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RESUMO 

 

Nas indústrias são empregados processos de fabricação que visam dar formas e acabamentos 

em peças e componentes metálicos e, nesses processos, são empregadas ferramentas para 

cortar, estampar, dobrar e furar. O término do uso dessas ferramentas acontece com desgaste 

do seu fio de corte. Muitos são os materiais empregados na fabricação de ferramentas de 

corte, dentre eles estão os aços rápidos M2 que têm alta resistência ao desgaste e alta 

tenacidade. As ferramentas produzidas desse material podem ser submetidas a tratamentos 

térmicos e termoquímicos a fim de melhorar ainda mais sua resistência mecânica. A 

nitretação iônica é um tratamento termoquímico onde um vácuo é gerado dentro de uma 

câmara e um campo elétrico intenso é aplicado para gerar espécies ativas de plasma em um 

gás, que reagem com a superfície das amostras produzindo compostos de elevada dureza e 

resistência ao desgaste. Este trabalho tem por objetivo analisar a melhor temperatura de 

nitretação aplicada em ferramentas de corte de aço AISI M2 empregadas na fabricação de 

pregos de construção civil. Para tanto, amostras e ferramentas de aço AISI M2 foram 

nitretadas em diferentes temperaturas (400, 450 e 500 °C) e, após isso, foram realizados 

ensaios de microdureza, dureza, microscopia óptica, Difração de Raios-X(DRX) e aplicação 

prática dessas ferramentas na indústria. Os resultados apresentaram aumento de microdureza 

superficial e a microscopia óptica revelou a formação de uma camada de compostos para os 

três tratamentos. O ensaio de DRX mostrou a formação dos nitretos de ferro ε-Fe3N e γ’-Fe4N 

para os três tratamentos na superfície das amostras. A produção em quilogramas de pregos de 

dimensões de 1.1/4” x 13 (uma polegada e um quarto de comprimento e bitola BWG 13 

(equivalente a 2,41 mm)) na indústria, por par de ferramentas, aumentou de 300 para 2.550 kg 

(850%) para o tratamento a 400 °C.  

 

Palavras-Chaves: Nitretação, ferramenta de corte, aço AISI M2 
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ABSTRACT 

 

In industries are employed manufacturing processes that seek to give shapes and finishes on 

metal parts and components, and in these processes are used tools for cutting, stamping, 

folding and sticking. The disuse of these tools happens with the wear of their reliability. Many 

materials are employed in the manufacture of cutting tools, among them there are the M2 

speed steel which have high resistance and high toughness. The tools of this material can be 

subjected to thermal and thermochemical treatments to further improve mechanical strength. 

The ion nitriding is a thermochemical treatment in which a vacuum is generated into a 

chamber, and an intense electric field is applied to generate active species of a gas plasma, 

which react with the surface of the samples and produces compounds of high hardness and 

wear resistance. This work aims to analyze the best nitriding temperature applied in M2 speed 

steel cutting tools used in the manufacture of nails. Thus, M2 speed steel samples and tools 

were nitrided at different temperatures (400, 450 and 500 ° C) and, after that, microhardness 

and hardness tests were performed, as also optical microscopy, x-ray diffraction (XRD) and 

the practical application of these tools in the industry. The results showed an increase of 

surface hardness and optical microscopy revealed the formation of a compound layer for the 

three treatments. The XRD test showed the formation of iron nitride ε-Fe3N and γ'-Fe4N on 

the sample surface for the three treatments. The production of nails 1.1 / 4 "x 13 (one inch and 

a quarter-length and gauge 13 BWG (equivalent to 2.41 mm)) in industry, per pair of tools, 

increased from 300 to 2,550 kg (850%) for treatment at 400 ° C. 

 

 

Key-words: Nitriding, cutting tool, M2 speed steel 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 A crescente necessidade de aumentar a produtividade de máquinas e melhorar a 

qualidade em alto volume de materiais pela indústria de transformação tem sido a força 

motriz por trás do desenvolvimento de materiais para ferramentas de corte (Gill et al., 2012; 

Yoshio, et al., 2007).  A indústria de transformação está constantemente se esforçando para 

diminuir seus custos de corte e aumentar a qualidade das peças usinadas com o aumento da 

demanda de bens manufaturados de alta precisão.  

 Os aços rápidos são muito utilizados pelas indústrias. As principais aplicações de 

ferramentas de aço rápido são para brocas, machos, fresas, broches e também bits onde a 

velocidade de corte econômica é baixa demais para pensar em ferramentas de metal duro 

(Gill, et al.,2012).  

M2 é um Aço rápido com molibdênio e tungstênio que, graças ao balanceamento de sua 

composição, tornou-se o aço de uso corrente para ferramentas de desbaste e acabamento 

especialmente quando se requer, além de boa retenção de corte, boa tenacidade (Darmawan et 

al, 2009).  

O desgaste da ferramenta é definitivamente desagradável, porque à medida que 

aumenta a um determinado valor, a ferramenta tem de ser substituída. A substituição por uma 

nova ferramenta resulta em processo de interrupção e aumento do custo de usinagem, que é a 

consequência mais indesejável na área de manufatura (Sarhan, 2012). 

 Tratamentos de superfície têm assumido um papel de crescente importância entre as 

técnicas de processamento de materiais pela possibilidade de alterar as propriedades físico-

químicas, morfológicas, estruturais, magnéticas, térmicas, elétricas e mecânicas dos materiais, 

para as mais diversas aplicações, sem a necessidade de reprocessamento de todo o material 

(Milani et. al., 2010).  
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O objetivo da modificação de superfície de aços rápidos utilizados como ferramentas de 

corte é o de melhorar o seu desempenho no processo de usinagem, que é a vida útil da 

ferramenta (definido como o período de tempo que a ferramenta perde a sua utilidade através 

de desgaste) (Campos, 2008).  

A nitretação é um processo de endurecimento superficial que difunde nitrogênio na 

superfície de um metal (Naz et al., 2015; Barshilia et al., 2012; Avelar-Batista et al., 2005; 

Akbari et al., 2010; Skonieski et al, 2008 ) e é amplamente utilizado para melhorar as 

propriedades tribológicas e resistência ao desgaste dos aços e outras ligas ( Karimzadeha et 

al.,2013; Barshilia et al., 2012; Lee, Ho, e Pao, 1995). 

 Com a sucinta descrição supracitada da contextualização do trabalho, do material 

utilizado como ferramenta de corte, dos problemas que ocorrem naturalmente com essas 

ferramentas e da técnica de melhoramento das propriedades tribológicas dos aços, nesse 

trabalho será descrita uma breve revisão bibliográfica e, posteriormente, será relatado o 

processo de nitretação iônica aplicada em ferramentas de corte de aço rápido AISI M2 e a 

aplicação dessas ferramentas na indústria de fabricação de pregos para construção civil. 

  

  

.  
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RESUMO 

 

Neste capítulo será descrita uma breve revisão bibliográfica sobre processos de fabricação 

utilizados na indústria de transformação metal mecânica, o emprego das ferramentas de corte, 

o aço AISI M2 utilizado na fabricação de ferramentas de corte, os tratamentos térmicos e 

termoquímicos aplicados para aprimorar e aumentar a vida útil de ferramentas de corte e, mais 

especificamente, será descrito todo o processo de tratamento termoquímico de nitretação 

iônica (ou a plasma) com aplicação em aço AISI M2, como as espécies ativas num plasma, as 

reações que ocorrem entre o plasma a superfície dos materiais tratados, os nitretos que se 

formam após a reação e que são responsáveis pelo aumento significativo de dureza e os 

equipamentos utilizados no processo. 
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Palavras-Chaves: Nitretação a plasma, ferramenta de corte, aço AISI M2 

ABSTRACT 

 

In this chapter will be described a brief literature review of manufacturing processes used in 

the metalworking manufacturing industry, the use of cutting tools, rapid M2 steel used in the 

manufacture of cutting tools, thermal and thermochemical treatments applied to improve and 

increase the useful life of cutting tools, and more specifically will be described throughout the 

thermochemical treatment process of ion nitriding (or plasma) with application in speed steel 

M2, as the active species in a plasma, the reactions that occur between the plasma surface 

material treated nitrides formed after the reaction and are responsible for the significant 

increase in hardness and, the equipment used in the process. 
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Key-words: Plasma nitriding, cutting tool, speed stell M2. 

1  INTRODUÇÃO 

 

Os processos de fabricação e conformação mecânica, em sua maioria, utilizam 

ferramentas para cortar, dobrar, forjar e estampar. Nessas situações as ferramentas de corte 

são solicitadas a resistirem a impactos, cisalhamentos, desgaste superficial, trincas e 

lascamentos. A confiabilidade e qualidade dos vários processos de usinagem são afetadas pela 

fiabilidade da ferramenta de corte (Salonitis e Kolios, 2013) que naturalmente em uso perdem 

sua capacidade de corte levando a insuficiência da ferramenta (Sarhan, 2015; Gómez. 2012).  

O custo de manufatura representa cerca de 40% do preço de venda de um produto (Jesus 

et. al., 2006) e cerca de 50% deste montante está relacionado com os recursos e materiais 

necessários ao andamento do processo (Salonitis e Kolios, 2013). Incluem-se aí as 

ferramentas utilizadas no processo de usinagem.  

A fim de se prevenir ou retardar tais problemas é indispensável realizar tratamentos 

térmicos e termoquímicos capazes de aumentar a resistência mecânica dessas ferramentas.  

Tratamentos de superfície têm assumido um papel de crescente importância entre as 

técnicas de processamento de materiais pela possibilidade de alterar as propriedades físico-

químicas, morfológicas, estruturais, magnéticas, térmicas, elétricas e mecânicas dos materiais, 

para as mais diversas aplicações, sem a necessidade de reprocessamento de todo o material 

(Milani et. al., 2010).  

Quando espécies ionizadas são usadas para modificação da superfície, elas podem ser 

empregadas de dois diferentes modos: um deles é a implantação iônica, a qual consiste de um 

pequeno fluxo iônico com uma alta energia média por íon; o segundo método é a deposição 
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assistida por plasma, a qual consiste de um grande fluxo iônico com energia média por íon, 

suficiente para causar pulverização catódica (sputtering) e defeitos na rede cristalina do 

material (Alves, 2001). A nitretação iônica ou nitretação por plasma convencional é um 

processo bem aceito industrialmente, porque apresenta várias vantagens em relação aos outros 

processos de nitretação (a gás e em banho de sais), tais como maior economia de gases e 

menor duração do processo, uma vez que a velocidade de difusão do nitrogênio é maior 

(Alves, 2001). Os principais objetivos da nitretação a plasma se enquadram em aumentar a 

resistência ao desgaste, dureza e a resistência à corrosão das peças tratadas por esse processo 

(Béjar e Vranjican, 1992; Böttger, Nanu e Marashdeh, 2014).  

Esse tratamento tem grande aplicabilidade em ferramentas de cortes de máquinas 

industriais, como em guilhotinas e estampadeiras. Essas máquinas, na sua maioria, utilizam 

ferramentas de diferentes materiais, com formatos específicos para cada aplicação. Para o 

desenvolvimento desse trabalho, o material a ser estudado é o aço AISI M2, que representa 

um dos materiais mais utilizados como ferramenta de corte nas indústrias. 

M2 é um aço rápido com molibdênio e tungstênio que, graças ao balanceamento de sua 

composição, tornou-se o aço de uso corrente para ferramentas de desbaste e acabamento, 

especialmente quando se requer, além de boa retenção de corte, boa tenacidade (Darmawan et 

al, 2009; VILARES METALS).  

Tem como aplicações: ferramentas de torno e de plaina, ferramentas de mandrilar, 

brocas e alargadores, fresas de todos os tipos, machos e outras ferramentas para abertura de 

roscas, brochas, ferramentas para laminação de roscas, mandris para trefilação de tubos, facas 

circulares, estampos de corte, punções, matrizes para estampagem profunda, ferramentas para 

extrusão a frio, ferramentas para recalcamento a quente e a frio, ferramentas para operações 

diversas de conformação plástica a frio e calibradores (VILARES METALS).  
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2  METODOLOGIA 

 
 

Neste trabalho será apresentada uma revisão sobre processos de fabricação, desgaste 

de ferramenta de corte, tratamentos térmicos e termoquímicos dos aços, processo de 

nitretação iônica, aço rápido da série M2 e nitretação iônica de aço AISI M2. Para isso, foram 

realizadas consultas em artigos científicos na base da Scopus, Web Of Science, Science Direct 

bem como em sites técnicos, livros, teses e dissertações   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ARTIGOS PUBLICADOS NA SCOPUS E WEB OF SCIENCE 

 

A Tabela 1 representa a quantidade de artigos publicados desde o ano de 1970 até o ano 

de 2014.  

