 

átomos extraídos pelo processo de sputtering podem se difundir profundamente a 

partir da superfície do substrato para formar camadas de ligas de maior espessura.  

 

 Limpeza: quando a superfície do catodo é bombardeada por íons, o seu efeito de 

pulverização (sputtering) pode ser usado para limpar manchas de óleo e outras 

impurezas da superfície do substrato, enquanto o efeito de aquecimento da sua 

superfície pode induzir à decomposição de óxidos ali existentes.  

 

 Criação de defeitos:  o bombardeamento iônico pode fazer com que os átomos da 

superfície do catodo sejam pulverizados (processo de sputtering) e pode criar uma 

camada defeituosa incluindo o surgimento de um grande número de lacunas ou 

deslocações que podem ser mais ativas para a dissolução e difusão dos elementos de 

liga.  

 

 Aceleração da reação química: o plasma de descarga luminescente contém íons e 

elétrons de alta energia, o que estimula a ativação de espécies químicas e a aceleração 

de muitas reações químicas que não podem ser obtidas em condições normais. 

Experimentos sobre reações químicas com descarga elétrica em gases foram realizadas 

por cem anos. Segundo Xu e Xiong (2017), em1967, Mc Taggart usou pela primeira 

vez o conceito de plasma químico para estimular as reações químicas que ocorrem na 

descarga. Como resultado dessas interações, são formadas as camadas nitretadas. (Xu 

e Xiong,2017; Aghajani e Behrangi,2017; Alves Junior,2001). 
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2.2.1.1 Camada composta 

  A camada composta, também chamada de camada branca, se inicia na 

superfície da peça e a sua espessura é altamente dependente da composição química do 

material a ser nitretado.  Por exemplo, a camada composta do aço carbono simples é mais 

espessa que a dos aços de ligas. A camada composta é constituída principalmente por dois 

nitretos de ferro: ɤ’-Fe4 e ɛ-Fe2-3N. Na superfície onde a concentração de nitrogênio é maior, 

a formação de ɛ-Fe2-3N é mais acentuada. Entretanto, à medida que aumenta a distância da 

superfície na direção do núcleo, a fase ɛ-Fe2-3N diminui gradualmente, dando lugar à camada 

ɤ’-Fe4 a qual possibilita uma melhora na resistência a impactos da camada composta que 

apesar de ser provida de boa resistência ao desgaste e em função de ser frágil tem baixa 

resistência ao impacto; 

 

2.2.2.2 Camada de difusão      

      Esta camada que é formada abaixo da camada composta, é 

predominantemente constituída por nitretos dos elementos de liga. Esta camada promove o 

aumento da dureza da camada nitretada, bem como o aumento da vida em fadiga do substrato. 

O aumento da dureza nos aços nitretados, ocorre principalmente pela presença e distribuição 

de elementos de liga, os quais combinam-se com o nitrogênio que se difunde para além da 

camada composta, formando com os elementos de liga, compostos de nitretos que se 

precipitam nos contornos de grão dos planos cristalográficos. Para que se obtenha uma 

eficiência adequada na nitretação de aços, é de fundamental importância a existência de 

elementos de liga que sejam bons formadores de nitretos estáveis. Os elementos de liga que 

melhor formam nitretos estáveis são: Al, Cr, V, W e Mo. 

 Uma limitação bastante significativa na formação de nitretos é o teor de carbono dos aços a 

serem nitretatos que não deve ser superior a 0,5%. Teores de carbono superiores a 0,5%, 

aumentam a possibilidade de formação de carbetos a partir dos elementos de liga reduzindo a 

taxa de formação de nitretos.   

 

2.2.3 Considerações sobre as fontes de energia elétrica para nitretação por plasma 

        A fonte de energia para o processo de nitretação por plasma é de suma 

importância pelo fato de ser determinante no comportamento do plasma e nos regimes de 
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operação da descarga. As fontes de alimentação de corrente contínua (CC) convencionais 

utilizadas para prover potência elétrica ao reator, apresentam várias limitações como o 

controle da temperatura da peça a ser nitretada e especialmente no que diz respeito à formação 

de arcos voltaicos. Com os avanços no desenvolvimento de equipamentos com muito mais 

controle na geração de potência, surgiram as fontes de alimentação pulsadas com controle de 

detecção de arcos voltaicos bem como a rápida extinção desses arcos. A eficiência das fontes 

pulsadas para fornecimento de potência ao reator de plasma é atribuída à característica da 

modulação de largura de pulso, sendo mais conhecida a sigla em inglês PWM (Pulse Width 

Modulation). Essa característica possibilita controlar o tempo de duração do pulso (largura do 

pulso) tornando-se menor que o tempo para formação do arco, prevenindo assim a sua 

ocorrência. O fato do formato da onda ser quadrada, possibilita a mudança do nível de tensão 

de zero à tensão de descarga sem rampa. Além disso, este tipo de fonte permite que sejam 

controlados o tempo de recorrência dos pulsos, bem como da ausência de pulso, sendo 

possível um controle independente de cada parâmetro. Isto possibilita um controle adequado 

das descargas e da temperatura da peça. As principais vantagens da fonte pulsada são:  

 Controle mais preciso no processo de nitretação;  

 Controle e redução da temperatura do processo somente pelo ajuste da largura do 

pulso sem que haja alteração no nível da tensão; 

 Redução significativa da ocorrência do fenômeno de arcos voltaicos na peça que será 

nitretada; 

 Distribuição mais uniforme da temperatura e menor risco de sobreaquecimento da 

superfície da peça (Aghajani e Behrangi,2017; Alves Junior, 2001); 

 Aumento da densidade de plasma em relação à fonte CC para os mesmos valores de 

potência. O aumento da densidade de plasma conduz a bainhas cotódicas mais finas e, 

portanto, que contornam mais adequadamente cantos, furos e rasgos nas peças a serem 

nitretadas. 
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2.2.4 Processo de limpeza por sputtering como um pré-tratamento 

           O conceito e a função de processo de sputtering no tratamento de superfície de 

materiais é muito amplo, entretanto, neste trabalho está limitado a um pré-tratamento com 

propósito de remoção de átomos de uma superfície pela incidência de íons ou partículas 

neutras. O processo de sputtering é utilizado antes da nitretação por plasma com o objetivo de 

remover óxidos e outros contaminantes prejudiciais ao bom desempenho da nitretação. O 

processo ocorre pela redução por hidrogênio ou argônio ou ainda a mistura de ambos. A 

incidência de íons de hidrogênio e/ou argônio que bombardeiam a superfície do alvo 

(amostra) desaloja os contaminantes que serão extraídos pelo sistema de vácuo. A remoção 

das impurezas facilita a difusão do nitrogênio na superfície do alvo.  

 

2.2.5 A mistura de hidrogênio com argônio no processo de sputtering  

      O processo de limpeza da superfície por sputtering em plasma de argônio e 

nitrogênio permite aumentar a velocidade de formação da camada nitretada. O hidrogênio 

previne a formação de óxidos de ferro na superfície da peça que dificultam o processo de 

nitretação. Quando a superfície metálica a ser nitretada é bombardeada por argônio, criam-se   

imperfeições ou rugosidades que contribuem. O hidrogênio também potencializa (melhora) a 

energia dos íons para ejetar e remover as partículas da superfície uma vez que sendo um gás 

eletronegativo este aumenta a resistividade do meio e é preciso imprimir maior potência na 

fonte para manter a mesma tensão e corrente de descarga. Neste processo, ocorre um aumento 

significativo na queda de tensão na bainha catódica e por consequência da energia de impacto 

do íons sobre o catodo. A mistura de hidrogênio com argônio na atmosfera de nitretação 

resulta numa densidade de corrente maior e como consequência a densidade do plasma 

também é maior. (Aghajani e Behrangi,2017; Alves Junior, 2001). Novamente, uma densidade 

maior resultada numa bainha catódica menos espessa e mantendo a mesma tensão de 

descarga, o campo elétrico nesta região se intensifica impactando diretamente no aumento da 

energia dos íons.  

