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I. Introdução ao Processo de Têmpera a Vácuo 

A tecnologia a vácuo de aquecimento e resfriamento de metais tem curva 
de crescimento mundial de utilização, principalmente no Brasil, conforme 
último senso realizado pela revista Industrial Heating, abr-jun, 2013. Téc-
nicas de monitoramento, controle e registro de parâmetros de processo tér-
mico e zero emissão de poluentes são fatores importantes para a utilização 
dessa tecnologia com vistas a se produzir os melhores resultados de pro-
priedades mecânicas da liga ferrosa. O processo térmico de aquecimento e 
resfriamento “rápido” de ligas ferrosas de alto teor em liga para se obter, 
preferencialmente, o microconstituinte martensita utilizando a tecnologia 
de vácuo está consagrado na literatura técnica e nos catálogos de fabrican-
tes de aços e de fornos com o nome de “Têmpera a vácuo”. 

A denominação “têmpera a vácuo” é utilizada mundialmente, porém não 
refletiria corretamente este processo térmico. O resfriamento tem início a 
partir de uma temperatura denominada “temperatura de austenitização” 
quando o ambiente da câmara do forno está em “vácuo”, geralmente da 
ordem 10-2 mmbar, e nesta etapa é introduzido um gás, ou mistura de gases, 
nitrogênio, ou nitrogênio e hélio, ou ainda nitrogênio e argônio sob pressão 
que pode alcançar o máximo previsto pelo projeto do forno. Dessa forma, 
para ser exato, o nome dessa técnica moderna de resfriamento a que todos 
se referem como “têmpera a vácuo” deveria ser “têmpera com gás, ou mis-
tura de gases, sob pressão”. O nome “Têmpera a vácuo” está consagrado 
na indústria e utilizado neste texto.

1. O Forno de Têmpera a Vácuo[1]

O equipamento utilizado para a têmpera a vácuo é sofisticado e composto 
de vários e importantes elementos. A câmara do forno é constituída de 
chapa de aço carbono com pequena variação na composição química para 
melhorar determinadas propriedades mecânicas, por exemplo, resistência 
à tração e desgaste. Essa câmara do forno pode ser comparada a uma “pa-
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nela de pressão” com dupla parede de aço onde no interior corre a água do 
sistema de refrigeração de maneira a manter a parede externa do forno em 
temperatura inferior a 40 ºC e a interna na temperatura máxima do projeto 
do vaso de pressão. Quando a energia utilizada para aquecer o aço da peça 
no interior da câmara é suspensa a extração do calor da etapa seguinte 
ocorre através de gás, ou mistura de gases, inerte sob pressão. A Figura 1 
apresenta um corte longitudinal do forno de têmpera a vácuo que permite 
visualizar os constituintes mais importantes do equipamento. 

Figura 1 – Corte longitudinal da retorta do forno de têmpera a vácuo [2].

Legenda:
1. Trocador de calor formado por vários conjuntos de tubos aletados;
2. Recirculador de gases de alta potência para o resfriamento de têmpera;
3. Retorta em grafite e resistências de aquecimento em grafite;
4. Suporte para a carga de peças em grafite;
5. Bicos de entrada do gás nitrogênio;
6. Carcaça do forno formada por dupla parede, sendo a interna o vaso 

de pressão e a externa uma jaqueta de água.
O equipamento forno “têmpera a vácuo” é constituído basicamente por:
•	 Vaso de pressão em corpo cilíndrico com dupla parede, por onde recir-

cula água de resfriamento da carcaça;
•	 Sistema de vácuo formado por duas bombas em série, sendo uma de 

“palhetas” e outra de “lóbulos”;
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•	 Câmara de aquecimento, ou retorta, composta por uma estrutura metá-
lica de aço resistente ao calor onde se encontra montado em sua parte 
interna o isolamento térmico de grafite;

•	 Sistema de aquecimento composto por resistências de grafite;
•	 Sistema de resfriamento composto por trocador de calor em tubos ale-

tados de cobre ou aço carbono, montado internamente ao forno e ex-
ternamente à câmara de aquecimento;