Tabela 1: Número de artigos por palavra chave e combinações na Scopus e Web of Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

A Figura 1 representa a busca de anterioridade por artigos realizada na base da Scopus 

está representada com intervalos de 5 anos. Observa-se um pequeno crescimento nos 

Palavra Chave Scopus 
Web Of 

Science 

Plasma Nitriding 6.095 2.197 

Cutting Tool 62.384 28.610 

Steel M2 6.261 908 

Plasma Nitriding and Cutting Tool 331 48 

Plasma Nitriding and Steel M2 202 29 

Cutting Tool and M2 365 62 

TOTAL 75.638 31.854 
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processos de nitretação a plasma no período de 1970 a 1980 com um aumento de apenas 5 

artigos publicados na área. Isso se dá ao fato da difusão comercial da nitretação iônica, 

antecessora da nitretação a plasma, só ter ocorrido em meados dos anos 70. 

Com o desenvolvimento industrial ocorrido nos anos 80, a procura por ferramentas de 

corte com maior resistência ao desgaste, maior tenacidade e resistência à corrosão 

aumentaram, fomentando e acelerando exponencialmente a pesquisa de novos materiais para 

atenderem essas necessidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

3.2 TRATAMENTOS TÉRMICOS E TERMOQUÍMICOS DE SUPERFÍCIE 

 

 

 As ligas de ferro-carbono, antes de serem utilizadas na forma de peças, são, na maioria 

dos casos, principalmente quando aplicadas em fabricação mecânica, submetidas a 

tratamentos térmicos ou tratamentos termoquímicos (Chiaverini, 1986). 
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Figura 1: representação do aumento de publicações de artigos em intervalos de 5 anos 

com as palavras chaves Plasma Nitriding, Cutting Tool e Steel M2. 
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Atualmente existem inúmeros processos com essa finalidade. Pode-se citar a têmpera 

superficial, a cementação, a nitretação, a carbonitretação, a nitrocementação e boretação 

(Chiaverini, 1987; Alves, 2001). 

No processo feito por têmpera superficial, a superfície do aço deve ser aquecida 

rapidamente, até uma certa profundidade, e em seguida, resfriada rapidamente. O objetivo 

fundamental da têmpera superficial das ligas ferro-carbono é obter uma estrutura martensítica 

apenas na sua superfície (Chiaverini, 1986). 

A cementação consiste na introdução de carbono na superfície de aço baixo carbono, 

de modo que o teor superficial desse elemento atinja valores em torno de 1 %, a uma 

profundidade determinada (Chiaverini, 1986). 

 No processo de nitretação, o endurecimento superficial está relacionado com nitretos 

formados a partir da difusão e reação entre nitrogênio e elementos de liga do aço (Béjar e 

Vranjican, 1992). Fundamentalmente, plasma, consiste de um grande fluxo iônico com 

energia média por íon, suficiente para causar pulverização catódica (sputtering) e defeitos na 

rede cristalina do material (Alves, 2001). Pode ser feito em meio líquido (banho de sais de 

amônia), gasoso (gás de amônia) ou a plasma (N2).  

 A carbonitretação é um processo de endurecimento superficial similar a cementação 

com adição de nitrogênio realizada em uma atmosfera contendo carbono e nitrogênio ao 

mesmo tempo com temperaturas que variam de 700 a 900 °C (Chiaverini, 1986). 

A boretação é um tratamento superficial que consiste na introdução, por difusão, do 

elemento boro no material tratado (Chiaverini, 1986). Forma-se uma camada constituída de 

boreto de ferro (Fe2B) através da difusão do boro proveniente de um sólido granulado 

constituído de carboneto de boro B4C e de um ativador (fluoreto duplo de boro e potássio). 
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3.3 NITRETAÇÃO IÔNICA 

  

 A nitretação é um processo de endurecimento superficial que difunde nitrogênio na 

superfície de um metal (Naz et al., 2015; Barshilia et al., 2012; Avelar-Batista et al., 2005; 

Akbari et al., 2010; Skonieski et al, 2008) e é amplamente utilizado para melhorar as 

propriedades tribológicas e resistência ao desgaste dos aços e outras ligas (Karimzadeha et 

al.,2013; Barshilia et al., 2012; Lee, Ho, e Pao, 1995; Dos Reis, Maliska e Borges, 2008; 

Ribeiro et al, 2008). A nitretação é conseguida através de vários métodos, incluindo a 

nitretação convencional (banho de sal e a gás) e nitretação a plasma (Saeeda, et al. 2013; 

Mohammadzadeh, Akbari, e Drouet, 2014). Em comparação com os outros processos de 

nitretação, o processo a plasma oferece as seguintes vantagens em relação a outras técnicas: 

alta concentração de nitrogênio, tempo de tratamento curto, ambiente limpo, baixo consumo 

de energia, não toxicidade (Sousa et al.,2007; Nishimoto et al., 2010; Mohammadzadeh, 

Akbari, e Drouet, 2014).  

 A nitretação é conseguida através de vários métodos, incluindo a nitretação em 

banho de sal, nitretação a gás e nitretação a plasma (Seed et al, 2013).  

O processo conhecido como nitretação iônica (ion-nitriding), nitretação em descarga 

luminosa (glow discharge nitriding) ou nitretação por plasma (plasma nitriding), foi 

patenteado em 1931 por J.J. Egan nos EUA e em 1932 por Berghaus na Alemanha, mas 

somente em 1960 teve início o seu uso comercial (Alves, 2001).  

O termo "plasma" também referido como "descarga elétrica", "descarga gasosa" ou 

"descarga luminescente" se aplica a um gás contendo espécies neutras e eletricamente 

carregadas como elétrons, íons positivos, íons negativos, átomos e moléculas (Alves, 2001). 

 Na média, um plasma é eletricamente neutro, sendo que qualquer desbalanceamento 

de carga resultará em campos elétricos que tendem a mover as cargas de modo a restabelecer 
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o equilíbrio. Como resultado disso, a densidade de elétrons mais a densidade de íons 

negativos deve ser igual a densidade de íons positivos.  

 Como todo processo, a nitretação a plasma também possui vantagens e desvantagens 

quando comparada com outros processos que possuem a mesma finalidade. Quando 

comparada com a nitretação gasosa ou em banho de sal, as vantagens são (Alves, 2001):  

 

 Processo não poluente; 

 Baixo consumo de energia; 

 Baixas temperaturas de tratamento; 

 Menor tempo de tratamento; 

 Distorção dimensional nula ou desprezível; 

 Pode-se tratar apenas partes das peças, quando desejado; 

 Aplicável a uma ampla faixa de materiais ferrosos; 

 Pode-se nitretar materiais não-ferrosos como ligas de titânio e de alumínio;  

 Retém a dureza do núcleo; 

 Não necessita de retificação após nitretação;  

 Camada com espessura mais uniforme; 

 Melhor controle da espessura da camada. 

 

Como desvantagens, pode-se citar: 

 

 Custo inicial mais elevado; 

 Apresenta gradientes de temperatura quando as peças possuem geometria 

complexa; 
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3.4 O PROCESSO DE NITRETAÇÃO IÔNICA 
 

Um equipamento típico de nitretação iônica está esquematizado na Figura 2. É 

constituído basicamente de um sistema de vácuo, uma fonte de potência e um reator. 

 

Figura 2: Esboço de equipamento típico de nitretação iônica. 

 

Fonte: Wanke (2003). 

 

Inicialmente um vácuo de aproximadamente 10
-2 

Torr é produzido no reator. Aplica-se 

uma
 
diferença de potencial entre os eletrodos, entre 400 e 1200 V e uma corrente capaz de 

fornecer energia à peça para que ela seja aquecida a uma temperatura entre 300 e 600 °C, e, 

então, introduz-se o gás
 
nitretante (tipicamente uma mistura de N2/

 
H2) no reator até atingir a 

pressão de trabalho (1-20
 
Torr). 

No reator estão dois eletrodos onde o catodo é também o porta amostra. Ainda no 

reator devem existir saídas para medida da pressão, temperaturas e outras variáveis desejadas 
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para o melhor controle do processo. Devem ter ainda, entradas para os gases nitretantes, 

bomba de vácuo e outros acessórios que sejam necessários à nitretação da amostra. 

Para pressões baixas, a descarga possui um brilho de cor rosa de pequena intensidade, 

que é característico do material do cátodo (geralmente aço) e do gás. À medida que se 

aumenta a pressão, esse brilho vai ficando mais intenso e mais localizado em torno do catodo, 

até que se atinge uma condição de descarga propícia à nitretação, como é mostrada na Figura 

3 (Alves, 2001). 

Nestas condições o plasma já está revestindo completamente o catodo e a peça a ser 

nitretada (Ribeiro et al, 2008). Os íons deste plasma estão sendo acelerados para a superfície 

do catodo onde diversos efeitos ocorrem, dentre eles o aquecimento da peça devido ao 

bombardeamento pelos íons. A temperatura da peça é então controlada pela corrente até o 

valor desejado. A partir daí é contado o tempo de duração do processo. Após este tempo, a 

fonte é desligada e a peça é deixada resfriar naturalmente.  

 

Figura 3: Curva de voltagem vs. corrente, mostrando a condição onde ocorre a nitretação 

iônica. 

 

Fonte: Adaptado de Alves (2001). 
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O sucesso da nitretação iônica se deve, além do caráter ecológico, às inúmeras 

vantagens da mesma sobre os processos convencionais. Elas podem ser sumarizadas como se 

segue:  

 

i. Baixa temperatura de tratamento 

 

 Em temperaturas tão baixas, como 300 °C, é possível se realizar a nitretação, evitando 

assim distorções dimensionais que normalmente ocorrem em tratamentos a maiores 

temperaturas. A nitretação em baixa temperatura também é particularmente importante em 

peças que já tiveram um tratamento térmico anterior para endurecimento do núcleo, pois a 

dureza do mesmo será menos reduzida em baixa temperatura de tratamento. 

 

 

ii. Tempo de tratamento inferior  

 

O tempo efetivo de tratamento é inferior aos dos processos convencionais. Comparada 

com a nitretação gasosa, que apresenta tempos de 40 a 60 h, na nitretação iônica obtém-se a 

mesma espessura de camada num tempo máximo de 20 h, utilizando a mesma temperatura de 

tratamento. Esta taxa acelerada de nitretação pode ser atribuída à transferência mais efetiva de 

nitrogênio do plasma para a superfície do metal e à presença de outras espécies ativas no 

plasma. 
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iii. Uniformidade na espessura da camada  

 

O plasma é uniforme em toda a superfície da peça, assim a espessura da camada é 

extremamente uniforme, independente da distância entre eletrodos. 

 

iv. Nitretação de partes da peça 

 

Áreas que não se pretende nitretar podem ser protegidas com materiais isolantes ou 

com materiais metálicos sem haver necessidades de grandes ajustes entre a peça e a máscara. 

Normalmente é utilizado como proteção, aço carbono.  

 

v. Possibilidade de desnitretação  

 

A desnitretação é facilmente conseguida através de um tratamento em plasma 

utilizando apenas hidrogênio como atmosfera em fluxo contínuo. Através da formação de 

amônia, o nitrogênio vai sendo retirado da peça e sendo levado para fora do sistema. 

vi. Mais Economia  

 

O custo da energia e do gás é bem menor que nos processos convencionais. Na 

nitretação se trabalha a uma baixa pressão (1-20 Torr) e um fluxo muito baixo (menor que 25 

sccm), diminuindo o consumo do gás, que apresenta também um custo inferior quando 

comparado com os sais de cianetos utilizados no banho químico. Quanto ao consumo da 

energia, o aquecimento é realizado diretamente sobre a peça, não necessitando aquecer 

nenhuma parede refratária, como ocorre nos fornos resistivos.  
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Obviamente algumas limitações existem na aplicação deste processo. Como por 

exemplo: 

 

a. Efeito em catodo oco 

 

Esse efeito aparece quando as superfícies de furos, canaletas ou de superfícies planas 

estão posicionadas a uma distância próxima o suficiente para que haja sobreposição das 

regiões luminescentes do plasma. Os elétrons são confinados nestas regiões e oscilam, 

causando a ionização e a excitação adicional dos átomos. Quando a descarga se inicia, a 

região luminescente é confinada dentro da cavidade, onde uma elevada densidade de 

partículas pulverizadas e evaporadas são produzidas e ejetadas da cavidade devido ao fluxo de 

gás (Sousa, 2007). 