 

2.3 OUTROS TIPOS DE TRATAMENTOS TERMOQUÍMICOS 

     Muitos processos para endurecimento de superfícies de aços estão disponíveis, 

os quais passaram a ser melhor estudados com o surgimento da engenharia de superfícies na 
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década de 1970 a qual está esquematicamente representada na figura 2.6. Esses processos vêm 

sendo cada vez mais aplicados especialmente na indústria dos mais variados seguimentos. 

Porém neste trabalho, são mencionados de forma resumida apenas alguns tratamentos 

termoquímicos com o objetivo de formar base de comparação com o processo de nitretação 

por plasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Cementação 

Figura 2.6 – Esquema geral de Engenharia de Superfícies 

Fonte: Vatavuk e Ferrarese (2013) 
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Também chamada de carbonetação, a cementação é um tratamento 

termoquímico que consiste basicamente na difusão de átomos de carbono na microestrutura 

rica em ferro do aço. Este processo possibilita que no núcleo, os aços cementados atinjam de 

0,15 a 0,25% de carbono, e na superfície podem obter teor de carbono entre 0,8 e 1,0%, o que 

eleva significativamente a dureza da superfície do aço. Os resultados da cementação são 

dependentes dos seguintes fatores: 

 Tempo de tratamento (até a saturação); 

 Composição química do aço, incluindo o teor de carbono; 

 Potencial químico do carbono na superfície da peça. 

Existem vários processos de cementação que não é o propósito deste trabalho aprofundar o 

conceito de cada processo, porém na sequencia são descritos de forma resumida, somente três 

tipos de processos de cementação: 

2.3.1.1 Cementação sólida  

A cementação sólida é o processo mais antigo de cementação, que inicialmente 

envolvia somente o uso de meios de cementação (cementos) sólidas. Entretanto, devido à 

lentidão da cementação sólida e às dificuldades de controle preciso dos resultados obtidos 

com esse processo, conduziu a implementação de outros processos, como a cementação 

gasosa e a cementação líquida. Por estes motivos passou a ter aplicação restrita, embora do 

ponto de vista micro estrutural seja uma base para os demais processos. O tratamento de 

cementação é realizado acima da zona crítica, no campo austenítico, no qual a solubilidade do 

carbono no aço é elevada.  Embora a fonte de carbono seja sólida, o carbono é transportado 

pelo gás que se forma em torno da peça, a qual é envolvida pelo meio de carbonetação. A 

reação CO2 + C = 2CO é crítica para definir o potencial químico do carbono. Os cementos 

sólidos são tradicionalmente constituídos por uma mistura de carvão vegetal moído, porém 

não muito fino, e carbonatos, os quais agem como catalisadores, aumentando a proporção de 

CO em relação à de CO2. Um cemento tradicional é o de Caron, constituído por 40 % de 

carbonato de bário e 60 % de carvão vegetal. A cementação sólida é lenta, requerendo 

algumas horas de permanência acima da zona crítica (900 a 1000 ºC) e durante este tempo 

ocorre o crescimento de grão austenítico. Por esse motivo, após a cementação sólida em caixa 

é necessário um tratamento térmico que permita refinar o grão, geralmente a normalização.  
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2.3.1.2   Cementação Gasosa 

Este processo tem grande aceitação e aplicação na indústria. Porém, a limpeza 

superficial da peça a ser cementada é um fator crítico desse processo. É necessário o controle 

do potencial de carbono o qual é feito através do uso de gases que contêm CO, CO2, H2, H2O 

e CH4. Além do controle do potencial de carbono também é necessário o controle do potencial 

de oxigênio. Para assegurar uma distribuição adequada de carbono após a cementação é 

realizado um tratamento de difusão de carbono no campo austenítico. A microestrutura 

resultante da cementação depende de dois fatores conjugados: variação de velocidade de 

resfriamento (têmpera) e variação de composição química (difusão de carbono). Assim, há 

diferentes microestruturas na superfície da peça cementada dependendo da velocidade de 

resfriamento após a cementação e do teor de carbono. 

2.3.1.3 Cementação Líquida  

Tratamentos de cianetação implicam no uso de sais tóxicos no estado líquido, exigindo 

cuidados especiais de segurança. São realizados mediante a imersão das peças em sais 

fundidos contendo cianetos (exemplo: NaCN) a temperaturas entre 850 e 900 ºC, havendo 

dupla absorção, de carbono e nitrogênio. Após um tempo adequado as peças cianetadas são 

temperadas a partir do banho de sais. Em caso de necessidade de temperar novamente uma 

peça cianetada, esta deve ser aquecida num banho semelhante ao que foi utilizado para a 

cianetação. 

2.3.2 Nitretação gasosa 

        Na nitretação gasosa, opera-se com uma faixa de temperatura entre 500 e 

565°C.  Porém, antes que a temperatura de 150°C seja atingida, o possível ar existente no 

forno, deve ser retirado para evitar que as peças sofram oxidação. A amônia gasosa é soprada 

dentro do forno e decomposta na superfície da peça. Após esse processo, como resultado das 

reações entre os elementos de liga do aço, são formados vários nitretos, sendo o nitrogênio 

atômico então, adsorvido pela superfície do aço. A nitretação gasosa é realizada por dois 
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métodos, a saber:   

Método de estágio simples que opera numa faixa de temperatura entre 500 e 530°C e 

promove dissociação de 15 a 30% da amônia. Neste método a formação da camada composta 

é de aproximadamente 50µm que resulta numa fragilização da superfície. 

Método de duplo estágio é realizado numa faixa de temperatura entre 500 e 510°C para as 

primeiras 15 a 20 horas. Após esse tempo, a temperatura é aumentada para 550°C até o final 

do processo. Nesse método o grau de dissociação da amônia é entre 65 e 85%. Uma 

importante vantagem desse método em relação ao anterior é que torna possível a obtenção de 

camadas compostas bem baixas. 

 

2.3.3 Nitretação líquida 

 Este processo é realizado em banho de sais fundidos nos quais estão presentes 

cianetos ou cianatos operando com temperatura de 510 a 580°C. Em função da baixa 

temperatura aplicada, a difusão do nitrogênio é mais rápida que a do carbono e por isso não 

ocorre a cementação. O banho pode ser composto tanto por cianetos como cianatos. A 

composição mais geral é de 60 a 70% de sais de sódio e 30 a 40% de sais de potássio. O 

banho deve ser envelhecido antes de iniciar a sua utilização para que haja uma redução na 

quantidade de cianetos e carbonatos.      

 

2.3.4 Comparativo entre os diferentes processos de nitretação 

    Os diferentes processos de nitretação apresentam tanto vantagens como limitações e devem 

ser avaliados considerando a aplicação da peça a ser tratada. Na tabela 2.1, está resumida a 

maioria das características tanto dos processos como os resultados que promovem nas peças 

nitretadas. 
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Tabela 2.1 – Comparativo processos de nitretação 

 

 

 

 Fonte: Informativo técnico Isoflama 

 

 

 

 

2.3.5 Comparativo entre os processos de nitretação e o de cementação 

A depender do tipo de cementação, em comparação com processos de nitretação, a 

principal diferença está na temperatura de operação do processo e quando comparamos e 

cementação e gasosa com a nitretação, além da temperatura de operação do processo, o 
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elemento de difusão na cementação é o carbono e na nitretação o nitrogênio. Aqui também, 

deve ser avaliado com cuidado a aplicação da peça a ser tratada. Porém, de maneira geral o 

processo de cementação apresenta maior vulnerabilidade no que diz respeito a variações 

dimensionais e distorções na peça durante o processo. Além disso, quase sempre é mandatória 

a realização de tratamentos adicionais que em comparação com a nitretação por plasma é uma 

enorme desvantagem. Entretanto, a cementação oferece vantagens que a nitretação por plasma 

não pode oferecer como por exemplo a obtenção de camadas nitretadas mais espessas.  