•	 Recirculador de atmosfera de grande potência; 
•	 Painel de controle e registro de processo;

2. Princípio de funcionamento 

Introduz-se a carga no interior do equipamento através de uma empilha-
deira. A carga é apoiada em dois ou mais trilhos de grafite suportados por 
colunas também de grafite que descarregam o peso da carga diretamente 
na carcaça metálica. Fecha-se o forno e inicia-se a evacuação da câmara 
até um vácuo da ordem de 10-2 mmbar e em seguida introduz-se o gás 
nitrogênio N2 (operação esta denominada purga com vácuo, do inglês 
“purging”), quando então o aquecimento se inicia.

A transmissão de calor entre uma fonte quente e uma fonte fria em um 
meio gasoso se dá por dois processos: “radiação” e “convecção”. Pode-se 
demonstrar que a transmissão de calor por convecção é predominante até 
750 ºC e acima dessa temperatura por radiação.

Por esse motivo, quando o forno atinge 750 ºC é realizada nova evacuação 
até um vácuo da ordem de 10-2 mmbar, e o forno segue aquecendo até a 
temperatura de têmpera, ou temperatura de “austenitização” da liga ferrosa 
em questão.

Todo o processo é monitorado e controlado por dois termopares que estão 
montados em um corpo de prova que simula a espessura da peça. Atingida 
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a temperatura de austenitização e contado o tempo de homogeneização de 
temperatura, o gás nitrogênio armazenado em “buffer” (tanque de nitro-
gênio gás) com pressão o dobro de projeto da câmara do forno, é injetado 
na câmara de aquecimento a uma pressão selecionável que vai de 0 até a 
pressão máxima de projeto do forno. Comercialmente, os fornos de têm-
pera a vácuo podem ser projetados para pressões da ordem de 2, 6, 10, 12, 
15 e 18 bar absoluto.

 A severidade do resfriamento é diretamente proporcional a pressão do gás 
N2. Mais pressão em um mesmo volume representa mais massa de gás para 
extração de calor. O nitrogênio é recirculado por um ventilador tipo “limit 
load” de grande potência, passando inicialmente pela carga e em seguida 
por um trocador de calor (normalmente fluxo cruzado gás/água) para a 
extração de calor do interior do forno. O gás resfriado volta ao interior 
da câmara de aquecimento onde retira calor da peça novamente, e assim 
continuamente, até o resfriamento final. Como o resfriamento na peça não 
é homogêneo, ou seja, a superfície se resfria muito antes do núcleo e para 
minimizar deformações e evitar trincas durante a transformação os equipa-
mentos modernos disponibilizam recursos tecnológicos para reproduzir o 
processo térmico denominado “martêmpera”, ou “isothermal quenching”. 
Nesse caso, antes de se atingir a linha “Ms” (temperatura limite para o ini-
cio da transformação em martensita), o gás é retirado do interior do forno 
e o recirculador passa para um estágio inferior de rotação com consequente 
diminuição da vazão. Quando o monitoramento pelos termopares de arras-
te no interior do forno, adequadamente colocados para medir as temperatu-
ras de superfície e núcleo, indicar uma diferença de temperatura da ordem 
de 100 ºC entre núcleo e superfície, o gás N2 é injetado novamente até a 
pressão original do processo de resfriamento e o recirculador acelera gra-
dualmente até a rotação máxima, finalizando o processo de transformação 
completa da microestrutura. E normalmente o forno libera a abertura da 
porta quanto a temperatura da peça é, aproximadamente, inferior a 70 ºC.
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3. O Resfriamento[3]

O processo térmico “têmpera a vácuo” utilizado para ligas ferrosas com 
médio a alto teor de elementos de liga poderia, a priori, ser substituído por 
técnicas de resfriamento ao ar (forçado, ou não) e produzir microestrutura 
martensita 100% até determinada espessura e outros microconstituintes, 
tais como, “bainita” e “perlita”. Para aplicações industriais bem especí-
ficas, o resfriamento em “ar forçado” (ventiladores) com equipamentos 
especialmente construídos, como pode ser visto em “Metals Handbook”[4], 
poderia ser utilizado nas situações que não fossem requeridas elevadas du-
rezas e presente a exigência de se reduzir riscos de deformação. O resfria-
mento ao ar, forçado, ou não, é processo térmico denominado “normaliza-
ção” e a capacidade extração de calor deste, gás nitrogênio sob pressão e 
óleo está mostrado na Figura 2[4]. 