 

3.5 ASPECTOS FÍSICOS DE DESCARGAS EM GASES 

 

A descarga em um gás neutro, contido em um recipiente fechado pode ser entendida 

como a passagem de uma corrente elétrica contínua neste gás, que é estabelecida pela 

diferença de potencial entre dois eletrodos (catodo e anodo) imersos no recipiente. As 

características e a manutenção da descarga dependem da geometria e do material do qual são 

feitos o anodo e o catodo, da voltagem aplicada e da pressão de trabalho. 

Quando uma diferença de potencial é aplicada entre dois eletrodos, contidos num 

sistema hermeticamente fechado e a uma pressão suficientemente baixa, elétrons e íons são 

acelerados pelo campo elétrico, colidindo com outras partículas e produzindo assim mais íons 

e elétrons através da seguinte combinação (Alves, 2001):  
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e
-
 + G

0
→ G

+
 + 2e

- 
               (1) 

  

Onde: 

 

G
0
 = é o átomo ou molécula do gás no estado fundamental; e 

G
+
 = representa um íon deste gás  

 

3.6 FORMAÇÃO DAS ESPÉCIES ATIVAS NUM PLASMA N2-H2 

 

 As espécies ativas num plasma são formadas principalmente pela colisão entre os 

elétrons energéticos e as moléculas ou átomos do plasma. Esta colisão provoca reações como 

ionização, excitação, recombinação, dissociação ou relaxação (Chapman, 1980). 

Num meio nitretante (mistura N2/H2), as reações mais frequentes são àquelas 

determinadas pelas colisões elétrons-moléculas, podendo ser assim classificados (Alves, 

2001; Wanke, 2003; Chapman, 1980): 

Ionização - Os elétrons mais energéticos, ao colidirem com as moléculas do gás, 

provocam a remoção de um elétron do átomo, produzindo um íon e dois elétrons: 

  

e
-
 + N       2e

-
 + N2

+
                                                                                                       (2) 

e
-
 + H2       2e

-
 + H2

+
                                                                                                     (3) 

e
-
 +Nx Hy          2e

-
+ Nx Hy

+
                                                                                               (4) 

 

Excitação - Se a energia de colisão do elétron for inferior àquela necessária para 

ionização, poderá haver as seguintes excitações (Alves, 2001): 
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e
-
 + N2          e

-
 + N2

*
                                                                                                             (5) 

e
-
 + H2             e

- 
+ H2

*
                                                                                                              (6) 

e
- 
+ NxHy         e

-
 + NxHy

*
                                                                                                      (7) 

 

onde 
*
 representa estados excitados. 

 

Relaxação ou emissão - Após a excitação das espécies, haverá o decaimento dos 

elétrons para níveis menos energéticos, resultando na emissão de fótons (hv): 

 

N2
*
         N2 + hv                                                                                                             (8) 

H2
* 

        H2 + hv                                                                                                         (9) 

NxHy
*
        NxHy + hv                                                                                                  (10) 

 

  Dissociação - Outra importante reação que ocorre no plasma pela colisão de moléculas 

com elétrons energéticos é a dissociação. Dependendo da energia do elétron, poderá haver a 

formação de átomos neutros, excitados ou ionizados, para o caso particular do nitrogênio, 

tem-se: 

 

e
-
 + N2          e

-
 + N + N                                                                                              (11) 

e
-
 + N2             e

- 
+ N

*
 + N                                                                                               (12) 

e
- 
+ N2          e

-
 + N

+
 + N

*
                                                                                          Å  (13)  

 

Recombinação - Quando espécies ionizadas se chocam com uma superfície, elétrons 

desta superfície são liberados, neutralizando as espécies pelos seguintes processos de 

recombinação: 
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N2
+
 + e

-
        N2                                                                                                         (14) 

H2
+
 + e

- 
       H2                                                                                                          (15) 

NxHy
+
 + e

- 
         NxHy                                                                                                 (16) 

 

3.7 DIAGRAMA Fe-C E Fe-N 

  

3.7.1 Diagrama Fe-C 

 

As ligas de aços carbono constituem de longe a maior tonelagem de metal usado pelo 

homem e a liga mais estudada em tantos detalhes. Um estudo do sistema ferro-carbono é 

valioso, não só porque ajuda a explicar as propriedades dos aços, mas também porque fornece 

meios de compreender as reações de estado sólido em geral (Reed-Hill et al, 2008). 
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Figura 4: O diagrama de fases ferro-carbono. 

 

Fonte: Reed-Hill et al (2008). 

 

O diagrama de ferro-carbono na Figura 4 é caraterizada por três pontos invariantes: 

um ponto peritético a 0,17 % de C e 1495 °C, um ponto eutético em 4,32 % de C e 1.154 °C, 

e um ponto de eutetóide em 0,77 % de C e 727 °C. A transformação peritética ocorre em 

temperaturas muito altas e em aços de concentração muito baixa de carbono (o canto superior 

esquerdo do diagrama de fases) (Reed-Hill et al, 2008).  

O ponto eutético (4,3% em peso a 1147ºC) e o ponto eutetóide (0,8% em peso a 

723ºC). No ponto eutético, a fase líquida se transforma em duas fases sólidas (austenita + 
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cementita). No ponto eutetóide, a fase sólida (austenita) se transforma em duas fases sólidas 

(ferrita e cementita). 

A fase α (ferrita) possui um campo de fase muito estreito, tendo uma solubilidade 

máxima de carbono igual a 0,02% em peso a 723ºC. Isso se deve ao fato de que a solubilidade 

do carbono na ferrita ser muito baixa. Nesta fase o ferro é cúbico de corpo centrado (ccc). 

A fase γ (austenita) possui um campo de fase relativamente extenso, tendo uma 

solubilidade máxima de carbono igual a 2,11% em peso a 1147ºC. Nesta fase, o ferro é cúbico 

de face centrada (cfc). 

Em geral, os aços são sempre resfriados lentamente do campo austenítico até a 

temperatura ambiente. Durante esse processo, ocorre a transformação da austenita em perlita. 

A perlita não é uma fase, mas sim uma mistura de duas fases: ferrita e cementita. Esta 

transformação ocorre por nucleação e crescimento. Ela se apresenta na forma de lamelas 

alternadas de ferrita e cementita (Wanke, 2003). 

Para o caso de um resfriamento brusco, forma-se uma nova fase, a martensita, que é 

tetragonal de corpo centrado. Isso ocorre porque não há tempo suficiente para o processo de 

nucleação da cementita. 

   

3.7.2 Diagrama Fe-N 

 

 Assim como o sistema Fe-C, as relações de equilíbrio neste sistema são complicadas 

pela existência de compostos metaestáveis. A principal característica dessas ligas é a 

existência de um extenso campo de uma fase e na qual os átomos de ferro formam uma 

estrutura hexagonal compacta com os átomos de nitrogênio nos sítios octaedrais (Alves, 

2001). 
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Figura 5: Diagrama de equilíbrio Fe-N. 

 

Fonte: INDUSTRIAL HEATING (2015).  

 

Pelo fato de o nitrogênio ter um raio covalente (r
N 

= 0,071nm) ligeiramente menor que 

a do carbono (r
C 

= 0,077nm), a sua solubilidade no ferro é maior que a do carbono, tanto na 

fase α quanto na fase γ. Os campos de fase são definidos pela solubilidade do nitrogênio no 

ferro. 

O diagrama da Figura 5 também possui um ponto eutetóide (2,35% em peso a 590ºC). 

Neste ponto, a fase γ (nitroaustenita) se transforma em outras duas fases sólidas: α 

(nitroferrita) e uma outra fase denominada γ`. 

A fase α (nitroferrita) possui um campo de fase muito estreito (lado esquerdo da 

Figura 5). Nesta fase a solubilidade máxima de nitrogênio é 0,115 % em peso a 590ºC.  

A fase γ (nitroaustenita) possui um campo de fase pouco extenso, tendo uma 

solubilidade máxima de 2,8% em peso a 650ºC. 
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3.7.3 Difusão do nitrogênio no ferro 

 

 Muitas reações e processos que são importantes no tratamento de materiais dependem 

da transferência de massa, seja no interior de um sólido específico ou a partir de um líquido, 

de um gás ou de uma outra fase sólida. Isso é realizado obrigatoriamente através da difusão, 

que é o fenômeno de transporte de material através do movimento dos átomos (Callister Jr, 

2008). 

 De uma perspectiva atômica, a difusão é tão-somente a migração em etapas dos 

átomos de um sítio para outro sítio do retículo cristalino. De fato, os átomos em materiais 

sólidos estão em movimentação constante, mudando rapidamente as suas posições (Callister 

Jr, 2008). Para um átomo fazer esse tipo de movimento, duas condições devem ser atendidas: 

(1) deve existir um sítio adjacente vazio e (2) o átomo deve possuir energia suficiente para 

quebrar as ligações atômicas que o une aos seus átomos vizinhos e então causar alguma 

distorção na rede cristalina durante o deslocamento.  

 Por ser um elemento intersticial, o nitrogênio se difunde através dos interstícios da 

rede cristalina do ferro (Reed-Hill et al, 2008). No caso de soluções sólidas intersticiais (como 

o sistema Fe-N), a difusão pode ser entendida como o movimento dos átomos de soluto nos 

interstícios da estrutura formada pelos átomos de solvente (Reed-Hill et al, 2008).  

 A temperatura apresenta uma influência das mais profundas sobre os coeficientes e 

taxas de difusão. A dependência dos coeficientes de difusão em relação à temperatura se dá de 

acordo com a seguinte equação (Callister, 2008): 

 

       ( 
 

  
)            (17) 

Onde:  

D = difusividade (m²/s); 
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D
o
 = é o fator de frequência (M2/s); 

Q = é a energia de ativação (J/mol); 

R = é a constante universal dos gases (8,31 J/mol.K); e 

T = é a temperatura absoluta em kelvin. 

 

3.8 ESTRUTURAS CRISTALINAS DOS NITRETOS DE FERRO 

  

O aspecto mais importante de qualquer material de engenharia é a sua estrutura, 

porque suas propriedades estão intimamente relacionadas com este recurso (Reed-Hill et al., 

2008).  

O ferro puro possui uma estrutura ccc (ferro α - ferrita) que permanece estável até 910 

°C, quando então se transforma numa estrutura cfc ( ferro γ - austenita) e assim permanece até 

se transformar novamente numa estrutura ccc, a uma temperatura de 1390 °C, denominada de 

ferro δ (Alves, 2001). 

No diagrama da Figura 4 são encontradas as seguintes fases sólidas: 

 Fase α: conhecida como ferrita, com estrutura cúbica de corpo centrado; 

 Fase γ: conhecida como austenita, com estrutura cúbica de face centrada; 

E no diagrama da figura 5 é mostrado as seguintes fases sólidas: 

 Fase ε (Fe2-3N), γ’ (Fe4N) e ζ (Fe2N): que são nitretos importantes na 

nitretação e serão discutidos a seguir. 

Esta seção trata dos nitretos de ferro e de sua estabilidade dependendo da quantidade 

de nitrogênio e da temperatura. 
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3.8.1 Nitreto γ’-Fe
4
N 

 

 Esta fase possui uma faixa de homogeneidade limitada. O arranjo estrutural é cfc, 

como é mostrado na Figura 6, onde o nitrogênio ocupa o centro do cubo. Este arranjo é 

semelhante à austenita com o nitrogênio, sendo que os átomos de nitrogênio ocupam 1/4 do 

número dos sítios octaedrais. 

.  