 

 

 

2.4 AÇOS PARA NITRETAÇÃO 

 Assim como o processo de nitretação não é novo, o desenvolvimento de aços 

para nitretação também não o é. Em 1906, em Essen na Alemanha, a empresa Krupp Steel 

Works patrocinou uma pesquisa sobre nitretação gasosa em aços, liderada pelo pesquisador 

Dr. Adolph Fry o qual além de ter patenteado o processo de nitretação gasosa de estágio 

único, até hoje assim conhecida, também investigou os efeitos dos elementos de liga na 

dureza da superfície de aços. Ele descobriu que o processo de nitretação proporciona uma alta 

dureza superficial somente em aços contendo cromo, molibdênio, alumínio, vanádio e 

tungstênio. Todos estes elementos de liga formam o que é hoje conhecido como “nitretos 

estáveis”. Ele descobriu ainda que a temperatura é um fator determinante na profundidade ou 

espessura da camada nitretada bem como da metalurgia da superfície. Com isso, concluiu que 

ao nitretar aços com temperaturas mais elevadas (a partir de 680°C) há um risco da formação 

das chamadas “redes de nitretos” na superfície que nada mais é que uma solução saturada de 

nitrogênio. Após a sua descoberta sobre aços com os elementos liga citados acima, pelo fato 

desses aços não estarem disponíveis, Fry foi incumbido pela empresa Krupp de desenvolver 

aços com essas propriedades. Foi então desenvolvido e patenteada pela Krupp uma família de 

aços denominados “nitralloy” com o propósito específico para uso em nitretação. Estes aços 

tornaram-se mundialmente conhecidos sendo até hoje ainda utilizados (PYE, 2003). 

Entretanto, com o aprofundamento do conhecimento sobre o plasma e com o desenvolvimento 

de novas tecnologia de nitretação por plasma, outras possibilidades surgiram para a nitretação 

de aços não restringindo-se aos aços “nitralloy”, mas lançando mão de vários outros tipos de 

aços, considerados aptos para serem nitretados. De acordo com Schmitz (2014), os aços  
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utilizados para nitretação são classificados de acordo com a sua interação com o nitrogênio e 

conforme descrito a seguir: 

 - Baixa interação com o nitrogênio - aços ao carbono não ligados; 

- Média interação com o nitrogênio – aços média liga, aços ao manganês, aços 

cromo manganês, aços ao cromo, aços ao cromo molibdênio e micro ligados; 

- Alta interação com nitrogênio: aços com alto cromo e molibdênio, aços 

cromo-molibdênio-vanádio, aços cromo-alumínio-vanádio, açosalto cromo, aços 

ferramenta, aços inoxidáveis (ferríticos, austeníticos e martensíticos). 

A adaptação feita para uso de aços que não foram desenvolvidos com o propósito específico 

de nitretação, ocorreu em função da pouca oferta desse tipo específico de aço. Entretanto, 

mais recentemente vem sendo notado na esfera global um aumento nessa oferta,  que muito 

provavelmente decorre do fato de haver mais informações nas indústrias quanto aos 

benefícios oferecidos pelo processo de nitretação, principalmente no que diz respeito às 

baixas temperaturas de operação do processo sem transformação de fases do ferro levando a 

uma excelente estabilidade dimensional com aumento significativo da dureza superficial e 

manutenção da tenacidade do núcleo o que proporciona ao material um ótimo desempenho na 

resistência ao desgaste e na vida em fadiga. Apesar do processo de nitretação ser realizado 

sem transformação de fases do ferro, atenção especial deve ser dada em relação a tratamentos 

térmicos como têmpera, revenimento ou alívio de tensões que tenham sido realizados nos 

aços antes da nitretação. Pois, a depender dos parâmetros utilizados para a realização desses 

processos, em especial a temperatura, podem ocorrer deformações ou distorções durante a 

nitretação. Por isso, é altamente recomendado realizar a nitretação de aço em temperatura 

máxima que seja inferior a pelo menos 30°C da sua temperatura de revenimento. Outro fator 

importante a ser considerado para peças em aço a serem nitretadas, está relacionado aos 

processos a que foram submetidas imediatamente antes da nitretação, seja de transformação, 

como usinagem ou de conformações mecânicas, como forjamento e estampagem os quais são 

normalmente geradores de pontos de concentração de tensões. Caso esses processos sejam os 

últimos a que as peças foram submetidas antes da nitretação, torna-se imperativa a 

necessidade de ser realizado o tratamento térmico de alívio de tensões, antes da nitretação. Do 

contrário, poderá haver deformações ou alterações dimensionais significativas devido às 

tensões que estavam presentes nas peças terem sido aliviadas pelo processo de nitretação. 

Como os elementos químicos de liga têm influência determinante nos resultados da nitretação 

de aços. As figuras 2.6 e 2.7, apresentam os gráficos nos quais são observados tanto os efeitos 
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Figura 2.7-Efeito dos elementos de liga na dureza do material nitretado 

Fonte. Vendramim (2015) 

  

                        Fonte. Vendramim(2015?) 
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dos elementos de liga na dureza do aço nitretado como a influência desses elementos na 

profundidade ou espessura da camada nitretada. Como complemento aos gráficos e para 

apresentar exemplos práticos de aços normalmente nitretáveis, na tabela 2.2 estão listados 

alguns aços que tipicamente são nitretados para aplicações na indústria metal mecânica 

(VENDRAMIM, 2015) 
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Observa-se da figura 2.6 que as pequenas concentrações de AI e TI são preponderantes para o 

aumento da microdureza do aço e isto ocorre pelo fato desses elementos de liga terem maior 

afinidade química com o nitrogênio, possibilitando maior interação entre esses elementos e o 

nitrogênio, formando assim uma maior quantidade de nitretos provenientes desses elementos  

No entanto, a partir de uma pequena porcentagem de concentração destes elementos a 

espessura da camada nitretada diminui abruptamente, como mostra a figura 2.7.  O cromo e o 

molibdênio auxiliam para a melhora da resistência mecânica média e da resistência à fratura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 - Efeito dos elementos de liga na profundidade da camada nitretada 

Fonte: Vendramim (2015) 
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Material (SAE/AISI) Algumas aplicações típicas  Objetivo 
(melhorias de propriedades) 

 1020  Eixos / Mancais / Tuchos / Luvas  Corrosão / Desgaste 

 1045  

Eixos / Amortecedores / Moldes para 

Plástico  

Guias / Tuchos / Cursores / Luvas / 

Mancais / 

Balancins / Cilindros hidráulicos 

Corrosão / Desgaste 

4140  

Eixos-Comando / Virabrequins / 

Rodas Dentadas para 

Redutores/Mancais 

 / Molde para Plástico / Cilindros 

Hidráulicos / Pinhões 

Desgaste 

 8620  

Engrenagens de baixa transmissão / 

Pontas-de-Eixos / 

Mancais / Pinhões / Carcaças-

Diferencial 

Desgaste / fadiga 

 N-8550  Rosca Extrusora para Plástico  Desgaste 

35B,40B,60-40-18, 

80-55-06 (Ferro e aço 

Fundidos) 

Virabrequins / Eixos-Comando / 

Garfos/Corpos de freios industriais, 

cubos de acoplamentos  

Desgaste 

 M2  Brocas / Fresas  
Desgaste / Redução 

Atrito 

 P20  Molde para plástico  Desgaste / corrosão 

 H13  

Molde para plástico / Matriz Extrusão 

de Al. / 

Matriz de Forja a Quente / Camisas / 

Balancins / 

Punções 

Desgaste / corrosão 

D2  
Matriz para conformação a frio / 

Estampos  
Desgaste 

303,304,316... 