Figura 2 – Curvas de resfriamento em ar, gás e óleo obtidas na têmpera de peça 
tubo 31,7x1,6 mm em aço SAE4130[4].

Entre os gases de resfriamento que podem ser utilizados no forno a vá-
cuo – nitrogênio, argônio, hélio e hidrogênio – o gás nitrogênio é o mais 
largamente utilizado, apesar de o Hidrogênio e Hélio apresentarem melhor 
eficiência de resfriamento que o Nitrogênio como mostrado na Figura 3[5]. 
O gás Hidrogênio é explosivo e acima de 1000 ºC apresenta propriedade 
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“descarbonetante” (retira carbono da superfície do aço para têmpera). O 
gás Hélio, por outro lado, é muito caro, economicamente inviável, e não 
facilmente disponível. Em situações bem especiais o gás Hidrogênio po-
deria ser adicionado ao gás Nitrogênio, mas sem ultrapassar 10% de con-
centração. O fator básico limitante para a utilização do gás nitrogênio sob 
pressão normal é o baixo potencial de resfriamento.

Figura 3 – Curvas de resfriamento de vários gases sob pressão de 933 hPa em 
amostra 38x38x38 mm de aço 2%C, 13,5%Cr[5]. 

A circulação do gás de resfriamento sob pressão também tem sido me-
lhorada, assim como trocadores de calor mais eficientes. Instalações mais 
modernas de gás de resfriamento têm sido utilizadas nos estudos teóricos 
e em numerosos experimentos. Utilizando a teoria termodinâmica, Hilpert 
determinou como o coeficiente de transferência de calor “α” varia como 
função da pressão e fluxo da taxa de gás (velocidade do gás) estabelecendo 
uma relação simples [6].

α = (ω . p)m

Onde 
ω é o fluxo de gás (velocidade do gás)
p é a pressão do gás
m é o expoente determinado empiricamente de valor entre 0,6-0,8
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Assim, segue-se que o fluxo de gás e a pressão aumentam o valor do coe-
ficiente “α” e, consequentemente, também a taxa de resfriamento. Isso é 
fisicamente compreensível que se a pressão e o fluxo de gás sofrem incre-
mento também o número de partículas do gás em contato com a superfí-
cie do aço. Decorre também dessa expressão que a taxa de resfriamento 
dos gases não sofre incremento na proporção da pressão. O incremento na 
pressão, por exemplo, de 1 a 6 Bar promove incremento de 3,5 na taxa de 
resfriamento e não 6,0 vezes. R.Bauer [6] relata que para o gás nitrogênio 
sob pressão de 1000 hPa (~1 bar) o valor de “α“ foi de 100-150 W/K.m2 e 
para um incremento da pressão foi de 300-400 W/k.m2. Mesmo para valo-
res incrementados de pressão de gás de resfriamento ainda são considera-
velmente inferiores que aqueles para óleo de resfriamento, mas próximos 
dos valores obtidos para sais fundidos e leito fluidizado. Deve ser conside-
rado que esses valores seriam estimativas grosseiras uma vez que a taxa de 
resfriamento não dependeria apenas da pressão e taxa de fluxo de gás, mas 
também de vários outros fatores tais como o projeto da fonte do equipa-
mento de gás, trocadores de calor, arranjo e superfície (forma, geometria, 
relação área / massa) das peças formando a carga do forno.

Existem muitas publicações discutindo vários aspectos, condições, possi-
bilidades e restrições do gás de resfriamento sob pressão em fornos a vá-
cuo. F.Linque e F.Bless [7] discutem a influência do nitrogênio sob pressão, 
variando de 1 a 5 bar, na taxa de resfriamento do centro de uma amostra de 
aço S652 (composição química típica de “aço rápido”) de 25 mm diâmetro 
e 48 mm de comprimento, como mostrado na Figura 4.
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Figura 4 – Curva de resfriamento no centro de amostra em aço S652 de 28x48 mm 
em gás nitrogênio sob pressão de 1 a 5 bar[7].