Figura 6: Arranjo estrutural da fase γ’ – Fe4N, mostrando o átomo de nitrogênio ocupando o 

centro do cubo. 

 

Fonte: Alves (2001). 

 

 O parâmetro de rede desta estrutura, que possui uma faixa estequiométrica entre 5,7 e 

6,1 % em peso de nitrogênio, depende desta concetração, chegando a 3,787 e 3,803  Å, 

respectivamente.  

 

3.8.2 Nitreto ε - Fe
2-3

N  

 

  Nesta fase os átomos de ferro formam uma estrutura hexagonal compacta, como pode 

ser vista na Figura 7, com os átomos de nitrogênio ocupando os interstícios octaédricos em 
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planos paralelos ao eixo c, localizados em c/4 e 3c/4, de modo que a distância interplanar é 

c/2 (Campos, 2009). 

 Este nitreto se destaca por apresentar um extenso campo de fase, na qual os átomos de 

nitrogênio ocupam posições de máxima distância possível. 

  

Figura 7: Estrutura cristalina da fase ε. 

 

  

Fonte: Campos (2009). 

 

Para temperaturas inferiores a 450 °C e teores de nitrogênio de 11.1 a 11.3 % em peso, 

tem-se a existência da fase Fe2N conhecida como fase ζ, de estrutura cristalina ortorrômbica. 

Acima desta temperatura esta fase facilmente se decompõe (Campos, 2009; Wanke, 2003). 

 

3.8.3 Nitreto ξ - Fe
2
N  

 

 Na composição estequiométrica Fe
2
N, a estrutura é ligeiramente distorcida da simetria 

hexagonal para a ortorrômbica. Esta fase é conhecida como nitreto ξ, e tem uma estrutura 
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completamente ordenada na qual apenas metade dos interstícios octaédricos estão ocupados 

pelos átomos de nitrogênio (Figura 8). Nesta composição os átomos de nitrogênio estão tão 

separados quanto possível, mesmo que o reticulado do ferro esteja distorcido da estrutura 

hexagonal (Wanke, 2001). 

 

Figura 8: Estrutura cristalina fase ζ. 

 

Fonte: Campos (2009). 

 

3.8.4 Nitreto α’’-Fe
16

N
2 

 

Além destas três fases distintas, uma quarta fase ocorre devido ao envelhecimento da 

martensita Fe-N a 120 °C. A precipitação resulta na fase α” - Fe16N2, na qual os intersticiais 

estão completamente ordenados. Uma análise de raio-x, mostrou que a célula unitária é 

constituída de oito células de estruturas tcc, como mostrado na Figura 9 (Alves, 2001). 

Quando a nitroaustenita é resfriada bruscamente, ocorre a formação da nitromartensita, 

análoga à martensita. Quando a nitromartensita é revenida, pode ocorrer a formação dessa 

fase (Fe
16

N
2
) que é conhecida como nitreto α’’ (Wanke, 2003). 
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Figura 9: Estrutura cristalina da fase α”. 

 

Fonte: Alves (2001). 

 

Um resumo de todas as fases do sistema Fe-N é apresentado na Tabela 1.1. 

 

 

Tabela 2: Sumário das fases presentes no sistema Fe-N. 

Fase Fórmula % - peso de N % - atom. de N Rede de Bravais 

Ferrita (α) Fe 0,10 0,4 ccc 

Austenita (γ) Fe 2,8 11 cfc 

Matensita (α’) Fe 2,6 10 tcc 

α’’ Fe16N2 3,0 11.1 tcc 

γ’ Fe4N 5,9 20 cúbica 

Ε Fe2+xN1-x 4,5 – 11,0 18 – 32 hexagonal 

ξ Fe2N 11,14 33,3 ortorrômbica 

 

Fonte: Alves (2001). 

 

 

b = 5,72 Å 
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 6
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3.9 AÇO AISI M2 

 

Os aços rápidos são assim designados face à capacidade que apresentam de usinar 

materiais em elevadas velocidades de corte. São ligas ferrosas complexas contendo carbono, 

cromo, vanádio, molibdênio e/ou tungstênio e, em alguns casos, substancial quantidade de 

cobalto (Araújo, 1993). Alguns autores consideram o aço AISI M2 como uma liga de aço 

preciosa (Di et al, 2005). 

O carbono e os elementos de liga são balanceados num nível adequado de modo a 

resultar, após tratamento térmico, elevada dureza, elevada resistência ao desgaste, elevada 

resistência ao amolecimento por calor e boa tenacidade para a utilização efetiva em operações 

industriais de corte (Araújo, 1993). 

Atualmente é a principal classe de aços utilizados em ferramentas de usinagem, tais 

como machos, alargadores, cossinetes, fresas e brocas (Alves, 2002). Isto se deve a sua alta 

dureza no estado temperado/revenido e, principalmente, pela capacidade de operar em 

condições que elevam excessivamente a temperatura da ferramenta de corte. 

A eficiência de uma ferramenta de corte de aço AISI M2 não se altera mesmo quando 

a temperatura do gume, por efeito do atrito provocado pelo trabalho, atinge 550 °C (Alves, 

2002). Nesta temperatura, esses aços praticamente retém a dureza, o que lhes permitem 

continuar na operação de usinagem.  

 

3.9.1  Histórico 

 

Os aços rápidos começaram a ser utilizados a partir do resultado do trabalho de Taylor 

e White, em 1900 (Wendel, 1982), que estudaram o efeito do tungstênio sobre a dureza a 

quente dos aços. Originalmente encontraram um aço com composição de 14 % de W, 4 % de 

Cromo e 0,3 % de V. Sua composição foi posteriormente modificada até chegar ao aço 
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comumente chamado de “18-4-1”, com 18 % de W, 4 % de Cr e 1 % de V. No decorrer dos 

anos foram introduzidas algumas modificações na composição deste aço rápido oferecendo 

ligas de maior resistência à abrasão ou ao choque, todas simbolizadas pela letra “T” (normas 

AISI e SAE) seguido de um número de classificação. Como por exemplo, a liga “18-4-1”, que 

atualmente é simbolizado pelas normas AISI e SAE como T1. 

Em 1942, em virtude da escassez de tungstênio provocada pela guerra, passaram a 

utilizar ligas em que o mesmo era substituído parcial ou totalmente por molibdênio, sendo seu 

diversos sub-tipos classificados segundo as normas AISI e SAE pelos símbolos M1, M2 e etc. 

Esses aço são de forjamento mais difícil e tratamentos mais complexos. No entanto, o menor 

preço do molibdênio e pelo fato de participar com a metade da porcentagem em peso do 

tungstênio (por ter aproximadamente a metade do peso específico do tungstênio) faz com que 

os aços rápidos ao molibdênio sejam mais baratos do que os aços rápidos ao tungstênio.  

Segundo Wendel (1982), 85 % dos aços rápidos produzidos atualmente são dos aços 

ao molibdênio, ou grupo “M”, do tipo M1, M2 ou M10. Apesar do motivo da troca dos aços 

T1, ou aço ao tungstênio, pelos aços ao molibdênio ter sido por fator econômico, atualmente 

os aços do grupo “M” são superiores aos do grupo “T” na maioria das aplicações em 

ferramentas de corte, quando convenientemente tratados. 

Atualmente, novos desenvolvimentos dos aços rápidos têm se concentrado no 

aprimoramento dos processos de fabricação, com enfoque nas melhorias das microestruturas 

(Consemuller et. al., 1996).  

 

3.9.2 Classificação dos Aços Rápidos 

 

 Existem duas classes de aços rápidos classificados segundo as normas AISI e SAE: 

aços rápidos ao molibdênio, ou grupo “M”, e ao tungstênio, ou grupo “T”. Estes grupos, por 
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sua vez, são subdivididos em dois subgrupos contendo cobalto. Tem-se desta forma, os tipos 

ao W e os tipos ao W-Co, indicados nessa classificação com a letra “T”, os tipo ao molibdênio 

e ao Mo-Co, ambos indicados na classificação AISI e SAE com a letra “M”. A Tabela 2 

apresenta a composição e características dos aços rápidos (Alves, 2002). 

Os aços rápidos ao molibdênio contém molibdênio, tungstênio, cromo, vanádio e 

cobalto como principais elementos de liga. A principal vantagem do grupo “M” é o menor 

custo e isto justifica a sua maior utilização. Nesses aços, elevando-se o conteúdo de carbono e 

vanádio, melhora-se a resistência ao desgaste (Alves, 2002). 

O carbono, nos aços rápidos recozidos, está quase que totalmente sob a forma de 

carbonetos, durante a austenitização entra em solução sólida na matriz promovendo o 

endurecimento da martensita após tempera, e precipita-se, no revenido, sob a forma de 

carbonetos secundários (Araújo, 1993). O excesso de carbono causa um aumento da 

quantidade de austenita retida após o revenido (Cescon, 1990), reduz a tenacidade e a 

forjabilidade, além de diminuir as temperaturas das linhas liquidus e solidus do aço, 

aumentando o risco de trincas. Uma deficiência deste elemento implica numa diminuição da 

dureza, podendo até acarretar a formação de ferrita (Cescon, 1990). 

 

3.9.3 Propriedades dos Aços Rápidos  

 

 Aços rápidos apresentam capacidade de usinar metais com velocidade de corte maior 

do que a dos aços-ferramenta de baixa ou média liga. Compreendem aços-ferramenta de alta 

liga de Tungstênio, Molibdênio, Cromo, Vanádio e Cobalto. 

 As propriedades mais importantes para eficiência de corte são dureza a quente, 

tenacidade e resistência ao desgaste. 
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Dureza a quente: é a capacidade do aço resistir ao amolecimento em elevadas 

temperaturas (500-600 ºC). Ocorre devido à precipitação muito fina de carbonetos de 

elementos de liga durante o revenido e pela resistência dos mesmos coalescerem quando no 

trabalho da ferramenta. Essas partículas endurecem o aço por bloquearem o movimento das 

discordâncias dificultando assim o deslizamento (Alves, 2002).  

Tenacidade: A tenacidade tem sido entendida como a capacidade do material 

absorver energia sem apresentar falhas, ou capacidade de deformação quando as ferramentas 

estão sujeitas à sobrecarga, choques, cantos vivos, que excedam o limite elástico. Esta 

propriedade pode ser afetada por fatores como: tensões internas produzidas pela têmpera; ou 

pelo reaquecimento muito rápido; ou retificação inadequada; ou encruamento; granulação 

grosseira; dureza excessivamente alta; segregação elevada de elementos de liga; teor dos 

elementos de liga (Schlatter, 2012). 

Uma ferramenta tenaz resiste bem aos choques inerentes do processo. É influenciada, 

principalmente, por três fatores: 

 

 Dureza – Para ferramentas temperadas a diminuição de dureza aumenta a 

tenacidade. Por outro lado, tem-se o inconveniente de redução de resistência;  

 Tamanho de grão – Este é o único fator com o qual se pode melhorar a 

tenacidade e resistência ao desgaste simultaneamente. Com a diminuição do 

tamanho do grão, tem-se um leve aumento de dureza e uma melhora na 

tenacidade; 

 Distribuição dos carbonetos – para uma boa tenacidade deve-se possuir uma 

distribuição homogênea de carbonetos. Uma região muito concentrada de 

carbonetos incentivará a formação de trincas, enquanto as regiões de baixa 

concentração vão apresentar menor resistência ao desgaste. 
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Resistência ao desgaste: é a capacidade da ferramenta de suportar o desgaste 

promovido por diversos fenômenos advindos do atrito entre a peça e ou cavaco e a 

ferramenta. Esta propriedade depende da natureza e da composição da matriz, dos carbonetos 

precipitados, responsáveis pela dureza secundária, da quantidade e natureza dos carbonetos de 

liga. Os melhores resultados são obtidos mediante o aumento da quantidade de carboneto de 

vanádio, que é extremamente duro (Chiaverini, 1986). 

 

3.9.4 Desgaste em ferramentas de corte 

 

 Desgaste é o dano produzido em uma superfície, causado pela interação com outra 

superfície. Geralmente envolve a perda progressiva de material devido à carga e 

deslocamentos entre as mesmas (Alves, 2002; Schlatter, 2012). 

 Diversos são os tipos de desgastes que acontecem em uma ferramenta de corte. Entre 

os principais pode citar o desgaste frontal e o de cratera. 