(Aço Inoxidável  

Austenítico) 

Anéis  Desgaste 

 

 

 

  

 

 

Tabela 2.2-Alguns materiais para nitretação, tipicamente 

aplicados na indústria metal-mecância 

Fonte: Adaptado de 
Vendramim (2015) 
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2.4.1 Aço AISI 4140 

       É um aço para beneficiamento com temperabilidade média, ligado ao cromo e 

molibdênio, utilizado na fabricação de diferentes componentes mecânicos onde se deseja uma 

boa combinação de resistência mecânica média e resistência à fratura. Também possui elevada 

resistência à fadiga. É utilizado em componentes para sistemas mecânicos de uso geral onde o 

uso do aço AISI 1045 é deficiente e por apresentar melhor capacidade de endurecimento em 

maiores seções transversais, resistência à fadiga e à fratura. Este aço é utilizado em 

rolamentos, cilindros, engrenagens, eixos hidráulicos, eixos furados, anéis, porcas e parafusos, 

tirantes, dentre outras. A sua composição química é apresentação na tabela 2.2.  

 

Tabela de composição química do aço AISI 4140 

Elemento 

químico 

de liga 

C Mn Smáx Pmáx Si Cr Mo Cumax NiMáx 

% do Peso  

0,38-

0,43 

 

0,75-

1,00 

 

0,04 

 

0,35 

 

0,15-

0,35 

 

0,80-

1,10 

 

0,15-

0,25 

 

0,35 

 

0,25 

Fonte: Catálogo técnico Arcelor Mittal (2015) 

 

2.4.2 O sistema Fe-C 

     No diagrama de equilíbrio termodinâmico ou simplesmente diagrama de fase do sistema 

binário ferro-carbono apresentado na figura 2.8 que de acordo com Chiaverini (1996), não é 

de fato um sistema binário em função da existência de elementos residuais provenientes do 

processo de fabricação, neste diagrama, além dos constituintes em cada fase, podemos 

também identificar as fases alotrópicas do ferro puro que em 1538ºC tem o seu ponto de 

fusão. Abaixo desse ponto, o ferro cristaliza-se com reticulado cúbico de corpo centrado (ccc) 

e forma alotrópica delta-δ, mantendo-se estável nesta forma até atingir a temperatura de 

aproximadamente 1394ºC, quando ocorre um rearranjo dos átomos, formando-se um novo 

reticulado, agora cúbico de face centrada (cfc) e forma alotrópica gama-γ. E esta condição 

mantém-se estável até cerca de 912ºC, momento em que ocorre um novo rearranjo atômico, 
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assumindo novamente o reticulado cúbico de corpo centrado (ccc) e desta vez com forma 

alotrópica alfa-α, mantendo-se dessa forma até à temperatura ambiente (CALLISTER,2016). 

 

 

 

               

      

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9– Diagrama 

de equilíbrio do Fe-C 

Fonte: Adaptado de 

Callister (2016) 
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2.4.3 O sistema Fe-N 

      No diagrama de fase do sistema Fe-N apresentado na figura 2.9, pode-se 

observar as fases envolvidas num processo de nitretação convencional que é caracterizado 

pela interação do nitrogênio com o ferro e com os elementos de liga. De acordo com 

(MITTEMEIJER, 2013), essa interação resulta em alteração nas características da superfície 

do aço nitretado as quais dependerão de composição química do aço, dos parâmetros do 

processo de nitretação e do potencial do meio nitretante. O limite de solubilidade do 

nitrogênio no ferro é dependente e limitado pela temperatura. Em 450°C a liga de ferro-base 

absorverá entre 5,7 a 6,1% de N, sendo que a formação de fase na superfície de ligas de aço 

tende a ser predominantemente a fase epsilon (ε) e é fortemente influenciado pelo teor de 

carbono do aço, quanto maior o teor de carbono, maior o potencial de formação da fase ε. 

Aumentando-se a temperatura ainda mais até atingir a fase gama (γ ′) em 490°C,  o limite de 

solubilidade começa a diminuir a partir da temperatura de aproximadamente 680°C. O 

diagrama de equilíbrio mostra que o controle da difusão de nitrogênio é crítico para o sucesso 

do processo. Vários parâmetros do processo operacional devem ser seguidos e controlados 

para realizar com sucesso o processo de nitretação. A maioria desses parâmetros pode ser 

controlada com instrumentação e métodos relativamente simples 
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2.4.5 A temperatura no processo de nitretação por plasma 

No processo de nitretação por plasma a temperatura tem fundamental importância uma vez 

que é um dos parâmetros físicos determinantes do plasma. De acordo com Barbieri (2001) a 

temperatura como um dos parâmetros do plasma influencia na energia do sistema de 

partículas pesadas. Há perda de energia desse sistema nas paredes da câmera em que o plasma 

está contido e isto ocorre tanto pela radiação como pela transferência de calor para as paredes 

e também para a amostra a ser nitretada.  

Entretanto, quando se deseja iniciar um processo de nitretação por plasma, ainda que se saiba 

que a temperatura tem influência de forma significativa nos resultados do processo de 

nitretação, definição dos valores ou faixas de temperatura requer um conhecimento mais 

específico, uma vez que a temperatura mostrada nos controladores de temperatura dos 

reatores de plasma, nem sempre refletem a temperatura real do plasma e nem a temperatura na 

Figura 2.10 – Diagrama de fase 

do sistema Fe-N 

Fonte: Adaptado de ASM 

International (2013) 
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peça nitretada, gerando assim gradiente térmico no sistema. Lima et. al (2005), em seu estudo 

sobre gradiente térmico no processo de nitretação por plasma, concluíram que a diferença de 

temperatura nominal plasma entre um ponto da superfície bombardeada por espécies do 

plasma e outro ponto qualquer a 4mm desse ponto, é superior da 10%. Este fato parece ser 

explicar as variações no perfil de microdureza detectadas as amostras do presente trabalho.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS  

 Foram utilizadas amostras de aço trefilado AISI 4140, as quais foram usinadas 

em formato circular com diâmetro de 25mm e espessura de 5mm. Já na aquisição da barra de 

aço AISI 4140, foi requerida a realização de ensaio de composição química do material, cujo 

laudo é apresentado na seção de resultados. Para realização dos experimentos e ensaios foram 

utilizados equipamentos e insumos necessários para o desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa. Estes equipamentos estão de alguma forma listados ao longo das descrições dos 

métodos.   

 

3.2 MÉTODOS    

3.2.1 Preparação inicial das amostras  

  A partir de uma barra trefilada de aço AISI 4140 de 1.3/8’ foram conformados   

2 bastões de comprimento de 130mm e posteriormente usinadas amostras com diâmetro de 

25mm e espessura de 5mm, conforme ilustrado na figura 3.10 

 

 

 

 

   Figura 3.11 – Imagem das amostras conformadas e usinadas para posterior tratamento.   
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3.2.2 Análise química das amostras antes do tratamento 

     Da mesma barra em de aço AISI 4140 em que foram retirados os corpos de 

prova para nitretação, foi também retirado um corpo de prova a partir do qual foi realizada 

análise química quantitativa por espectrometria de emissão óptica por centelhamento no 

laboratório do fornecedor das barras de aço. Na figura 3.11 é mostrada uma visão do 

equipamento utilizado nesse processo.  

 

 

 

 

Figura 3.12 – Visão geral do espectrômetro de emissão ótica por centelhamento    utilizado 

para realização de análise química quantitativa  

Fonte: Elaboração do autor no fornecedor Aços Sacchelli 

 

3.2.3 Preparação das amostras para nitretação por plasma 

       Após a obtenção das amostras usinadas, estas foram embutidas em baquelite 

lixadas com a seguinte sequência de grãos 240,320,400,600,800 e 1200, seguido de polimento 

com pasta de alumina de 0,25µm. Os equipamentos e sequencia utilizados neste procedimento 

é ilustrado na figura 3.12.  