Examinando uma amostra de 100 mm de comprimento de mesmo aço 
S652, esses pesquisadores mostram como o diâmetro da amostra afeta a 
taxa de resfriamento e a dureza da superfície e núcleo depois de dois reve-
nimentos a 560 ºC, Figura 5. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos no 
ensaio de dureza superfície e núcleo de amostras desse aço nos diferentes 
diâmetros depois de resfriamento com 5 bar de pressão gás nitrogênio e du-
plo revenimento a 560 ºC. Como se pode observar nessa Tabela 1, mesmo 
para diâmetros maiores ainda é possível alcançar elevadas dureza.
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Figura 5 – Curvas de resfriamento para a superfície e núcleo de amostra em aço 
S652 sob pressão 5 bar de gás nitrogênio[3].

Tabela 1 – Resultados de dureza superfície e núcleo aço S652.

Diâmetro  
Amostra [mm]

Dureza [HRC]
Superfície Núcleo

100 63,5 62,0
80 65,0 64,0
60 65,5 65,0
40 65,5 65,0
25 67,0 67,0

Esses autores também compararam taxa de resfriamento, dureza obtida e 
tempo de vida em serviço para cortadores de dimensões 25 x 54 mm e 
brocas 6,5 x 13,5 mm construídos em aço rápido, arranjados em uma carga 
de 100 kg no forno a vácuo, submetidos a dois processos térmicos: sob 
pressão 5 bar de gás nitrogênio e resfriamento em banho de sal a 550 ºC[8]. 
Os resultados – dureza e desempenho – foram praticamente idênticos. A 
Figura 6 mostra como o tempo de resfriamento varia com a pressão do gás 
e diâmetro da amostra de aço e também que o resfriamento com gás sob 
pressão está entre o óleo e o ar.
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Figura 6 – Efeito da pressão de nitrogênio e diâmetro de barra aço S652 no tempo 
de resfriamento do centro na faixa de temperatura 800 e 500 ºC[8]. 

A pressão de nitrogênio no resfriamento de aço rápido S652 afeta a dureza 
em função do diâmetro da barra do aço rápido S652, como ser visto na 
Figura 7. Esse efeito da pressão de gás no resfriamento pode ser observado 
para outros tipos de aços de alta liga.

Figura 7 – Efeito da pressão de nitrogênio no diâmetro de aço S652 e dureza no 
resfriamento [9].

Aços das classes trabalho a quente e a frio também podem ser resfriados 
por uma corrente de gás nitrogênio de alta pressão. A Figura 8 apresenta 
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o resfriamento de duas ligas ferrosas, diferentes diâmetros, e respectivas 
curvas de resfriamento da superfície e núcleo submetidos às pressões 3 e 6 
bar. Os resultados mostram que para um mesmo diâmetro, maior pressão 
de gás de resfriamento resulta em menor tempo de resfriamento para a 
superfície e núcleo. 

Figura 8 – Efeito da pressão de nitrogênio e diâmetro de barra no tempo de resfria-
mento na faixa de 800-500 ºC [9].

A Figura 9 [10], Giesser et al., mostra que a relação massa-superfície afeta 
a taxa de resfriamento numa faixa de temperatura de 800 a 500 ºC. Nesse 
caso, interessante observar que quanto maior essa relação menos a pressão 
de gás afeta o processo de têmpera.

Figura 9 – Taxa de resfriamento do centro na faixa de 800-500 ºC para barra diâ-
metro 40-120 mm como função da massa e área da superfície [10].
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Essas seriam breves considerações teóricas para os principais aspectos do 
processo de resfriamento de gás inerte sob pressão denominada “têmpera a 
vácuo”. A parte II deste texto abordará na próxima edição desta revista as-
pectos práticos para a têmpera de bloco de aço da classe trabalho a quente, 
dimensões 400 mm, aproximadamente, considerando tanto o resfriamento 
direto como o “isothermal quenching” (martêmpera).