 

a) Desgaste Frontal 

 

O desgaste frontal ou de flanco é o tipo de desgaste mais comum. Este desgaste ocorre 

na superfície de folga da ferramenta, causado pelo contato entre a ferramenta e a peça. Este 

tipo de desgaste deteriora o acabamento superficial da peça, porque modifica totalmente a 

forma da aresta de corte original e faz com que a peças mude de dimensão, podendo sair da 

sua faixa de tolerância.   
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 b) Desgaste de Cratera 

 

 É o tipo de desgaste que ocorre na superfície de saída da ferramenta, causado pelo 

atrito entre ferramenta e cavaco. Pode ser reduzido em alguns processos de usinagem, 

principalmente quando se utilizam ferramentas de metal duro recobertas, ferramentas de 

cerâmicas e quando o material da peça é frágil. O crescimento deste desgaste irá acarretar a 

quebra da ferramenta quando no encontro no desgaste frontal. 

 

3.10 NITRETAÇÃO IÔNICA DE AÇOS RÁPIDOS 

 

 O tratamento termoquímico de nitretação a plasma tem sido extensamente usado em 

aços resultando em benefícios como aumento da vida em fadiga, melhora das propriedades 

tribológicas e aumento da resistência à corrosão (Tier, 2007). 

 Os aços rápidos contém Cr, Mo, W e V, elementos formadores de nitretos e, desta 

forma, a nitretação produz uma camada de elevada dureza, alta resistência ao desgaste e baixo 

coeficiente de fricção, com o mínimo de distorção (Alves, 2002).  

 A nitretação iônica pode aumentar significativamente a vida útil de ferramentas de aço 

rápido que operam em corte contínuo e corte intermitente. No corte intermitente de um aço de 

baixo carbono, a vida de ferramentas de aço rápido nitretadas pode ser maior do que a vida de 

ferramentas de metal duro (Béjar e Vranjican, 1992). 
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4 CONCLUSÃO 

  

Conclui-se que o desenvolvimento de ferramentas de corte de alto desempenho com 

maior resistência ao desgaste, à corrosão, à abrasão e consequentemente maior vida útil, alia-

se à necessidade por novos materiais devido ao desenvolvimento industrial.  

As propriedades dos materiais como dureza, elasticidade, plasticidade, resistência 

mecânica, têm seus limites. Mas os pesquisadores estão sempre desenvolvendo técnicas com 

o objetivo de melhorar essas propriedades, como a técnica de nitretação iônica aplicada a 

ferramentas de corte que promove o endurecimento superficial e é amplamente utilizada para 

melhorar as propriedade tribológicas e resistência ao desgaste.  

Os aços rápidos têm grande aplicabilidade em ferramentas para cortar, dobrar, estampar, 

furar, fresar, tornear e na maioria das vezes estes simplificam o estoque de ferramentas por 

atenderem grande parte às necessidades das indústrias. Com isso, mostra-se viável o 

tratamento por nitretação iônica aplicado a ferramentas de corte de aço AISI M2. 
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RESUMO 

 
 

Os processos de fabricação utilizam ferramentas para cortar, dobrar, estampar e em trabalho, 

essas ferramentas são submetidas a impactos, abrasão, fadiga, podendo sofrer avarias, 

inutilizando-as. Um exemplo desse tipo de ferramenta são as do tipo AISI M2 empregadas na 

fabricação de pregos de construção civil de material SAE 1022 B. Essas ferramentas, com o 

uso, naturalmente sofrem desgastes do tipo frontal. Existem tratamentos termoquímicos como 

boretação, cementação, carbonitretação e nitretação a plasma/iônica que melhoram as 

propriedades dessas ferramentas, aumentando sua resistência mecânica. Foi utilizado nesse 

trabalho a nitretação iônica por esta produzir compostos de elevada dureza e resistência ao 

desgaste na peça e trabalhar com temperaturas baixas (na ordem de 300 a 500 °C). Na 

nitretação iônica, um vácuo é gerado dentro de um reator e um campo elétrico intenso é 

aplicado para gerar as espécies ativas do plasma e que são acelerados pelo campo elétrico em 

direção da peça de trabalho. Esse trabalho tem por objetivo analisar a melhor temperatura de 

nitretação a plasma para ferramentas fabricadas de aço AISI M2. Para tanto, amostras desse 

aço foram lixadas, polidas e nitretadas em diferentes temperaturas (400, 450 e 500 °C). Foi 

comparado a microdureza antes e após o tratamento, o que mostrou um aumento de 404, 324, 

e 312 %, respectivamente. A análise de microscopia óptica mostrou a formação de camada de 

compostos e o DRX revelou a formação das fases ε-Fe3N e γ’-Fe4N. Um conjunto de 03 pares 

de ferramentas do mesmo aço, temperadas e revenidas, foram nitretadas nas mesmas 

condições e o aumento de microdureza foi de 83, 72 e 69 %, respectivamente às temperaturas 

de 400, 450 e 500 °C. Essas ferramentas foram utilizadas em uma máquina de fabricar pregos 

de construção civil. Houve um aumento de 850 % na produção, sendo esse o maior, para a 

ferramenta tratada a 400 °C. 

PALAVRAS-CHAVE: nitretação, ferramenta de corte, aço M2. 
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ABSTRACT 

 

The manufacturing processes and mechanical forming, mostly, using tools to cut, bend, 

forging, stamping, etc. When in work, these tools are required to impact, abrasion, fatigue and 

may suffer cracks, chipping and wear. An example of this tool is the speed steel tool used for 

the manufacture of nails. There are thermochemical treatments that enhance the properties of 

these tools, increasing its mechanical strength, such as plasma nitriding. This treatment 

involves the application of an electrical discharge in a ionizing gas, causing it to react with the 

substrate (piece). This reaction produces compounds of high hardness and wear resistance on 

the piece. This work aims to analyze the best plasma nitriding temperature for manufactured 

tools M2 speed steel. For this purpose, samples of steel were previously sanded, polished, 

cleaned in ultrasonic and nitrided at different temperatures (400, 450 and 500 ° C). The 

hardness before and after treatment was quantitated by standard Vickers test, showing an 

increase of 363, 422, and 382% for nitriding hardness at temperatures of 400, 450 and 500 ° 

C. Optical microscopy analysis showed the formation and morphology of the nitride layer. 

The test XRD (X-ray diffraction) revealed the phases present in the layer. A set of 03 pairs of 

tools with the same steel temperate, were nitrided under the same conditions and measured the 

microhardness. The increase in hardness was 40, 50 and 60%. These tools were used in a 

machine for manufacturing nails and the production of each pair of tools was quantified and 

compared with the pieces without plasma treatment. There was an increase in the 

microhardness of 83, 72 e 69 % (400, 450 and 500 °C), indicating the feasibility of using 

plasma nitriding treatment for M2 speed steel cutting tools. These tools were used in a 

machine for manufacturing nails and it was found the greatest increase in the production for 

the treatment at 400 ° C (850%). 

 

KEYWORDS: nitriding, cutting tool, steel M2. 
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1 INTRODUÇÃO 

  
Para a fabricação de produtos metálicos são usados processos que visam dar forma 

(geometrias, dimensões, acabamentos superficiais) ao metal puro ou liga metálica com 

especificações estabelecidas para o produto, e também conferir a este o conjunto de 

propriedades (resistência mecânica e ao desgaste, dureza, resistência a corrosão, 

condutividade elétrica, densidade, etc.) exigido para o seu bom desempenho (Kiminami, 

2013). 

O custo de manufatura representa cerca de 40 % do preço de venda de um produto 

(Jesus, Filho e Rossi, 2006) e cerca de 50 % deste montante está relacionado com os recursos 

e materiais necessários ao andamento do processo, incluem-se neste processo as ferramentas 

utilizadas na usinagem. Parcelas significativas dos custos nesse segmento são representadas 

pelos processos de usinagem de componentes, sendo grande parte desses custos referente ao 

uso de ferramentas de corte (Favaretto, Valle e Junior, 2009).  

Os processos de fabricação e conformação mecânica, em sua maioria, utilizam 

ferramentas para cortar, dobrar, forjar e estampar. Nessas situações as ferramentas de corte 

são submetidas a impactos, cisalhamentos, desgaste superficial, trincas e lascamentos e, ao 

atingirem seu limite de uso, é necessária a sua substituição. 

O aumento da resistência ao desgaste e resistência mecânica tem sido alcançado com 

grande eficiência pelas várias técnicas de revestimentos e tratamentos de superfície (Bressan, 

Hesse e Silva, 2001; Kwietniewski et al., 2004; Sousa et al., 2012). 

Tratamentos de superfície têm assumido um papel de crescente importância entre as 

técnicas de processamento de materiais pela possibilidade de alterar as propriedades 

requeridas dos materiais, para as mais diversas aplicações, sem a necessidade de 

reprocessamento de todo o material (Milani et al., 2010).  
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Nas duas últimas décadas, tem-se observado um grande avanço em técnicas para 

modificação de superfícies. Essas técnicas fazem uso de plasmas, lasers, feixes de íons e 

feixes de elétrons como fontes energéticas para alteração estrutural e/ou composicional da 

superfície, ou ainda para a deposição de filmes (Alves, 2001). 

A nitretação é um processo de endurecimento superficial que difunde nitrogênio na 

superfície de um metal (Naz et al., 2015; Barshilia et al., 2012; Avelar-Batista et al., 2005; 

Akbari et al., 2010; Skonieskil et al, 2008) e é amplamente utilizado para melhorar as 

propriedades tribológicas e resistência ao desgaste dos aços e outras ligas (Karimzadeha et 

al.,2013; Barshilia et al., 2012; Lee, Ho, e Pao, 1995). A nitretação é conseguida através de 

vários métodos, incluindo a nitretação convencional (banho de sal e a gás) e nitretação a 

plasma (Saeeda,  et al. 2013; Mohammadzadeh, Akbari, e Drouet, 2014). Em comparação 

com os outros processos de nitretação, o processo de nitretação a plasma oferece as seguintes 

vantagens em relação a outras técnicas: alta concentração de nitrogênio, tempo de tratamento 

curto, ambiente limpo, baixo consumo de energia, não toxicidade (Sousa et al.,2007; 

Nishimoto et al., 2010; Mohammadzadeh, Akbari, e Drouet, 2014).  

Nesse trabalho será utilizada a técnica de nitretação a plasma (nitretação iônica), que 

diferentemente dos tratamentos térmicos trabalha com temperaturas mais baixas (Chemkhi, et 

al. 2013; Naz et al., 2015) na ordem de 300 °C (Alves, 2001), para o melhoramento de 

propriedades mecânicas de aços e ferramentas com as seguintes características (Alves, 2001):  

 Tempo de tratamento - O tempo efetivo de tratamento é inferior aos dos processos 

convencionais (Sousa et al.,2007; Mohammadzadeh, Akbari, e Drouet, 2014; Avelar-

Batista et al., 2005). Comparada com a nitretação gasosa, que apresenta tempos de 40 

a 60 horas (Alves, 2001), na nitretação iônica obtém-se a mesma espessura de camada 

num tempo máximo de 20 horas, utilizando a mesma temperatura de tratamento. Esta 

taxa acelerada de nitretação pode ser atribuída à transferência mais efetiva de 
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nitrogênio do plasma para a superfície do metal e à presença de outras espécies ativas 

no plasma. 

 

 Uniformidade na espessura da camada - O plasma é uniforme em toda a superfície 

da peça, assim a espessura da camada é extremamente uniforme independente da 

distância entre eletrodos. 

 

 Nitretação de partes da peça - O revestimento de estanho e cobre utilizado como 

proteção contra a nitretação convencional não pode ser utilizado na nitretação iônica. 

Ao invés disso, áreas que não se pretende nitretar podem ser protegidas com materiais 

isolantes ou com materiais metálicos sem haver necessidades de grandes ajustes entre 

a peça e a máscara. Normalmente é utilizado, como máscara de proteção contra a 

nitretação, aço carbono comum cuja folga máxima entre a máscara e a peça deve ser 

em torno de 1 mm. 

