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Resumo: A técnica de nitretação a plasma está em constante uso na melhoria das 
propriedades superficiais dos aços, especialmente aço ferramenta. Neste trabalho, estudou-se 
a influência dos parâmetros de tempo, porcentagem de nitrogênio e temperatura na 
microestrutura e dureza superficial da camada nitretada de um aço VF 800 AT, com o objetivo 
de melhorar as suas propriedades tribológicas e determinar as curvas potenciais limites de 
nitretação.  
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INTRODUÇÃO 
 
O aço ferramenta VF 800 AT é fabricado 
pela Villares Metals com a proposta de 
apresentar uma elevada tenacidade 
acompanhada de uma boa resistência ao 
desgaste e elevada dureza superficial. Esse 
material é usado para trabalho a frio e 
possui uma ampla aplicação, como em 
matriz, molde, ferramenta de corte, 
ferramenta de conformação de chapas, 
corte a frio, componente de máquinas. 
Devido à necessidade de aumentar o 
tempo de vida dos componentes, no qual o 
VF 800 AT é aplicado, são feitos 
tratamentos térmicos e termoquímicos para 
melhorar as propriedades do material. O 
emprego de tratamentos térmicos como a 
têmpera consiste no aumento de dureza, 
perda de ductilidade e queda da resistência 
mecânica em toda a peça tratada, assim 
sendo necessário fazer um revenimento 
para aliviar as tensões e produzir uma 
melhor combinação de resistência, dureza 
e tenacidade. Em seqüência, é utilizada a 
técnica de nitretação a plasma na qual tem 
como aspectos positivos a não emissão de 
resíduos tóxicos, o menor tempo de 
tratamento, a economia de energia, a 
uniformidade observada na camada 
nitretada, pois é possível ter um maior 
controle nos parâmetros do processo, tais 
como: fluxo da mistura gasosa, pressão, 
temperatura, composição da mistura 
gasosa, voltagem, entre outros. A aplicação 
da nitretação nos aços produz uma camada 
nitretada dividida em camada de 
compostos e zona de difusão. Com a 

caracterização microestrutural e a 
construção dos perfis de dureza é possível 
analisar a influência dos parâmetros 
alterados como a variação da composição 
da mistura gasosa e o tempo numa 
determinada temperatura. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O aço VF 800 AT foi temperado na 
temperatura de austenitização de 1030ºC e 
resfriado em óleo para prevenir trincas no 
material. Assim, notou-se a presença de 
carbonetos globulares não dissolvidos na 
matriz martensítica e uma dureza de 733 
HV. Em seguida, foi feito o revenimento na 
temperatura de 520ºC, pois essa 
temperatura deve ser superior ao do 
tratamento de nitretação, assim evita a 
queda da dureza após este processo. A 
dureza apresentada pelo aço revenido foi 
de 664 HV e a microestrutura martensítica 
revenida. 
Para o tratamento termoquímico de 
nitretação a plasma, foi empregada uma 
mistura gasosa de hidrogênio e nitrogênio 
utilizando proporções de 5% N2 e 95% H2, 
10% N2 e 90% H2, 20% N2 e 80% H2 na 
temperatura de 460ºC por tempos variando 
de 30 minutos até 8 horas. Com isto, foi 
possível obter uma microestrutura para 
cada condição. O motivo do uso de 
hidrogênio na mistura gasosa se deve ao 
fato dele provocar um aumento das 
populações de espécies excitadas no 
plasma e assim aumentar a corrente de 
descarga e a temperatura da amostra, 
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promovendo o aumento da taxa de 
“sputtering” e da difusão de nitrogênio. 

 

 
 

Figura 1 – Amostra nitretada com 20% de 
N2 na mistura gasosa  por um tempo de 3 
horas. Presença da camada branca 
(camada de compostos) na superfície e 
logo abaixo uma região refinada, 
correspondente a zona de difusão. 

 

Figura 2 – Perfil de dureza da amostra 
nitretada com 20% de N2. 

Foi observado para cada porcentagem de 
N2, que quanto maior o tempo de 
nitretação, mais espessa a camada 
nitretada e maior a dureza superficial. A 
formação da camada nitretada se deve a 
afinidade do nitrogênio pelo cromo e outros 
elementos de liga formadores de nitretos 
(camada de compostos) e aos eventos 
relacionados ao processo difusivos como: 
saturação da ferrita com nitrogênio, 
precipitação de nitretos, geração de 
tensões residuais, redistribuição do 
carbono e formação de fases nos 
contornos de grão, compondo a zona de 
difusão. A dureza, relativamente alta, é 
proporcional a formação da camada de 
compostos. 
A Figura 1 mostra a camada nitretada 
formada no aço VF 800 AT usando 20% N2 
por um tempo de 3h. A Figura 2 apresenta 
o perfil de dureza da amostra usando 

misturas gasosas com 20% de N2 por 
tempos variados. 

CONCLUSÃO 

A aplicação da nitretação a plasma no aço 
ferramenta VF 800 AT aumentou 
significativamente a sua dureza superficial. 
Amostras nitretadas por tempos mais 
longos e nas mesmas porcentagens de N2 
apresentaram camada branca mais 
espessa e conseqüentemente maior 
dureza. 
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