__________________________________________________
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II. Aços e Processos para a Tecnologia Vácuo

1. Introdução

A tecnologia denominada “têmpera a vácuo” que consiste do resfriamento 
de ligas ferrosas com gás nitrogênio sob pressão tem como fator limitante 
a composição química do aço. Cada liga ferrosa tem bem determinada e 
registrada em literaturas técnicas e folhetos técnicos dos fabricantes de 
aços um “mapa” com curvas delimitando o início e o fim da transformação 
microestrutural em função da temperatura. Esse “mapa” é conhecido como 
“TTT”, “Transformação, Tempo e Temperatura”. A Figura 1 apresenta 
um “mapa” TTT com as principais linhas delimitando o início e o fim da 
reação austenítica e os respectivos produtos microestruturais que podem 
se formar a partir de determinada condição de extração de calor (taxa de 
resfriamento – ºC/min). Essa curva relaciona a temperatura (ºC) e tempo 
(segundos, ou minutos, em escala logarítmica) e mostra um importante 
ponto indicando se o meio de resfriamento selecionado para temperar o aço 
estaria adequado para produzir a microestrutura martensítica, total ou par-
cial. Esse ponto na curva TTT da Figura 1 está sinalizado pela seta verme-
lha indicando o “tempo de incubação” e a respectiva linha de resfriamento 
do aço quase tocando a curva de início de transformação austenítica que 
produziria “outros produtos” (bainita e ferrita, por exemplo), mantendo a 
austenita (instável) até encontrar e cruzar a linha de formação martensítica 
“Mi” (início de formação de martensita) e “Mf” (fim da reação austenita-
-martensita). O “tempo de incubação” está relacionado a uma “velocidade 
crítica” de resfriamento. Dependendo da composição química do aço esse 
tempo pode ser “negativo” e nisto o aço não produziria a microestrutura 
martensita; de outro lado, tempo de incubação pequeno, ou muito gran-
de representaria poder utilizar com sucesso meios de resfriamento desde 
água, óleo, polímeros e gás, ou mistura de gases, sob pressão. 
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O principal elemento químico que produz dureza no aço quando resfria-
do rapidamente é o “carbono”. Os elementos de liga adicionados ao aço 
melhoram as propriedades mecânicas, tais como, resistência ao desgaste e 
resistência a corrosão, fadiga, tenacidade, mas pouco acrescentam à dure-
za. Contudo, a presença da maioria dos elementos de liga desloca a curva 
de início de transformação austenítica para a direita, ou seja, aumenta o 
tempo de incubação para tornar o aço capaz de adquirir máxima dureza até 
mesmo se resfriado ao ar. 

Figura 1 – Ilustração para as principais linhas do diagrama TTT[1].
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A Figura 2 é uma ilustração para os principais produtos de microestrutura 
que se poderia obter numa liga ferrosa aquecida à temperatura de austeni-
tização e com resfriamentos nas condições mostradas pelas linhas 1, 2 e 3.

Figura 2 – Ilustração dos principais produtos microestruturais obtidos a partir do 
resfriamento da austenita [2].

Portanto, de forma resumida, simples, esses seriam os principais elementos 
que condicionariam a utilização da tecnologia a vácuo para a operação de 
têmpera de uma liga ferrosa.

2. Processos

A utilização da tecnologia a vácuo para a realização de têmpera, como 
exposto no parágrafo anterior, estaria limitada àquelas ligas ferrosas com 
elementos químicos deslocando a curva TTT para a direita. As curvas TTT 
caracterizam situações de transformação em temperatura constante, porém 
na realidade dos processos térmicos é necessário conhecer as limitações 
para o resfriamento contínuo. Para atender à situação real foram desenvol-
vidas as curvas TRC – Transformação em Resfriamento Contínuo - que po-
dem prever a microestrutura e a dureza conforme o resfriamento utilizado. 
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A Figura 3 apresenta a curva TRC do aço SAE 4340, aço classificado 
como “construção mecânica”, de baixa composição em liga, ou seja 0,80% 
Cromo, 0,30% Molibdênio e 1,80% de Níquel. 