 

 

Figura 3.13 – Processos de prepação das amostras para nitretação por plasma  

Fonte: Elaboração do autor 
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3.2.4 Reator para nitretação por plasma 

 Os experimentos de nitretação por plasma foram realizados no Laboratório de 

Plasma e Processos-LPP do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA empregando o 

processo ou técnica de PECVD – Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition com fonte 

de tensão pulsada. Na figura 3.14 é apresentada uma foto do reator de processos  e na figura 

3.15 é mostrado um esquema geral do reator com suas principais partes e acessórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A câmara de processos (reator a plasma) é confeccionado em aço inoxidável. O sistema de 

vácuo é composto por uma bomba mecânica do tipo Roots atingindo uma pressão residual da 

ordem de 10-3 Torr. A pressão é medida por pirômetros tipo pirani da marca Edwards, os 

controladores de fluxo de gases são da marca MKS modelo 247 com quatro canais com  

fundo de escala de 200 sccm. A fonte de alimentação modelo advanced Energy  com 

possibilidade e monitoramento da tensão, corrente, potência, frequência, largura de pulsos. A 

temperatura do substrato é monitorada por termopares do tipo K. 

 

 

                                                                

 

 

 

       

Figura 3.14 – Reator de 

processos a plasma  do 

LPP- Laboratório de 

Plasma e    Processos do 

ITA 

Fonte: Elaboração da foto 

pelo autor 
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3.2.5 Limpeza das amostras e partes e pré-tratamento por sputtering 

   Antes de iniciar o processo de nitretação por plasma há uma etapa fundamental 

que é a limpeza tanto das amostras como das partes internas da câmara de processos de 

nitretação por plasma. Contaminações na parede interna da câmara pode conduzir à 

concentração de arcos voltaicos e até mesmo inviabilizar a realização do processo pelo fato de 

sistema de proteção da fonte atuar continuamente não fornecendo assim tensão e corrente para 

o reator. Na figura 3.16 são mostrados alguns exemplos de partes internas do reator (porta 

substrato) logo após a realização da nitretação de um conjunto de amostras e após a limpeza 

dessas partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Esquema geral do 

Reator de  Plasma do LPP-ITA 

 Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 3.16 – Fotos antes de 

depois da limpeza de algumas 

partes internas do reator  a 

plasma (porta substrato).  

Fonte : Elaboração do autor 
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Ainda que a limpeza das partes internas e das amostras seja realizada de forma cuidadosa, a 

retirada total de todo e qualquer tipo de impureza especialmente possíveis óxidos que tenham 

sido formados nas amostras, torna-se uma tarefa muito dificil. Por isso, conforme discutido na 

revisão da literatura, o processo de sputtering ainda que tenha finalidades muito mais nobres 

no tratamento de superfícies, no processo de nitretação por plasma ele atua como um pré-

tratamento de limpeza das superfícies das amostras que no caso deste trabalho foi utilizada 

uma mistura numa proporção em volume de 60%H2 e 40%Ar por 45 minutos a uma 

temperatura entre 350 e 400 °C.  

 

3.2.6 Parâmetros de nitretação  

   Para o processo de nitretação por plasma, após os processos de limpeza 

inclusive o da limpeza por sputtering,  foi retirada a alimentação do argônio, ajustado o novo 

volume do hidrogênio e inserido o nitrogênio. Foram ajustados os demais parâmetros 

conforme tabela 3.3  

 

Tabela 3.3 – Parâmetros para nitretação por plasma das amostras do aço AISI 4140 

Parâmetros Utilizados para nitretação por plasma para as amostras do aço AISI 4140 

Parâmetros Valores ou atributos 

Fonte de Alimentação CC pulsada 

Tensão 300 a 450 volts 

Tempo de tratamento 3 horas 

Pressão de trabalho 3 Torr 

Temperaturas 

Mistura de gases (proporção do volume) 

500°C, 550°C e 600°C 

25%N2 +75%H2 

 

Fonte: Elaboração do autor  
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3.2.7 Caracterizações 

a)  avaliação da rugosidade das amostras   

    Com o objetivo de verificar os efeitos do processo de pré-tratamento 

sputtering sobre a superfície das amostras após a nítretação, foi realizada medição da 

rugosidade Ra (Rugosidade média) e Rz (Rugosidade pico a pico) da superfície das amostras 

antes e após a nitretação por plasma, utilizando o Rugosímetro marca Mitutoyo modelo SJ-

210, cujo princípio de medição é baseado num sensor que é colocado sobre uma parte da 

superfície, onde este traça um percurso a uma taxa constante. O sensor mede a rugosidade por 

meio de um “apalpador” na ponta do sensor. A rugosidade da superfície, no momento em que 

é feito o percurso de medição, causa um deslocamento no sensor que resulta em uma mudança 

do valor indutivo nas bobinas internas do mesmo, que por sua vez gera um sinal analógico 

proporcional a variação da rugosidade superficial medida. Este sinal é recebido por um bloco 

do circuito responsável por sua amplificação e o processa utilizando filtros digitais e um DSP 

(“Digital Signal Processing”). Na figura 3.13, é mostrado o rugosímetro digital em processo 

de medição da rugosidade da superfície da amostra. 

 

 

 

 

 

                       Figura 3.17 – Rugosímetro digital mitutoyo modelo SJ-210 

                         Fonte: Elaboração da foto pelo autor  
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b)  avaliação da microdureza superficial  

 Para a realização de medição da microdureza superficial das amostras 

nitretadas foi utilizado um micro durômetro da marca Pantec modelo HD 1000TM do 

Laboratório de Metalurgia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (figura 3.17). Foi 

utilizada um endentador de Microdureza Vickers e para as endentações foi aplicada uma carga 

de 50g por 15 segundos para então visualizar cada endentação e obter o valor da microdureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Morfologia por microscopia ótica-MO 

    Para realização dos ensaios de metalografia as amostras nitretadas foram 

secionadas transversalmente e novamente embutidas, lixadas com as lixas de granulometrias 

240,320,400,600,800 e 1200. Em seguida foram polidas com pasta de alumina de 0,25µm e 

submetidas a ataque químico com Nital-2% e Vilela. Uma vez preparadas as amostras, foram 

obtidas a imagens da microestrutura do material das amostras nitretadas por meio de 

microscópio ótico Olympus do Laboratório de Metalurgia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Na figura 3.18 são apresentadas fotos do microscópio ótico utilizado para 

realização do ensaio. 

Figura 3.18 – Microdurômetro Vickers modelo HD 1000TM do 

Laboratório de Metalurgia na   Universidade Mackenzie. 

Fonte: Elaboração de foto pelo autor 
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Figura 3.19 – Microscópio ótico 

Olympus com Câmera acoplada do 

Laboratório de Metalurgia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Fonte: Elaboração das fotos pelo autor 
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d) Morfologia das camadas - MEV  

     Utilizando as mesmas amostras que foram preparadas e passaram pelo ensaio 

de metalográfico com microscopia ótica, foi realizado ensaios com Microscopia Eletrônica de 

Varredura com vistas à obtenção de imagens da microestrutura das amostras nitretadas para 

análise da sua morfologia e também foi realizada a medição da espessura da camada 

composta (camada branca) das amostras. O equipamento de Microscopia Eletrônica de 

Varredura-MEV utilizado foi o da marca JEOL modelo JSM 6510, pertencente ao Laboratório 

de Engenharia de Materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie e na figura 3.19 são 

apresentadas fotos do equipamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Análise estrutural por difração de Raios-X  

 Foram realizados ensaios de difração de Raio-X no Laboratório de Físico do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica-ITA com as amostras nitretadas nos níveis de 

temperaturas com o propósito de identificar as fases presentes nas camadas nitretadas. 