 

 Possibilidade de desnitretação - A desnitretação é facilmente conseguida através de 

um tratamento em plasma utilizando apenas hidrogênio como atmosfera em fluxo 

contínuo. Através da formação de amônia, o nitrogênio vai sendo retirado da peça e 

sendo levado para fora do sistema. 

 

 Mais Economia - O custo da energia e do gás é bem menor que nos processos 

convencionais. Na nitretação se trabalha a uma baixa pressão (1-20 torr) e um fluxo 

muito baixo (menor que 25 sccm), diminuindo o consumo do gás, que apresenta 

também um custo inferior quando comparado com os sais de cianetos utilizados no 

banho químico. Quanto ao consumo da energia, o aquecimento é realizado diretamente 
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sobre a peça, não necessitando aquecer nenhuma parede refratária, como ocorre nos 

fornos resistivos. Além disso, a transferência de calor por condução e convecção é 

muito baixa, de forma que o rendimento de um aquecimento a plasma chega até a 80 

%. De um modo geral, a manutenção do equipamento de nitretação possui um custo 

inferior ao custo da nitretação a gás e em banho de sais. 

 

Esse tratamento tem grande aplicabilidade em ferramentas de cortes de máquinas 

indústrias, como em guilhotinas e estampadeiras. Essas máquinas, na sua maioria, utilizam 

ferramentas de diferentes materiais, com formatos específicos para cada aplicação. A 

confiabilidade e a qualidade dos vários processos de usinagem são afetadas pelo corte da 

ferramenta (Denkena, Koehler e Rehe, 2012) e o desgaste da ferramenta, como de flanco e 

desgaste frontal, pode ter um efeito negativo sobre o acabamento da superfície dos 

componentes produzidos e pode ser a causa do retrabalho dispendioso. A qualidade das peças 

é significativamente afetada pela condição das ferramentas de corte usadas nos processos de 

usinagem (Salonitis e Kolios, 2013; Salvatore, Saad e Hamdi, (2013). 

 O aço ferramenta representa uma importante fatia do segmento de aços especiais. 

Produzido e processado para atingir um alto grau de qualidade, o aço ferramenta é empregado 

na fabricação de matrizes, moldes, ferramentas de corte intermitente e contínuo, ferramentas 

para conformação de chapas, corte a frio e componentes de máquinas. Os aços ferramenta 

continuam sendo os materias de ferramentas mais amplamente utilizados. As exigências 

sempre crescentes de aplicações industriais trazem sobre a necessidade de procurar materiais 

que oferecem melhores propriedades (Novák, Vojtech e Serák, 2005).  

Apesar de existirem mais de 100 tipos de aços ferramenta normalizados 

internacionalmente, para as mais diversas aplicações e solicitações, a indústria trabalha com 

uma gama reduzida de opções. São preferidos aqueles que possuem suas propriedades e 
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desempenhos consagrados ao longo do tempo, como, por exemplo, os aços AISI H13, AISI 

D2 e AISI M2. Para esse trabalho o material que será empregado é o AISI M2, por ser 

utilizado na fabricação de pregos da empresa Ferronorte Industrial. 

O aço rápido AISI M2, ou simplesmente designado “M2”, é um aço ligado com 

molibdênio e tungstênio, sendo um dos mais usados para ferramentas de desgaste e 

acabamento, especialmente quando se requer, além de boa retenção de corte, boa tenacidade 

(Chiaverini, 1986). 

Aço rápido com molibdênio e tungstênio que, graças ao balanceamento de sua 

composição, tornou-se o aço de uso corrente para ferramentas de desbaste e acabamento, 

especialmente quando se requer, além de boa retenção de corte, boa tenacidade. 

É utilizado em ferramentas de torno e de plaina, ferramentas de mandrilar, brocas e 

alargadores, fresas de todos os tipos. Machos e outras ferramentas para abertura de roscas, 

brochas, ferramentas para laminação de roscas, mandris para trefilação de tubos, facas 

circulares, estampos de corte, punções, matrizes para estampagem profunda, ferramentas para 

extrusão a frio, ferramentas para recalcamento a quente e a frio, ferramentas para operações 

diversas de conformação plástica a frio e calibradores. Devido à universalidade de sua 

aplicação, o aço M2 simplifica a manutenção de estoque. 

A eficiência de uma ferramenta de corte de aço AISI M2 não se altera mesmo quando 

a temperatura do gume, por efeito do atrito provocado pelo trabalho, atinge 550 °C (ALVES, 

2002). Nesta temperatura, esse aço praticamente retém a dureza, o que lhes permitem 

continuar na operação de usinagem.  

Apesar das qualidades supracitadas indicarem alta produtividade das ferramentas de 

corte de aço AISI M2, observa-se em uma linha de produção de uma fábrica local, Ferronorte 

Industrial, a necessidade de se desenvolver um tratamento ou processo que melhore as 

propriedades mecânicas das ferramentas de corte de fabricação de pregos para construção 
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civil. Dessa forma, procura-se aumentar a vida útil, onde se consiga majorar a produção 

individual de cada par de ferramentas, que atualmente suporta cortar uma quantidade 

aproximada de 300 kg de pregos. 

Para isso, é necessário conciliar as qualidades de alta resistência mecânica das ferramentas 

fabricadas com aço AISI M2 com o aumento de dureza e resistência ao desgaste promovido 

pela nitretação a plasma. 

Assim, este trabalho tem por objetivo analisar a influência da temperatura no processo de 

nitretação iônica aplicada a ferramentas de corte de aço AISI M2 utilizadas na fabricação de 

pregos de construção civil, procurando melhorar suas propriedades mecânicas. 

 

 

2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

Nesta seção será apresentado o dispositivo empregado para realização do tratamento 

de nitretação a plasma, os materiais utilizados, a metodologia para a preparação, limpeza, 

nitretação, análise das amostras, e os métodos de medidas dos parâmetros de nitretação. 

 Durante a nitretação por plasma os parâmetros medidos são: tensão aplicada ao 

catodo, corrente de descarga, temperatura da amostra e pressão do gás de trabalho (atmosfera 

de nitretação).   

 

 
2.1 MATERIAL 

 
 O Material estudado neste trabalho foi o aço rápido AISI M2. Sua composição 

nominal (Naz et al., 2015; Di et al.,2005) esta representada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Composição nominal e composição atômica do aço rápido AISI M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Naz et al.,2015; Di et al.,2005.  

 

2.2 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

 

 O dispositivo utilizado para a nitretação a plasma está montado no laboratório de 

plasma (LABPLASMA) no Departamento de Indústria e Produção Cultural do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI, Campus Teresina Central. 

 

O equipamento utilizado para o tratamento de nitretação iônica pode ser visto na 

Figura 2. 

 

Nesse esquema podem ser observadas quatro partes principais: 

 Sistema de vácuo;  

 Sistema de alimentação gasosa; 

 Fonte de alta tensão;  

Elemento 

Composição Química 

Nominal (% em peso) 

C 0,85 

V 2,00 

Cr 4,00 

W 6,00 

Mo 5,00 
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 Reator. 

 

Figura 1: Reator de plasma do IFPI.   

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

2.2.1 Sistema de vácuo 

  

O mecanismo de vácuo é composto por uma bomba MLW tipo 2DSE 15-2, conectada 

ao reator através de uma mangueira de alta pressão e uma válvula (V1) do tipo abre-fecha. 

Essa válvula permite regular o fluxo de ar na câmara do reator para a bomba, trabalhando com 

pressões da ordem de 10
-2

 Torr. A bomba de vácuo é responsável também pela retirada de 

impurezas que se desprendem das paredes internas do reator e se misturam com os gases 

insuflados. A medida da pressão dentro do reator é feita com um sistema de medição que 

compreende um sensor de vácuo PRM10K e um leitor Edwards Controller 503.   
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2.2.2 Sistema de alimentação gasosa 

 

O sistema de alimentação gasosa é composto por cilindros de gás (tipo B-50 para 

nitrogênio, e tipo B-47 para hidrogênio) e pelo misturador de gases. Neste reservatório é feita 

a combinação gasosa dos gases de trabalho. Esta mistura é feita colocando-se um gás de cada 

vez e regulando-se a vazão (em sccm), através de uma válvula tipo pistão para cilindro 

modelo UMF 512 P, parcial de cada gás até atingir a proporção desejada. A válvula V2 é 

quem faz a liberação dos gases já misturados para o reator. 

 

2.2.3 Sistema de alimentação catódica 

 

A fonte de alta tensão possui uma saída d.c. com uma voltagem máxima de 

aproximadamente 1500 V e uma corrente capaz de fornecer energia à peça para que ela seja 

aquecida a uma temperatura entre 300 e 600 °C. O sistema de alimentação catódica possui 

também um varivolt que está ligado à rede elétrica, onde controla a tensão de entrada para o 

transformador, fonte de potência. 

Aplica-se uma diferença de potencial entre os eletrodos, entre 400 e 1200 V e então se 

introduz o gás nitretante (tipicamente uma mistura de N2/H2) no reator até atingir a pressão de 

trabalho (1-20 torr). 

A temperatura da amostra é medida através de um termopar do tipo k (cromel-alumel). 

O termopar é acoplado ao porta amostra e fica isolado do potencial elétrico do catodo através 

de um isolante cerâmico. 
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2.2.4 Reator 

 

O reator é uma câmara cilindrica (medindo 30 cm de altura e 30 cm de diâmetro) 

composta por base, corpo e tampo de aço inoxidável. Possui visor lateral para observar as 

amostras e verificar possíveis problemas no plasma, como abertura de arco elétrico. A 

câmara, por estar aterrada, atua como anodo e em seu interior se encontra o porta amostra, 

também de aço inoxidável, que funciona como catodo. Em sua base estão localizadas as 

entradas de gases, saída da bomba de vácuo, o sensor de medição de pressão e por ela ainda 

passa o termopar e conexões da fonte de tensão.  

 

2.3 TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS E FERRAMENTAS 

 

2.3.1 Obtenção das amostras 

  

As amostras do aço AISI M2 convencional sem tratamento foram obtidas a partir de 

um disco com 6 mm de espessura e diâmetro de 50,8 mm fornecidas pelo LABPLASMA 

(Laboratório de Plasma do Instituto Federal do Piauí) e como fabricante VILARES METALS. 

Esse disco foi cortado em seis partes iguais em cortadeira constantemente refrigerada. 

 A preparação das amostras para nitretação passou por lixamento em politriz com lixas 

de granulometria de 220, 360, 400, 600 e 1200 mesh. Depois, foram polidas com alumina até 

a rugosidade média de 1 μm. Após o polimento as mostras foram lavadas com água e álcool, 

secadas e armazenadas. A Figura 2 mostra o formato das amostras depois de cortadas. 
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Figura 2: Amostras de aço AISI M2 após corte utilizadas para nitretação. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

2.3.2. Obtenção das ferramentas de corte 

 

As ferramentas utilizadas são de aço AISI M2 convencional, temperadas e revenidas, 

fornecidas pela Ferronorte Industrial. Por apresentar superfície retificada, as ferramentas 

foram lixadas em uma das suas superfícies a partir da lixa de granulometria 600 mesh seguido 

por 1200 mesh. Após isso, foram lavadas com água e álcool, secadas e armazenadas. A Figura 

3 representa as ferramentas de corte utilizadas nesse trabalho. 

 

Figura 3: Ferramentas de corte utilizadas na indústria para a fabricação de pregos. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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2.3.3 Caracterização das amostras e ferramentas antes da nitretação 

 

 Foi verificada previamente a microdureza das amostras e ferramentas em 

microdurômetro modelo SHIMADZU HMV 2000, constatando o valor de 260 HV para as 

amostras e de 740 HV para as ferramentas. 

 

2.4 NITRETAÇÃO DAS AMOSTRAS E FERRAMENTAS 

 

 As amostras e ferramentas passaram previamente por uma limpeza em ultrassom em 

meio líquido de acetona durante um intervalo de tempo de 10 minutos, foram secas e 

introduzidas no reator de plasma onde é feito vácuo a uma pressão aproximadamente de 0,8 

mbar, então, libera-se gás hidrogênio para sputtring e se aplica a tensão no cátodo 

paulatinamente até atingir o regime de descarga luminescente anormal. A partir daí, aumenta-

se a tensão progressivamente até obter a temperatura de trabalho. A Tabela 2 mostra os 

parâmetros de sputtering. 