Figura 3 – Curva TRC do aço SAE 4340 [3]. 

A Figura 4 apresenta a curva TRC do AISI H11, classe trabalho a quen-
te, sendo 5,0% Cromo, 1,4% Molibdênio, 0,4% Vanádio que pode man-
ter a austenita instável até alcançar a temperatura de transformação “Mi”.  
Como pode ser observado, as curvas TRC desses aços SAE 4340 e AISI 
H11 mostram tempos de incubação muito bem definidos. 

A partir dessas informações é possível selecionar o melhor meio de res-
friamento para promover a completa transformação austenita-martensita. 
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Figura 4 – Curva TRC do aço AISI H11 [4]

Conhecendo-se a curva TRC do aço SAE 4340, tempo de incubação de 10s 
e a taxa de resfriamento do processo de “têmpera a vácuo”, conclui-se que, 
a priori, não seria possível realizar a transformação austenita-martensita 
completamente utilizando a tecnologia a vácuo. Nesse caso, torna-se man-
datório utilizar o resfriamento em óleo, ou banho de sal fundido. A trans-
formação completa da reação austenita-martensita do aço SAE 4340 na 
tecnologia a vácuo poderia ocorrer em situações de peças de pequenas di-
mensões e sob elevada pressão de resfriamento com gás inerte, ou mistura 
de gases, por exemplo, nitrogênio+hélio, ou nitrogênio+argônio. 

Diferentemente, para o aço AISI H11 a curva TRC mostra que a reação 
austenita-martensita pode ocorrer mesmo em resfriamento ao ar, pois o 
“tempo de incubação” é muito grande, ou seja, da ordem de 15 minutos. 
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3. Aços para Têmpera a Vácuo

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam alguns dos principais aços utilizados pela 
indústria do setor metal mecânico que podem utilizar o processo de “têm-
pera a vácuo”. Aços de normas nacionais (ABNT), internacionais (SAE, 
AISI, DIN) e equivalentes com marcas dos respectivos fabricantes.

Tabela 1 – Aços da classe trabalho a quente.

H11 H12 H13 1.2343 1.2344 1.2367

Tabela 2 – Aços da classe trabalho a frio e aços rápidos / sinterizados.

D2 D2 mod D3 D6 M2

Tabela 3 – Aços inoxidáveis martensíticos.

410 420 420 mod 420 S

A Tabela 4 apresenta exemplos de aços das normas SAE, ABNT, AISI e 
marcas de fabricantes que não podem utilizar a “têmpera a vácuo”. 

Tabela 4 – Tipos de aços carbono, construção mecânica e baixa liga.

1045 1090 4140 4340 8640 O1

A tecnologia a vácuo pode realizar os seguintes processos térmicos e ter-
moquímicos:
•	 Temperar peças em aços construção mecânica de pequena espessura;
•	 Realizar o processo térmico de Martêmpera: convencional e modificado;
•	 Nitretação, Nitrocarbonetação;
•	 Cementação; Carbonitretação;
•	 Solubilização;
•	 Envelhecimento;
•	 Recozimento; e
•	 Brasagem
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O resfriamento pode ser realizado com gás inerte, ou mistura de gases, sob 
alta pressão. 