 

Figura 3.20 – Microscópio 

Eletrônico de Varredura do 

Laboratório de Metalurgia 

da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie 

 

Fonte: Elaboração das fotos 

pelo autor 
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f) Microscopia de Força Atômica-AFM 

         Como complemento aos ensaios microscopia eletrônica de varredura e de 

rugosidade com vistas ao aprofundamento da análise da topografia da superfície das amostras 

nitretadas e tanto a topografia como a morfologia da microestrutura das regiões nitretadas, 

foram realizados ensaios de Microscopia de Força Atômica na modalidade AFM de contato. 

No modo AFM de contato, uma ponta com raio de aproximadamente 55nm é fixa num 

cantilever e aproximada muito próxima da superfície da amostra, porém sem tocá-la e uma 

força de Van der Waals é estabelecida como interação entre a ponta e a amostra e é tipo 

repulsiva. A força repulsiva que é da ordem de 10-6 a 10-7 N provoca uma deflexão do 

cantilever e esta deflexão é detectada por um feixe de laser refletido na extremidade do 

cantilever que por sua vez polariza um foto diodo e este envia sinais de corrente elétrica a um 

circuito de controle que envia um feedback ao sistema (software) que faz compensações eixo 

vertical do cantilever para manter sua deflexão constante, independentemente da posição do 

cantilever no eixo horizontal para evitar colisões com a amostra e assim danificar a ponta. Os 

dados de controle da deflexão do contilever e das posições do cantilever no eixo horizontal, 

são tratados pelo software e assim são geradas imagens topográficas da superfície da amostra. 

Para a realização dos ensaios, cortado uma pequena amostra de 5x5x3mm a partir das 

amostras que passagem pelos ensaios de Microscopia ótica e MEV. Na figura 3.20 são 

mostradas fotos com detalhes da preparação das amostras e uma foto do Microscópio de força 

atômica do Laboratório de Filmes finos do Instituto de Física da USP- Universidade de São 

Paulo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 –1Fotos do 

processo de preparação 

das amostras para 

realização de ensaios de   

AFM  

 

Fonte: Elaboração do 
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g) Perfil de Micro dureza 

 

   Utilizando as mesmas amostras já preparadas para realização dos ensaios micro 

gráficos pela Microscopia Ótica e MEV, utilizando também o mesmo micro durômetro e com 

os mesmos parâmetros de carga e tempo de endentação descritos no item b, foram realizadas 

medições de micro dureza ao longo da espessura das amostras. A primeira endentação para o 

início do perfil de micro dureza foi feita a 10µm da superfície nitretada e outras sucessivas 

endentações na direção do núcleo da amostra com distância entre elas de 10µm, até atingir o 

valor da microdureza do núcleo traçando dessa forma o perfil de micro dureza.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados obtidos nos ensaios e caracterizações realizados, são 

apresentados e discutidos neste capítulo.  

 

4.1 ENSAIO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO AÇO AISI 4140 

 Os resultados da análise de composição química do corpo de prova retirado da 

mesma barra do aço AISI 4140 utilizada para fabricação das amostras, são compatíveis com a 

folha de dados dos fabricantes de aços inclusive com os dados retirados do catálogo técnico 

da Arcelor Mittal os quais são registrados na tabela 2.2. A tabela 4.21 apresenta análise 

química do corpo de prova em questão. 

 

Tabela 4.4 - Resultados da análise de composição química da barra de aço AISI 4140 utilizada 

para a fabricação das amostras nitretadas por plasma  

Elemento 

químico 

de liga 

C Mn Smáx Pmáx Si Cr Mo Cumax Nimáx 

% do Peso 0,42 0,86 0,003 0,35 0,300 1,03 0,22 0,35 0,25 

 

Fonte: Laboratório contratado pelo fornecedor das barras de aço AISI 4140 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

     Conforme já discutido na revisão da literatura na seção 2.2.5, o processo de 

sputtering como pré-tratamento de limpeza, apesar de remover as impurezas da superfície das 

amostras, facilitando a difusão do nitrogênio, tem como efeito a formação de imperfeições na 

superfície da peça devido ao bombardeamento de átomos de argônio de alta energia. Estas 

imperfeições geradas influenciam diretamente na rugosidade da superfície da amostra, 

aumentando os seus valores, como podem ser observados na tabela 4.4.     
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Tabela dos resultados da rugosidade antes e após o processo de sputtering e nitretação por 

plasma 

Antes do Tratamento (Sputtering) Após o Tratamento (Sputtering) 

Rugosidade Ra (µm) Rugosidade Rz (µm) Rugosidade Ra (µm) Rugosidade Rz (µm) 

0,02 a 0,05 0,09 a 0,29 0,14 a 0,25 0,71 a 1,27 

Fonte: Elaboração do autor 

 

4.3 RESULTADOS MICROGRÁFICOS DAS AMOSTRAS NITRETADAS POR PLASMA 

 As análises topográficas das superfícies foram obtidas tanto pela microscopia 

ótica como pela microscopia eletrônica de varredura. Para a determinação da espessura da 

camada composta, ainda que seja possível determinar em ambas técnicas, decidiu-se utilizar o 

MEV.  Para as micrografias na microscopia ótica, foram realizados ataques químicos nas 

amostras tanto com o Nital-2% e com o Vilela. Entretanto não foram evidenciadas diferenças 

significativas e por isso decidiu-se manter somente o Nital-2%.  

 

4.3.1 Micrografia com microscopia ótica 

As imagens obtidas por MO são apresentadas nas figuras 4.22, 4.23 e 4.24, para os 

respectivos patamares de temperatura de 500ºC, 550ºC e 600ºC.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra 

Nitretada por 

plasma em 500 

°C 

Figura 4.22 – Imagem obtida 
por  microscopia ótica da 
amostra nitretada por 
plasma em 500°C 

Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 4.23 – 
Imagem obtida por 
microscopia ótica da 
amostra nitretada 
por plasma em 
550°C 

Fonte: Elaboração 
do autor 

 

Figura 4.24 – Imagem 
obtida por microscopia 
ótica da amostra nitretada 
por plasma em 600°C 

Fonte: Elaboração do autor 
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Os resultados mostram a presença de camada composta (camada branca) e nitretos 

precipitados logo após a camada composta que formam a camada de difusão. E, além disso, 

observou-se também a presença de martensita, sendo mais evidente na figura 4.22. O formato 

de “agulhas” na microestrutura se assemelha à martensita revenida a qual, muito 

provavelmente foi formada durante o processo de nitretação por plasma. Este fenômeno 

ocorre quando o material da peça a ser nitretado, já tenha sido submetido a tratamentos 

térmicos de revenimento ou alívio de tensões em temperaturas inferiores à temperatura de 

Nitretação por plasma. Para evitar a ocorrência do processo de revenimento de peças durante 

a nitretação por plasma, é recomendado que a temperatura de revenimento ou de alívio de 

tensão seja pelo menos 30 graus Celsius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

abaixo da temperatura de nitretação de 500°C. Outra constatação importante é que 

comparando as micrografias, pela morfologia apresentada, a micrografia referente à figura 

4.24 é a que presenta a maior quantidade de precipitados (nitretos com os elementos de liga) e 

esta micrografia refere-se à amostra que foi nitretada por plasma com o maior patamar de 

temperatura (600° C) evidenciando que com o aumento da temperatura ocorre uma maior taxa 

de difusão do nitrogênio ao longo da matriz (estrutura) do material. 

    

4.3.2 Micrografia com Microscopia Eletrônica de Varredura-MEV  

As imagens obtidas por MEV são apresentadas nas figuras 4.25, 4.26 e 4.27, para os 

respectivos patamares de temperatura de 500ºC, 550ºC e 600ºC.  

