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Resumo: Corpos de prova de aço carbono SAE 1045, previamente normalizados, foram nitretados 
para avaliar a influência do tempo de nitretação na dureza e microestrutura do material. Tempos de 
nitretação longos causam uma queda da dureza do núcleo do material devido á formação de perlita 
globular.  Com os resultados de caracterizações por microscopia eletrônica de varredura e os perfis 
de dureza foi montada a curva potencial limite de nitretação para uma temperatura de 460ºC.  
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INTRODUÇÃO 
 

A nitretação a plasma é um método de 
endurecimento superficial que utiliza a 
tecnologia de descarga luminescente para 
introduzir nitrogênio nascente na superfície de 
uma peça metálica para uma subseqüente 
difusão para seu interior. O processo consiste 
basicamente em aplicar-se uma voltagem 
elevada no interior de câmara fechada com 
uma mistura gasosa à baixa pressão para 
formar o plasma no qual o nitrogênio da 
mistura é ionizado e acelerado em direção à 
superfície da peça. [1], [4] 
Nas condições usualmente empregadas nos 
processos comerciais de nitretação a 
microestrutura camada nitretada é 
normalmente formada por duas regiões 
distintas, a partir da superfície: (i) a camada de 
compostos, denominada também de camada 
branca, por seu aspecto ao microscópio 
óptico, mais externa, e (ii) a zona de difusão, 
logo abaixo da camada de compostos que se 
estende em direção ao núcleo do substrato.[2] 
Uma das principais vantagens da nitretação a 
plasma sobre os outros tipos de nitretação é o 
fato de se poder obter superfícies e camadas 
nitretadas com características projetadas, ou 
seja, variando adequadamente os parâmetros 
(tempo, temperatura e composição da mistura 
gasosa) do processo de tratamento, pode-se 
prever que tipo de estrutura e precipitados a 
camada nitretada irá conter. Isso possibilita 
maior planejamento de acordo com a 
aplicação da peça tratada. [2], [4] 
A camada de compostos ou camada branca, é 
a região onde são precipitados os nitretos 
(Fe4N) e (Fe2-3N), é a região mais próxima a 
superfície e que apresenta maior dureza. [1] 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 1 – Micrografia da peça nitretada com 
20% N2 por 3 horas. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Tabela 1 – Dureza das peças tratadas 
 

% de N2 
no gás 

Tempo de 
tratamento 

Dureza 
superficial (HV) 

20,00% 

30min 349HV 

1hora 444HV 

3horas 572HV 

10,00% 

1hora 360HV 

3horas 398HV 

8horas 441HV 

5,00% 
3horas 408HV 

8horas 416HV 
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A tabela acima apresenta os resultados de 
dureza superficial das camadas nitretadas 
obtidas no aço SAE 1045 usando diferentes 
proporções de gás e tempos. A dureza 
superficial do material antes do tratameno 
termoquímico era de aproximadamente 
209HV. Foi observado um aumento 
significativo da dureza superficial em todas as 
amostras nitretadas como se vê na tabela 
acima.  
 
 
 

 
 
Gráfico 1 – Perfis de dureza das peças 
nitretadas com 20%N2 

 
A figura 2 apresenta os perfis de dureza das 
camadas nitretadas obtidas por tempos de 0.5, 
1 e 3 horas com 20% de N2. O aumento da 
dureza próximo à superfície está associado à 
formação de camada branca, como pode ser 
visto na figura 1. 
O perfil de dureza (figura 2) mostra como a 
dureza da peça varia conforme avançamos da 
sua superfície para seu interior. Era esperado 
que a dureza, a uma mesma distância da 
superfície, aumentasse com o tempo de 
tratamento e com a porcentagem de N2 no 
gás, porém foi observado o contrário. Nas 
peças que passaram por tratamentos mais 
longos, foi observado que o aumento da 
dureza foi inferior à das peças nitretadas por 
pouco tempo e, em algumas peças, a dureza 
final chegou a ser menor que a dureza original 
do material.  
Sabe-se que em temperaturas entre 450ºC e 
650ºC o aço sofre o tratamento térmico de 
revenimento. Quando a nitretação do aço SAE 
1045 é realizada por tempos mais longos, a 
matriz torna-se mais dúctil, diminuindo a 
dureza do material. [3] 
A construção das curvas PLN, que depende 
de análises de micrografias que estão sendo 
preparadas com o auxílio de um MEV 

pertencente ao laboratório de Plasma da 
UFES, está em fase de construção. 
 

CONCLUSÃO 
 
O tratamento de nitretação se mostrou 
eficiente no aumento da dureza superficial das 
amostras, chegando até a dobrar seu valor em 
alguns corpos de prova. No entanto, a 
diminuição significativa da dureza do núcleo 
do material mostrou que tempos de tratamento 
mais longos não devem ser empregados. 
Alguns autores realizaram os tratamentos de 
nitretação a plasma em aços carbono comuns 
por tempos curtos, da ordem de minutos, 
conseguindo resultados satisfatórios. 
Com base nos resultados, recomenda-se a 
realização de tratamentos de nitretação de 
menor duração para o aço 1045, de modo a 
aumentar a dureza na superfície sem que haja 
amolecimento do núcleo devido ao seu 
revenimento.  
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