A Figura 5 mostra as curvas de aquecimento e resfriamentos em proces-
so de Martêmpera a Vácuo para uma peça construída em aço AISI H11 
e de grande dimensão e peso. Nesse exemplo, a condução do processo 
de martêmpera mostra que a temperatura da superfície sofre resfriamento 
rápido desde a temperatura de austenitização até uma temperatura da 
ordem de 400 ºC, quando então a pressão de resfriamento inicial de 6 bar 
é reduzida para ordem de 2 bar com o objetivo de manter esta temperatura 
de superfície enquanto o núcleo está em 900 ºC, aproximadamente. Uma 
vez reduzida a pressão de resfriamento a temperatura de superfície ainda 
sofreria redução, mas sem alcançar a zona de formação martensítica e, 
logo em seguida, elevação até pouco acima de 400 ºC em razão do calor 
proveniente do núcleo. Caso o resfriamento continuasse direto até alcançar 
a zona de formação martensítica (“Mi” ~300 ºC) com a diferença de 500 
ºC entre superfície e núcleo seriam elevados os riscos de maior deforma-
ção e, possivelmente, até nucleação de trincas. Produzir trincas nunca se 
desejaria em quaisquer processos de resfriamento visando a transformação 
completa “austenita-martensita”. Para mitigar esses riscos o processo de 
martêmpera pode ser realizado e consistiria de manter a temperatura da 
superfície em torno de 400 ºC, aguardar a redução da diferença “superfície-
-núcleo” para a ordem de 120 ºC e uma vez esta atingida retomar a pressão 
de resfriamento igual, ou menor, ao do primeiro estágio de resfriamento, 
até a temperatura de núcleo inferior a 120 ºC. Nessa terceira etapa do res-
friamento ocorre redução das tensões térmicas, permitindo assim conduzir 
com segurança o processo térmico até o final.
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Figura 5 – Ciclo aquecimento e resfriamento martêmpera de molde construído em 
aço H11 [5].

____________________________________________________
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III. Tensões no Tratamento Térmico

As tensões são formadas durante o tratamento térmico e proveniente da 
conjunção das variações volumétricas presentes, gradientes térmicos e 
transformações de fase. Para efeito didático, a melhor compreensão do 
modo como surgem as tensões durante o tratamento térmico dos aços reco-
menda-se antes abordar o caso do resfriamento sem transformação de fase 
para, em seguida, se analisar a influência das transformações na geração 
de tensões.

1. Resfriamento sem transformação de fase

O resfriamento rápido origina uma diferença de temperaturas entre o cen-
tro e a superfície de uma peça. Em função disso, um “estado de tensões” 
acomodado se formará dentro do material devido ao surgimento de um 
gradiente térmico e um gradiente de volumes específicos. A representação 
esquemática, abaixo, Figura 1, mostra que o resfriamento da superfície de 
uma peça começa mais rapidamente que o centro, contraindo-se de forma 
mais drástica. 

Figura 1 – Estado de tensões no resfriamento sem transformação de fases.
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O resultado do quadro tensões será uma superfície com tensões de tração e 
o centro com tensões de compressão. As tensões de superfície excedendo 
o limite elástico do material para a temperatura correspondente ocorrerá 
uma deformação plástica nesta e a deformação plástica conduzirá a uma 
relaxação das tensões (tração) da superfície. O nível das tensões (de tração 
à superfície e de compressão no centro) aumenta gradualmente até atingir 
o instante em que é máxima a diferença de temperaturas entre o centro e a 
superfície. 

No final do resfriamento subsiste um estado de tensões residuais de tração 
no centro e de compressão na superfície. 

2. Resfriamento com transformação de fase

O resfriamento de um material com transformação de fase faz surgir, além 
das variações volumétricas de origem térmica, variações volumétricas 
resultantes das modificações estruturais. O estado de tensões final, nesse 
caso, será a somatória das tensões de origem térmica com as de origem 
estrutural. 

A Figura 2 mostra o caso em que a transformação da superfície ocorre 
antes de atingida a diferença máxima de temperaturas entre superfície e 
centro que faz surgir a inversão de sentido das tensões mais cedo do que 
ocorreria para um resfriamento equivalente num material sem transforma-
ções de fase. Entretanto, as tensões de tração no centro, ultrapassando o 
respectivo limite, induzem um alongamento plástico da região central, em 
seguida, a transformação martensítica do centro promove uma nova inver-
são do estado de tensões que resulta em tensões residuais finais de tração 
no centro e de compressão na superfície, situação ilustrada na Figura 2(a).  