 

 

 

 

                   

Figura 4.25 – Micrografia com 
MEV amostra nitretada em 500° 
C  

Fonte: Elaboração do autor 
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 Nas micrografias obtidas por M 

 

Figura 4.26 – 
Micrografia com MEV 
amostra nitretada em 
550° C 

Fonte: Elaboração do 
autor 

 

 Figura 4.27 – Micrografia 
com MEV amostra 
nitretada em 600° C 

Fonte: Elaboração do 
autor 
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Nos ensaios por MEV, a primeira evidência observada está relacionada à espessura da camada 

composta (camada branca) que nos níveis de temperatura em que as peças forma nitretadas, à 

medida em que a temperatura de nitretação aumenta a referida camada também aumenta. isto 

ocorre pelo fato de quanto maior a temperatura, maior o potencial de difusibilidade dpo 

nitrogênio na matriz . Como pode ser visto nas imagens, para uma temperatura de nitretação 

de 500°C, foi obtida uma camada composta de aproximadamente 7µm e quando a 

temperatura de nitretação vai a 600°C, a espessura da camada sobe para aproximadamente 

14µm. Pode ser observado também na camada composta (camada branca) uma certa 

porosidade, sendo mais acentuada na figura 4.27 a 600ºC. A presença de poros deixa a 

camada menos compacta e consequentemente mais frágil. Esta característica em geral é 

indesejável. Porém, em aplicações em que não haja solicitações cíclicas e/ou de impacto e que 

as peças operem em região lubrificada, esta característica pode ser benéfica, uma vez que os 

poros podem alojar o lubrificante formando um filme e por consequência, diminuindo o 

coeficiente de atrito e reduzindo o desgaste. 

 

4.4 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

Por meio ensaios de Difração de Raios-X foram obtidos os difratogramas nos quais estão 

identificadas fases e os picos contidos na camada superficial das amostras nitretadas. As 

figuras 4.28,4.29 e 4.30 evidenciam que na camada superficial das amostras há uma 

predominância de precitados γ’-Fe4N e ε- Fe2-3N o que de fato era esperado, conforme já 

tratado no item 2.2.1.1. Pode também ser evidenciado nos difratogramas que as camadas de 

nitretos γ’ e ε apresentam duas orientações preferencias sendo para γ’[111] e ε[110] em todas 

as amostras, ainda que haja nitretos em outras direções, mas invariavelmente os nitretos 

mencionados(fases) estão sempre presentes nas mesmas direções cristalográficas. Outra 

constatação importante mostrada nos difratogramas é que a intensidade dos picos das fases, 

aumenta com o aumento da temperatura de nitretação. Ao comparar os difratogramas da 

figura 4.28 que corresponde à amostra nitretada com temperatura de 500°C e o da figura 4.30 

que corresponde à amostra nitretada a 600° C, nota-se que na posição 20 de 41 graus, a 

intensidade do pico na figura 4.30 é significativamente maior que a do mesmo pico na figura 

4.28.  
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Figura 4.28 – Fases e 
picos obtidos do DRX 
referente à amostra 
nitretada em 500°C 

Fonte: Elaboração do 
autor  

Figura 4.29 – Fases e 

picos obtidos do DRX 

referente à amostra 

nitretada em 550°C 

Fonte: Elaboração do 

autor 

Figura 4.30 – Fases e 
picos obtidos do DRX 
referente à amostra 
nitretada em 600°C 

Fonte: Elaboração do 
autor 
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4.5 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE AFM 

   Conforme já mencionado, os ensaios de AFM são complementares, entretanto 

foram elucidativos para algumas questões e fizeram com que surgissem outras que não são 

foco deste trabalho, mas poderão ser estudadas futuramente. Primeiramente foi analisada a 

topografia das superfícies nitretadas e confirmado o aumento significativo na rugosidade 

como efeito do processo de sputtering como pode ser observado na figura 4.31. Foram 

também verificadas as profundidades de endentações de microdureza nas superfícies 

nitretadas de acordo com a carga a aplicada com vistas ao estabelecimento de padrões que 

correlacione a espessura de camadas nitretadas (especialmente a camada composta) e a carga 

de endentação a ser aplicada para cada faixa de espessura da camada composta. A análise foi 

feita tendo sido evidenciado que para amostras que apresentaram espessuras de camadas 

compostas entre 7µm e 14µm, o limite de carga para a menor espessura de camada é de 100g. 

Carga superior a este valor, romperá a camada composta e o resultado da microdureza não 

será mais o da superfície da amostra. Esta análise está evidenciada nas figuras 4.32 e 4.33. Por 

fim, foi analisada a topografia da seção transversal de uma amostra, o que significa dizer que 

foi verificada a topografia das camadas nitretadas. Foi possível realizar a medição de 

protuberâncias geradas pelos nitretos precipitados. Esta constatação leva ao questionamento 

de qual seria a relação entre a altura dessas protuberâncias e as propriedades do material 

nitretado como dureza, resistência à fadiga e outras. Poderia também ser estudada a relação 

entre determinados parâmetros do processo de nitretação, por exemplo a temperatura e altura 

dessas protuberâncias. Estas constatações estão evidenciadas na figura 4.34. 
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  Os valores de rugosidade Ra e Rz da superfície das amostras após o processo 

de sputtering obtidos por meio de AFM, conforme figura 4.31, são similares aos valores 

obtidos por meio de rugosímetro digital comprovando a eficácia desse método.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 – Perfil de rugosidade da superfície 

após o processo de Sputtering por AFM operando 

no modo de contato 

Fonte: Elaboração do autor 

Figura 4.32 – Profundidade das endentações de 

Microdureza Vickers com cargas de 10g e 25g por 

AFM 

Fonte: Elaboração do autor 
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  Ao realizar a medição das profundidades das endentações com AFM para 

diferentes cargas de microdureza, foi possível determinar para este trabalho que a carga 

adequada tanto para a superficial como para o perfil de microdureza foi de 50g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Como pode ser observado na figura 4.33, com uma carga de endentação de 

100g, obteve-se no AFM uma profundidade da endentação de 1,876µm o que daria para 

realizar a medição da microdureza de todas as amostras com esta carga sem comprometer os 

resultados, uma vez que a menor espessura (profundidade) de camada composta nas amostras 

nitretadas neste trabalho foi de 7µm. No entanto, decidiu-se adotar a carga de 50g para que 

tivesse o máximo de segurança e confiança nos resultados de microdureza. Foi feita uma 

tentativa de realizar a medição da profundidade da endentação que foi realizada com uma 

carga de 200g. Porém, como a ponta do AFM no modo contato tem alcance máximo de 5µm, 

a extremidade da ponta caiu no vazio por ser mais profunda que 5µm, impossibilitando a 

realização da medição. Com isso, foi possível concluir que a carga de 200g não seria 

adequada para a medição da microdureza para as amostras deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 – Profundidade das 

endentações de Microdureza Vickers com 

cargas de 50g e 100g por AFM 

Fonte: Elaboração do autor 
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 Na figura 4.34 pode-se visualizar a morfologia das camadas nitretadas e 

evidenciar a existência de protuberâncias próprios do volume dos nitretos precipitados na 

matriz (microestrutura). Dada a acuracidade do microscópio de força atômica-AFM, foi 

possível medir a altura dessas protuberâncias formadas pelos precipitados que é da ordem de 

300nm.  

Esta informação poderá ser útil numa pesquisa da possível correlação das dimensões desses 

precipitadas com os parâmetros do processo de nitretação por plasma e das propriedades 

mecânicas e tribológicas do material nitretado. 