 

Tabela 2: Parâmetros de sputtering  

Condições 

Tratamento 1: 

02 - Ferramentas e;  

01 -  Amostra de M2 

Tratamento 2: 

02 - Ferramentas e; 

01 – Amostra de M2  

Tratamento 03: 

02 - Ferramentas e;       

01 – Amostra de M2 

Pré-sputtering 

300 °C, 30 min, 24 

sccm H2 

300 °C, 30 min, 24 

sccm H2 

300 °C, 30 min, 24 

sccm H2 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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 Após o tratamento de pré-sputtering, aumenta-se a tensão no cátodo para que se possa 

atingir a temperatura de tratamento e pressão escolhidas. Passado o tempo de nitretação é 

cessado a tensão e a amostra permanece dentro do reator em baixa pressão até atingir a 

temperatura ambiente, para se evitar oxidação. 

Para cada parâmetro, os ensaios foram repetidos duas vezes em amostras diferentes, 

como forma de padronização do tratamento e possibilidade de repetitividade.  

 Por último, foram inseridas no reator uma amostra e duas ferramentas de corte de aço 

M2 para cada temperatura. O uso de duas ferramentas ocorreu pelo fato destas trabalharem 

em pares na fabricação de pregos e a utilização da amostra foi por ser necessário cortá-la para 

análise de perfil de microdureza, dimensionamento e análise microestrutural da camada de 

nitretos formada na sua superfície. Dessa forma, os parâmetros de nitretação utilizados, tanto 

para as amostras quanto para as ferramentas, permaneceram o mesmo. Na Tabela 3 estão 

resumidos os parâmetros de nitretação. 

 

 
Tabela 3: Parâmetros de nitretação. 

Condições 

Tratamento 1: 

02 – Ferramentas e; 

01 - Amostra de M2 

Tratamento 2: 

02 – Ferramentas e; 

01 – Amostra de M2 

Tratamento 03: 

02 – Ferramentas e; 

01 – Amostra de M2 

Tempo (h) 4 4 4 

Temperatura (°C) 400 450 500 

Pressão (mbar) 2,5 2,5 2,5 

Gases de trabalho 20% N2 + 80% H2 20% N2 + 80% H2 20% N2 + 80% H2 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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2.5 ANÁLISE DAS AMOSTRAS E FERRAMENTAS 

 

 Após nitretadas, as amostras foram cortadas transversalmente à superfície tratada, em 

constante refrigeração, em duas partes. Uma das partes de cada amostra foi embutida em 

resina acrílica-A1, de tal forma que a superfície cortada ficasse exposta, e a outra armazenada. 

 

2.5.1 Microscopia óptica 

 

 A microscopia foi utilizada para observar a microestrutura e medir a espessura da 

camada de nitretos formada na superfície do substrato. Para isso as Amostras embutidas em 

resina acrílica foram lixadas e polidas conforme sessão 2.2.1. 

 As amostras foram atacadas quimicamente com Nital a 3 % para dar contraste e 

revelar as fases da microestrutura tanto da camada como do núcleo do material. As imagens 

foram obtidas com aumento de 50 vezes e a espessura da camada e zona de difusão foram 

mensuradas com microscópio óptico TOPCON. 

2.5.2 Microdureza e Dureza 

 

 Os ensaios de microdurezas foram realizados utilizando padrão Vickers, onde se 

baseia na penetração de um indentador de diamante de base piramidal. Por a camada ter uma 

espessura fina, da ordem de mícrons, foi utilizada a carga de 25 gf em todas as amostras, e 

também para a região do núcleo. O distanciamento entre as impressões no sentido da 

superfície para o núcleo ficaram da seguinte forma: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 160, 

200, 250 e 300 μm. A cada espaçamento foram realizadas três penetrações e calculado a 

média. Na mudança de cada espaçamento o penetrador foi deslocado para baixo ou para cima 

da impressão anterior, para evitar interferência de uma impressão com a outra. 
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  O equipamento utilizado para realização das microdurezas foi um da marca Shimadzu 

modelo HMV 2000. Após programar o valor da carga, tempo de impressão e a lente (10 ou 40 

vezes), faz-se a focalização e a impressão. Esta tem formato da base de uma pirâmide, onde é 

necessário medir apenas o tamanho de suas diagonais, pois, baseado na medição, o próprio 

equipamento calcula o valor da microdureza e apresenta em seu visor. 

Por não ser possível cortar as ferramentas para não danificá-las, o ensaio de 

microdureza foi realizado apenas em sua superfície. Para isso, foi utilizado uma carga de 50 

gf por permitir uma melhor visualização da impressão.   

A dureza das ferramentas foram aferidas utilizando um equipamento Equotip modelo 

3 Portable Rockwell na própria indústria Ferronorte. Esse equipamento tem como vantagem a 

baixa carga utilizada no ensaio, cerca de 3 kgf, comparado com o ensaio tradicional cujo as 

cargas variam de 10 a 150 kgf, e se obtém penetrações pequenas da ordem de μm e precisão 

de  ±1 HRC.  

 

 

2.5.3 Análise de DRX 

 

 A composição da fase foi analisada utilizando Difração de Raios-X(DRX). As análises 

aqui descritas foram realizadas utilizando linhas Cu Kα (comprimento de onda: 0,154 nm), 

operado a 40 kV no instrumento de DRX (Shimadzu, DRX-6000) do Laboratório de Materiais 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

 

  



 

74 
 

2.5.4 Aplicação das ferramentas 

 

 As ferramentas de corte de aço AISI M2 temperadas, revenidas e nitretadas a 400, 450 

e 500 °C foram utilizadas em uma máquina da marca Vitari modelo V14 destinada à 

fabricação de pregos de construção civil da empresa Ferronorte Industrial.  

Essa máquina tem capacidade produtiva de 720 pregos por minuto, e trabalha com 

arames de aço SAE 1022 B, bitola de 1,07 mm até 2,41 mm, trefilado com dureza de 146 HV 

e limite de ruptura de 480 MPa. 

 No processo de fabricação o arame sai de uma bobina e entra em uma série de guias e 

roletes que tem a finalidade de direcionar esse arame para dentro da máquina e também de 

desempená-lo. Após o desempeno, e ainda dentro da máquina, o arame parte para o setor de 

corte, onde um par de ferramentas de corte posicionado em sentido transversal ao arame irá 

seccioná-lo, dando o formato da ponta do prego em uma de suas extremidades. Em conjunto 

com a ferramenta de corte trabalha um punção que, posicionado em sentido longitudinal ao 

arame, martela e dá o formato da cabeça do prego na outra extremidade. Após isso, os pregos 

passam por um polimento para retirada de rebarbas e lustragem, depois, seguem para outa 

máquina ondem serão empacotados e armazenados. 

Quando as ferramentas se movimentam em sentidos opostos para seccionar o material 

no sentido transversal, é regulado e deixado uma folga mínima (da ordem de décimos de 

milímetros) entre suas arestas cortantes frontais para que uma ferramenta não se choque com 

a outra. À medida que as ferramentas se desgastam essa folga aumenta e o cisalhamento 

(corte) vai se tornando cada vez mais dificultado, até chegar ao ponto onde as rebarbas ou 

borboletas não se destacam mais.  

 Para padronização, os três pares de ferramentas, com seus respectivos tratamentos, 

destinaram-se exclusivamente ao corte de pregos com dimensão de 1 ¼” x 13 (uma polegada 
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e um quarto de comprimento e bitola BWG 13 (equivalente a 2,41 mm)) com massa de 1,235 

g por unidade, o que gera uma produção de 53,35 kg/h. 

 Para identificar o limite de uso das ferramentas, a empresa realiza um procedimento de 

inspeção visual e táctil em intervalos de 30 minutos dos pregos que estão sendo produzidos. A 

cada inspeção são observadas as rebarbas ou sobras de material, denominadas no chão de 

fábrica de “borboletas”, que se formam após o corte. Quando essas rebarbas não se 

desprendem mais com facilidade, significa que o desgaste na ferramenta já chegou ao limite e 

já é tempo de substituí-la.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item serão abordados e discutidos os resultados referentes à análise de 

microdureza e dureza, microscopia óptica, DRX e análise de desempenho das ferramentas 

tratadas. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÕES 

 

3.1.1 Microdureza das amostras 

É possível observar no gráfico da Figura 5 que, após a nitretação nas três temperaturas, 

as amostras têm uma microdureza mais elevada comparado com as amostras sem tratamento. 

É verificado também que a microdureza elevada, acima de 500 HV, se estende a uma 

determinada profundidade. Isso é característico de cada temperatura, evidenciando a formação 

de uma zona de difusão nas amostras, que é responsável pela dureza intermediária do 

material.  
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Figura 4: Perfil de microdureza correspondente às amostras de aço M2 convencional 

nitretadas a 400 °C, 450 °C e 500 °C e sem nitretação, com gás de trabalho na proporção de 

20% N2 e 80% H2. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Para a amostra tratada a 500 °C, observa-se que a microdureza aumentou de 260 HV 

(amostra sem tratamento) para 1073 HV (superfície da amostra tratada com nitretação). Isso 

representa um acréscimo absoluto de 813 HV (312 %, aproximadamente). É possível notar 

também que a microdureza permanece acima de 500 HV até a profundidade de 150 μm. 

Representando, dessa forma, uma larga faixa de difusão de nitretos no substrato do material.  

Na nitretação a 450 °C, o aumento absoluto de microdureza na superfície da amostra 

foi de 844 HV, elevando-a de 260 HV para 1104 HV. Isso representa um acréscimo relativo 

de 324%, aproximadamente. Já a zona de difusão, representada pela microdureza acima de 

500 HV, tem uma faixa de comprimento de 45 μm, aproximadamente. Quando nitretada a 400 

°C, o pico médio de microdureza superficial se dá a 1311 HV, representando um aumento 
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absoluto e relativo de 1051 HV (404%, respectivamente). Já a zona de difusão, verificada 

novamente pelo perfil de microdureza, ficou em torno de 35 μm. 

 

Tabela 4: Microdureza e comprimento da zona de difusão para o tratamento de nitretação nas 

temperaturas de 500, 450 e 400 °C. 

Temperatura de 

Nitretação (°C) 

Microdureza da camada 

das amostras (HV) 

Profundidade com dureza 

de até 500 HV (μm) 

500 1073 150  

450 1104 45 

400 1311 35 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

A presença de elementos formadores de nitretos como o Ti, V, Cr, Mo, etc., 

influenciam tanto nas propriedades como na espessura da camada dos aços nitretados. O 

aumento da dureza é atribuído à formação de precipitados dispersos de nitretos (Alves, 2001; 

Mashreghi, Soleimani, e Saberifar, 2013). O aumento do comprimento da zona de difusão 

com aumento da temperatura de nitretação está relacionado com a maior taxa de difusão do 

nitrogênio no substrato do material (Avelar-Batista et al., 2005; Zagonel et al., 2006; 

Calistter, 2008). 

A diminuição de microdureza com o aumento da temperatura está coerente com a 

literatura, visto que em temperaturas mais altas a difusividade do nitrogênio é maior e, 

portanto, as camadas de nitretos formados são mais pobres em nitrogênio (Avelar-Batista et 

al., 2005; Zagonel et al., 2006; Calistter, 2008), o que resulta em camadas menos duras.  
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3.1.2 Microdureza e dureza das ferramentas 

  

 O resultado do ensaio de microdureza superficial das ferramentas também seguiu o 

mesmo padrão do ensaio referente às amostras. Houve um aumento relevante, inversamente 

proporcional ao aumento da temperatura, ou seja, aumentou a microdureza com a redução da 

temperatura. Isso indica que, mesmo que as ferramentas tenham passado previamente por um 

tratamento de têmpera e depois revenidas, o efeito da nitretação foi semelhante ao das 

amostras convencionais.  

Pode-se observar, na Figura 6, que nas ferramentas nitretadas a 400 °C a microdureza 

aumentou de 740 HV para 1360 HV (ponto médio mais alto de microdureza). Isso representa 

um crescimento relativo de 83%, aproximadamente. Já para as ferramentas nitretadas a 450 

°C o aumento de microdureza absoluto foi de 532 HV, saindo de 740 HV para 1272 HV, 

equivalente a quase 72% de aumento relativo. Quando nitretadas a 500 °C, a microdureza 

subiu de 740 HV para 1251 HV, representando um aumento de 69% de microdureza, 

aproximadamente. Os perfis de microdureza não foram verificados para não danificar a 

ferramenta, do contrário seria necessário o corte transversal à superfície nitretada, 

inutilizando-a, dessa forma. 

