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Resumo: Corpos de prova de aço ferramenta AISI H13 na condição temperada e revenida passaram 
por tratamentos de nitretação a plasma a uma temperatura de 500ºC para avaliar a influência de 
diferentes combinações de tempo e potencial de nitrogênio na dureza, microestrutura da camada 
nitretada e no aumento da resistência ao desgaste do material. O aumento de dureza é mais 
significativo para tempos mais longos de tratamento. O coeficiente de desgaste é influenciado pelo 
tempo de tratamento e pela dureza da camada nitretada. Os resultados mostram que longos tempos 
de tratamento resultam em camadas nitretadas mais profundas, que elevam a resistência ao 
desgaste. 
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 INTRODUÇÃO 
 

Os aços ferramenta são 
frequentemente utilizados na indústria em 
aplicações de corte e conformação de metais 
e polímeros. As solicitações mecânicas a que 
são submetidas esses componentes são 
bastante agressivas exigindo uma otimização 
das propriedades como resistência mecânica, 
tenacidade. A melhoria das propriedades 
deste tipo de componente é realizada através 
da combinação de tratamentos térmicos, que 
definem a microestrutura, tenacidade e dureza 
final do material; termoquímicos e, em alguns 
casos, técnicas de revestimento com filmes 
duros, que otimizam as propriedades 
superficiais como a resistência ao desgaste.[1] 

 A nitretação a plasma é um dos 
tratamentos utilizados para otimização de 
propriedades superficiais. As camadas obtidas 
em tratamentos de nitretação a plasma variam 
de acordo com as combinações de tempo, 
temperatura e potencial de nitrogênio 
utilizadas, podendo ser obtidas camadas com 
espessuras planejadas e com ou sem 
presença camada branca. A camada 
nitretadas possui maior dureza que o material 
sem tratamento e também maior resistência 
ao desgaste, desta forma, camadas com maior 
profundidade de endurecimento tendem a 
conferir uma maior resistência ao desgaste em 
componentes nitretados. 
 A utilização de tratamentos de longa 
duração pode levar à formação de camada 
branca, que por apresentar elevada dureza 
torna-se indesejada em determinados 
componentes, pois torna a superfície muito 

frágil e favorece a perda de material quando 
sujeita a esforços de impacto e pode 
prejudicar a aderência de filmes depositados 
em tratamentos posteriores. Devido a essas 
desvantagens é necessário estabelecer as 
condições de tratamento com as quais pode-
se obter camadas nitretadas com boa 
profundidade de endurecimento e sem a 
presença de camada branca. [2] 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As amostras nitretadas apresentaram 
bons resultados de endurecimento superficial. 
A figura 1 mostra o perfil de dureza e os 
resultados do ensaio de desgaste das 
amostras nitretadas em atmosfera contendo 
10% de N2. Observa-se que fixado o potencial 
de nitrogênio, o aumento do tempo de 
tratamento proporciona maior endurecimento 
próximo à superfície. A amostra nitretada por 
6h obteve um maior endurecimento que as 
amostras nitretadas por 1h e 3h. Os resultados 
dos ensaios de desgaste mostram que o 
aumento do tempo nitretação proporciona 
maior resistência ao desgaste, caracterizado 
no gráfico pelo menor valor de coeficiente de 
desgaste. 

Observa-se que para cada amostra no 
ensaio de desgaste têm-se vários valores de 
coeficiente de desgaste. No entanto, o valor 
que interessa é aquele que é obtido quando o 
processo de desgaste atinge o regime 
permanente, ou seja, quando o coeficiente de 
desgaste não varia com a distância deslizada. 
Antes que o regime permanente seja atingido, 
o gráfico do coeficiente de desgaste versus 



 

 

distância deslizada pode apresentar qualquer 
comportamento. Não existe um tempo de 
ensaio ou distância de deslizamento padrão 
para que o processo de desgaste atinja o 
estado permanente, o que depende do 

material do corpo de prova e da esfera de 
ensaio.[3] Nos ensaios realizados o regime 
permanente do processo de desgaste foi 
atingido após distâncias deslizadas de 600m. 

 
 

 
Figura 1: (a) Perfil de dureza (b) Ensaio de desgaste das amostras nitretadas em atmosfera 

contendo 10% de N2 

 
  
 
CONCLUSÃO 
   
  Foram apresentados  resultados dos 
estudos realizados somente com amostras 
nitretadas em atmosfera contendo 10% de N2 
por tempos de 1h, 3h e 6h a uma temperatura 
de 500ºC. Verificou-se uma diminuição do 
coeficiente de desgaste com o aumento do 
tempo de nitretação. Menores coeficientes de 
desgaste significam maior resistência ao 
desgaste. Maiores tempos de nitretação 
produzem camadas nitretadas com maior 
profundidade e valores de dureza mais 
elevados, como pode-se verificar nos perfis de 
dureza (figura 1.a), que são fatores que 
contribuem para o aumento da resistência ao 
desgaste micro-abrasivo. 
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