 

 

 

 

Figura 4.34 – Topografia e morfologia por 
AFM da microestrutura das camadas 
nitretadas- presença de precipitados 

Fonte:  Elaboração do autor 

 

Fonte: Elaboração do autor  
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4.6 DETERMINAÇÃO DA MICRODUREZA SUPERFICIAL E PERFIL DE 

MICRODUREZA 

 Os resultados de microdureza das amostras nitretadas por plasma tanto nas 

superfícies como o perfil de microdureza apresentaram melhoras significativas, conforme 

demonstrados na tabela 4.6 e nas figuras 4.35, 4.36 e 4.37. 

 

4.6.1 Microdureza Superficial 

  Os resultados de microdurezas superficiais apresentadas na tabela 4.5 é uma 

constatação de que o processo de nitretação por plasma promove de forma significativa o 

endurecimento das superfícies de aços e a temperatura é um dos parâmetros determinantes 

para essa melhoria. Estes valores elevados de microdureza têm significativa contribuição da 

camada composta (camada branca). 
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Tabela 4.6 – Comparativo da microdureza das amostras antes e após a nitretação por plasma 

Microdurezas (Superfície nitretada por plasma x Núcleo)  

Temperaturas de Nitretação 

Microdurezas  

      (HV) 

Núcleo Superfície 

500 °C 308 649 

550 °C 299 667 

600 °C 305 759 

 

 

 

 

4.6.2 Perfil de Microdureza 

Os perfis de microdureza apresentados nas figuras 4.35, 4.36 e 4.37 revelam primeiramente 

que a nitretação por plasma endurece não só a superfície das amostras (peças) mas também 

uma camada sub-superficial chamada de camada de difusão, assim conhecida por ser a região 

onde se evidencia que houve a difusão do nitrogênio ao longo da matriz (microestrutura) do 

material. Revela também que a temperatura do substrato é um dos parâmetros decisivos nesse 

processo. Para determinação da espessura total da camada nitretada, deve-se lançar mão de 

um critério que seja adequado e reconhecido pela comunidade científica e engenheiros. A 

norma DIN 50190 parte 2 (1979) define o critério denominado NHT sigla da língua alemã 

Nitrierhärtetiefe que significa numa tradução livre “profundidade da camada nitretada”. NHT 

é definida pela equação (3) e na definição da profundidade ou espessura total das camadas 

nitretadas apresentadas nas figuras 4.35, 4.36 e 4.37 foi adotado este critério. 

                        NHT = Dureza do Núcleo (em HV0,5) + 50HV0,5                     (3) 

Como pode ser observado nestas figuras, foram obtidos valores de espessura da camada da 

ordem de 256µm nas amostras que foram nitretadas por plasma em temperatura de 500°C, 

282µm para temperatura de nitretação de 550°C e 358µm para temperatura de nitretação de 

600ºC. 

 

Fonte: Elaboração 

do autor 
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 Para o perfil de microdureza apresentado na figura 4.35 que refere-se ás 

amsotras nitretadas em temperatura de 500°C, nota-se que a curva do perfil de microdureza 

apresenta a menor inclinação se comprada com as curvas das figuras 4.36 e 4.37 referentes as 

amostras nitretadas em temperaturas de 550°C e 600ºC, respectivamente. Esta pouca 

inclinação dá-se pelo fato da profundidade da difusão do nitrogênio. As curvas de perfil de 

dureza não sofreram qualquer ajuste de linearização e por isso é possível evidenciar a 

variabilidade em relação à homogeneidade da microestrutura das amostras. Como, nem a 

matriz do ferro e nem os nitretos formados são capazes de prover uma homogeneidade 

perfeita, uma vez que é próprio de todos os materiais a existência de defeitos ou imperfeições, 

essas imperfeições podem afetar significativamente as propriedades dos materiais, inclusive a 

dureza (CALLISTER,2016). A variabilidade pode também estar relacionada ao gradiente 

térmico existente no interior do reator de plasma,  

 

Figura 4.35 – Perfil de Microdureza para amostra 

nitretada por plasma em 500°C 

Fonte: Elaboração do autor 
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 Para o perfil de microdureza apresentado na figura 4.36 pertecente às amsotras 

nitretadas em temperatura de 550°C, nota-se que a curva do perfil de microdureza apresenta 

uma inclinação intermediária se comprada com as curvas das figuras 4.35 e 4.37 referentes as 

amostras nitretadas em temperaturas de 500C e 600ºC, respectivamente. Nesta curva, os 

efeitos da variabilidade provenientes das imperfeições se apresentam com uma magnitude 

ainda maior do que os da amostra da figura 4.35. A curva praticamente atinge o limite 

estabelecido pelo critério da norma DIN 50190. Porém, ao avançar nas endentações, a 

microestrutura do material apresenta-se mais endurecida pela ação dos nitretos gerados pela 

difusão mais aprofundada e a curva sobre uma deflexão no sentido de aumentar a dureza e 

com a profundidade ou espessura da camada nitretada se apresenta maior.                

  

Figura 4.36 – Perfil de Microdureza para amostra 

nitretada por plasma em 550°C 

Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 4.37 – Perfil de Microdureza para amostra nitretada por plasma em 600°C 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 

 

 

 

 Para o perfil de microdureza apresentado na figura 4.37 pertecente às amsotras 

nitretadas em temperatura de 600ºC, a curva reflete de forma ainda mais acentuada os efeitos 

da variabilidade das imperfeições ou da não homogeneidade da microestrutura do material de 

tal maneira que a partir da profundidade de aproximadamente 120µm até 350µm, a curva se 

comporta como um efeito denominado “dente de serra”. Novamente a maior difusibilidade do 

nitrogênio na matriz do ferro potencializada pelo aumento da temperatura, levou ao aumento 

na espessura da camada total nitretada (600ºC). 
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5. CONCLUSÕES  

Após a revisão da literatura sobre o tema desse trabalho, e o processo de nitretação por 

plasma, bem como a realização de experimentos e ensaios, chegou-se às seguintes conclusões: 

1. O processo de nitretação a plasma do aço AISI 4140 mostrou-se muito eficiente no 

endurecimento da superfície. Pois, foi obtido um acréscimo de no mínimo o dobro na dureza 

superficial quando comparado às amostras sem tratamento; 

2. A temperatura de nitretação tem uma influência muito significativa no potencial de difusão 

do nitrogênio na matriz de ferro, possibilitando a formação de nitretos em maior quantidade e 

consequentemente a um aumento na profundidade ou espessura total das camadas nitretadas, 

especialmente quando a temperatura ultrapassa os 550°C; 

3. O aumento da profundidade ou espessura das camadas ocorre tanto para a camada 

composta como para a camada de difusão; 

4. A camada composta (camada branca) mais espessa, apresentou maior porosidade e 

consequentemente torna-se mais frágil; 

5. O processo de sputtering utilizado como pré-tratamento de limpeza da amostra (peça) a ser 

nitretada, por meio do bombardeamento dos átomos de argônio e hidrogênio na superfície da 

peça (substrato), causa imperfeições nessa superfície e consequentemente o aumento da 

rugosidade superficial; 

6. De acordo com a literatura e com os resultados obtidos nas amostras nitretadas é possível 

afirmar que estas amostras nas condições de pós-nitretação estão aptas a oferecerem melhoras 

significativas nas suas propriedades tribológicas tais como resistência ao desgaste e 

desempenho de vida em fadiga. 

7. Os objetivos propostos para este trabalho foram alcançados. 
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6. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Algumas oportunidades para aprofundamento no estudo de temas relacionados a este trabalho, 

são recomendadas: 

 

1. Estudo e mapeamento dos efeitos nas superfícies de várias ligas de aço e outros metais do 

processo de sputtering como pré-tratamento na nitretação por plasma; 

2. Estudar se há e quais seriam as correlações entre: Parâmetros de nitretação por plasma x 

tamanho de precipitados na matriz (microestrutura) do material x propriedades mecânicas x 

propriedades tribológicas dos materiais; 

3. Aprofunda o estudo da tribologia dos materiais nitretados por plasma. 
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