Apesar do ensaio de dureza não ser indicado para análise de superfícies tratadas por 

nitretação devido a camada formada ser extremamente fina (~5-150 μm) e o resultado não ser 

coerente com o valor real da camada, foi verificada a dureza para título de complementação e 

comprovação do supracitado. Os valores mensurados de dureza nas ferramentas sem 

nitretação foram de 52 HRC e das ferramentas tratadas a 400, 450 e 500 °C foram de 63, 57 e 

69 HRC, respectivamente. A tabela xx resume esses valores. 
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Figura 5: Microdureza superficial das ferramentas de corte de aço M2 temperadas, revenidas e 

nitretadas a 400 °C, 450 °C e 500 °C e sem nitretação, com gás de trabalho na proporção de: 

20% N2 + 80% H2. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Mesmo utilizando uma baixa carga no equipamento, foi observado que o resultado 

obtido não corresponde a dureza real da camada de compostos, tendo em vista ao fato de que, 

quando se converte a microdureza Vickers para dureza Rockwell C, há uma diferença dos 

valores encontrados, que são de 98, 94 e 93 HRC, respectivamente aos tratamentos nas 

temperaturas de 400, 450 e 500 °C. Isso mostra que o penetrador utilizado no ensaio de 

dureza ultrapassou a camada de compostos formada na superfície das ferramentas. Outro fato 

a ser observado é que, a dureza da ferramenta tratada a 500 °C é maior que a tratada a 400 °C, 

o que contradiz os resultados de microdureza. Isso possivelmente se deve à maior taxa de 

difusão de nitrogênio no tratamento em temperaturas elevadas (Callister, 2008), como em 500 

°C, majorando, dessa forma, a espessura da camada de compostos e, consequentemente, 

aumentando a resistência à deformação para ensaio de dureza.    
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Tabela 5: Dureza superficial das ferramentas tratadas por nitretação iônica nas temperaturas 

de 500, 450 e 400 °C. 

Temperatura de Tratamento 

(°C) 

Dureza das  

ferramentas (HRC) 

500 69 

450 57 

400 63 

Fonte: Autoria própria (2015) 

 

3.1.3 Microscopia óptica 

 

 O ensaio de microscopia óptica foi empregado para verificar e mensurar a camada de 

compostos formada, bem como revelar a zona de difusão formada nas amostras após 

nitretação. Serviu também para associar a queda de microdureza com o tamanho da zona de 

difusão, confrontando assim, o resultado de um ensaio com outro.  

 Quando tratada a 500 °C, Figura 7A, o resultado da micrografia apontou um 

comprimento de camada de compostos e zona de difusão em torno de 14 e 130 μm, 

respectivamente. O aumento repentino da zona de difusão com o aumento da temperatura está 

de acordo com literatura (Callister, 2008), onde se vê que a difusividade do nitrogênio é maior 

e, portanto, as camadas de nitretos formados são mais pobres em nitrogênio, resultando em 

camadas menos duras. Isto é comprovado pelo perfil de microdureza apresentado na Figura 5. 

 Para a amostra nitretada a 450°C, Figura 7B, a micrografia revelou uma camada de 

compostos e zona de difusão com espessura em torno de 23 e 46 μm. Condizente com o perfil 

de microdureza apresentado no gráfico da Figura 5, se observa uma alta dureza na camada, 
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porém inferior à amostra nitretada a 400 °C, e uma queda de dureza, abaixo de 500 HV, em 

uma profundidade em torno de 45 μm.  

  A microscopia óptica da amostra nitretada a 400 °C, Figura 7C, revelou uma camada 

de compostos com espessura e zona de difusão com comprimentos de 33 e 25 μm, 

respectivamente. Isso está de acordo com o perfil de microdureza observado na Figura 5, visto 

que, para esta temperatura, a microdureza permanece até 500 HV numa profundidade em 

torno de 35 μm, onde se inicia a zona de difusão. 

 Como resultado, as micrografias apontaram um crescimento de zona de difusão e 

redução da camada de compostos com o aumento da temperatura. A camada fina de 

compostos na temperatura de 500 °C (14 μm) pode ter refletido na diminuição da microdureza 

pelo fato do penetrador ter ultrapassado essa camada no momento da impressão.   
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Figura 6: Microscopia óptica com aumento de 50 x das amostras nitretadas a 500 °C (A), 450 

°C (B) e 400 °C (C). 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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3.1.4 Análise de DRX 

 

A Difração de Raios-X(DRX) da Figura 8 mostra a formação dos nitretos de ferro ε-

Fe3N e γ’-Fe4N para os três tratamentos. Essas fases possuem alta dureza, boa resistência ao 

desgaste e excelente resistência à corrosão (Sousa et al., 2008; Sousa et al, 2006). A 

incorporação de nitrogênio na estrutura do ferro provoca um alargamento e deslocamento do 

plano de Difração da fase ε-Fe3N, aproximadamente em 45°, para ângulos menores com o 

aumento da difusão de nitrogênio (Kwietniewski et al., 2004; Avelar-Batista et al., 2005), 

com a variação de temperatura de 400 para 450 e 500 °C. 

 

Figura 7: Espectroscopia de Raios-X de amostras de aço AISI M2 nitretadas nas temperaturas 

de 400, 450 e 500 °C. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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A ampliação desse pico é provocada por tensões (Akbari et al., 2010) que tem como 

origem: i) expansão volumétrica devido à solução de nitrogênio na estrutura do ferro como 

solução sólida, ii) a formação de precipitados de nitretos no interior da matriz do aço e iii) as 

tensões térmicas, devido à diferença no coeficientes de expansão térmica e constantes 

elásticas entre a camada de compostos e o núcleo da amostra não nitretada (Akbari et al., 

2010; Rocha, Strohaecker e Hirschc,  2003).   

 

3.1.5 Aplicação das ferramentas  

 

 Primeiramente foi realizado a produção de pregos com ferramentasa sem tratamento 

de nitretação foi de 300 kg, essa produção foi de 242.914 unidades de pregos, que 

representam 300 kg.  

Para as ferramentas tratadas a 500 °C a produção de pregos foi de 1200 kg, um total de 

971.660 unidades de pregos. Após isso, houve a substituição dessa ferramenta pela tratada a 

450 °C e a produção registrada foi de 1675 kg, o que corresponde a 1.356.275 pregos. E por 

último foi utilizada o par de ferramentas tratada a 400 °C que teve a produção registrada de 

2550 kg, equivalente a 2.064.777 pregos, o que representa um aumento de 8,5 vezes.  

Apesar da espessura da camada formada na superfície das ferramentas tratadas a 400 

°C ser menor que para os outros dois tratamentos, observa-se que o fator decisivo para o 

aumento de produção é a microdureza superficial da camada (1.360 HV).  

 

Tabela 6: Produção de pregos por par de ferramentas 

Temperatura de Nitretação 

(°C) 

Produção kg Quantidade de pregos cortados (un) 

Sem nitretação 300 242.914 
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500 1200 971.660 

450 1675 1.356.275 

400 2550 2.064.777 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

A empresa Ferronorte Industrial, por ser uma fábrica em que o escoamento dos seus 

produtos depende de outras máquinas como a de polimento, empacotadeira e de processos 

como armazenamento e logística, as máquinas V14 nem sempre trabalhavam 

initerruptamente, parando quando os setores à frente demonstravam dificuldades de 

processamento de material. Dessa forma não foi possível estimar o tempo exato em dias 

consecutivos que cada ferramenta trabalhou até o desgaste das ferramentas. Mas, pela 

velocidade de corte (720 pregos por minuto) e a quantidade de pregos cortados, deu pra 

estimar o tempo em horas trabalhada por par de ferramentas que foi de 47, 30 e 22, 

respectivamente aos tratamentos à 400, 450 e 500 °C. Já para os pares de ferramentas sem 

tratamento, o tempo de trabalho foi de 5,6 horas. Como consequência, houve um aumento do 

tempo útil de trabalho das ferramentas e uma diminuição do número de substituições das 

ferramentas, reduzindo, dessa forma, o tempo de manutenção. Tendo em vista que na empresa 

há 07 máquinas em operação e que cada par de ferramentas tem um custo fixo de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o aumento da vida útil dessas ferramentas (cerca de 8,5 vezes) representa 

redução dos custos de produção, que é um dos resultados esperado deste trabalho. 

 

Na Figura 9 é mostrada a imagem do perfil da ferramenta tratada a 500 °C antes e após 

uso, revelando o desgaste frontal sofrido por esta. Esse desgaste acontece devido ao contato 

entre a ferramenta e peça que está sendo cortada, e é inevitável. O desgaste das outras 

ferramenta seguiu o mesmo padrão. 
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Figura 8: Fotografia do perfil da ferramenta tratada a 500 °C antes (A) e depois do seu uso (B) 

mostrando o desgaste frontal sofrido pela ferramenta após o corte de 971.660 pregos, 

equivalente a 1200 kg. 

 

Fonte: Autoria própria (2015) 

 

Com isto, espera-se que a empresa faça o uso do processo de nitretação iônica para 

aplicação em todas as ferramentas de corte.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 A temperatura tem grande influência no processo de nitretação iônica aplicada a 

ferramentas de corte de aço AISI M2, confirmado pela variação de espessura de camada com 

os ensaios de microscopia óptica, formação de nitretos observados no DRX, variação de 

microdureza e dureza e, pela expressiva variação na quantidade de produção.  

Com o tratamento de nitretação, conseguiu-se aumentar significativamente a dureza 

superficial, tanto das amostras quanto das ferramentas de corte de aço AISI M2 (temperadas e 
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revenidas) para as três temperaturas diferentes. A microscopia óptica revelou a formação de 

uma camada de compostos na superfícies das amostras e também a formação de uma zona de 

difusão com dureza de até 500 HV para os três tratamentos.  

O aumento de dureza se deu devido a formação de nitretos de ferros do tipo ε-Fe3N e 

γ’-Fe4N nas superfícies das amostras nitretadas, conforme análise de Difração de Raios-X 

(DRX). 

O processo de nitretação a plasma se mostrou viável para aplicação em ferramentas de 

corte destinada à fabricação de pregos de construção civil, tendo em vista o aumento de 

produção de 300 para 2.550 kg, para o tratamento a 400 °C. 

 O melhor parâmetro de nitretação a plasma para ferramentas de corte de aço AISI M2, 

em termos de microdureza, é quando se utiliza temperatura de 400 °C. Em termos de zona de 

difusão, o melhor parâmetro é quando se utiliza temperatura de 500 °C e o mais adequado em 

termos de produção se deu com o tratamento a 400 °C.  

Então, a análise da influência da temperatura na nitretação iônica aplicada a 

ferramentas de corte de aço AISI M2 expôs que, o melhor tratamento é o realizado com 

temperatura de 400 °C, por este representar nas ferramentas um aumento de 850 % na 

produção de pregos e, consequentemente, redução dos custos para a empresa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, pode-se modificar ou inserir os seguintes parâmetros 

e métodos: 

 Alteração das frações gasosas (N2/H2) a fim de verificar em qual porcentagem 

acontecem as maiores difusões de nitrogênio e aumento de espessura de camada; 

 Variação do tempo de tratamento para analisar se há ganho ou não na espessura da 

camada; 

 Tratamento de nitretação com temperaturas maiores e menores que a estudada; 

 Tratamento duplex: Nitretação com deposição de nitreto de titânio; 

 Realizar algumas modificações no equipamento, a título de experiência, tais como:  

o Utilizar o porta amostra como peneira, assim os gases que são exaustados pela 

bomba de vácuo, através do dispositivo posicionado logo abaixo do porta 

amostra, obrigatoriamente passarão pelas amostras aumentando assim a 

densidade iônica em volta das amostras. 

o Transferir a entrada dos gases da base inferior do reator para a parte superior, 

aumentando o tempo e o percurso dos gases, dessa forma fomentaria a 

produção de mais espécies ativas no plasma. 

 

 