A Figura 2(b) ilustra a situação em que a transformação de fase começa 
somente depois de ultrapassado o instante em que é máxima a diferença 
de temperaturas entre o centro e a superfície. Nesse caso, a variação volu-
métrica induzida pela transformação de fase à superfície contribui para in-
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tensificar as tensões de compressão da superfície de forma que o equilíbrio 
de forças seja mantido devendo, correspondentemente, surgir um aumento 
do nível de tensões de tração na região central. Supõe-se, nesse caso, que 
não há deformação plástica associada à ocorrência da transformação de 
fase e, por isto, o estado de tensões que subsiste no final do resfriamento 
será de uma distribuição análoga ao caso em que o material não apresente 
transformação de fase durante o resfriamento. 

Finalmente, o esquema (c) representa esquematicamente o caso em que 
a transformação do centro começa mais tarde (do que a superfície), mas 
acaba mais cedo. Constata-se aqui três inversões do sentido das tensões 
que acaba por se obter uma distribuição do estado de tensões final que é 
do mesmo tipo do resfriamento sem transformações de fase. Esses três 
exemplos ilustram claramente a diversidade de formas que podem assu-
mir as variações do estado de tensões com o tempo e as correspondentes 
deformações plásticas, consoante o tipo de resfriamento e os domínios de 
temperatura em que surgem as transformações de fase.

Figura 2 – Estado de tensões no resfriamento com transformação de fase.
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3. Variações dimensionais resultantes do tratamento térmico

3.1. Têmpera

As variações dimensionais correspondentes às situações em que se possam 
considerar desprezíveis as tensões de transformação podem ser descritas 
por uma regra (Ameen). Segundo essa regra, as alterações de forma e di-
mensão para o caso de tensões de origem puramente térmica serão tais que 
o corpo tenderá a evoluir para a forma esférica. De um modo geral, pode 
dizer-se que tanto maiores serão as alterações dimensionais quando:

•	 Maior a temperatura de têmpera;
•	 Mais rápida a velocidade de resfriamento;
•	 Menor a condutibilidade térmica do material;
•	 Maior o coeficiente de dilatação;
•	 Maiores dimensões da peça.

As variações dimensionais nos casos em que as tensões de transformação 
são importantes têm que ser analisadas com base na importância relativa 
das deformações plásticas induzidas pelas tensões de:

•	 Transformação; e/ou
•	 Origem puramente térmica.

Essa análise pode ser feita comparando, para um mesmo tipo de resfria-
mento de uma peça com uma dada geometria e aços com diferentes tempe-
rabilidades. Para um aço de menor temperabilidade, ao aumentar a tempe-
ratura de austenitização aumenta normalmente a profundidade de têmpera 
e o teor de austenita residual; estes efeitos devem-se ao aumento do teor em 
Carbono dissolvido na austenita. A variação volumétrica associada à trans-
formação da austenita em martensita é substancialmente mais importante 
do que a da transformação da austenita nos seus produtos de decomposição 
de mais altas temperaturas; assim, num aço de menor temperabilidade, a 
maior quantidade de martensita formada, quando se aumenta a temperatura 
de austenitização, pode compensar largamente o menor volume específico 
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da austenita residual trazendo como resultado global para a peça uma dila-
tação volumétrica. Em contrapartida, se o aço for altamente temperável (de 
tal modo que tempere em toda a secção reta das geometrias em análise), 
o aumento da temperatura de austenitização traz como consequência uma 
menor expansão volumétrica da peça; Esse fato deve-se a que nesse caso 
a única consequência do aumento da temperatura de austenitização é um 
aumento da quantidade de austenita residual (de menor volume específico 
que a martensita).

As alterações dimensionais provocadas pelas deformações plásticas resul-
tantes de tensões térmicas e de transformação ultrapassam o limite de ten-
são podem ser compreendidas com base na posição relativa dos domínios 
de transformação e das leis de resfriamento sobrepondo estas aos diagra-
mas TRC (transformação em resfriamento contínuo). Este tipo de estudo 
é normalmente efetuado sobre a geometria cilíndrica. Assim, se a diferen-
ça máxima de temperaturas entre o centro e a superfície ocorrer antes de 
qualquer transformação da austenita ou só depois de toda a austenita se ter 
transformado, predomina o efeito das tensões de origem térmica sobre as 
tensões de transformação e o resultado final estará, neste caso, de acordo 
com a regra de Ameen. Se a diferença máxima de temperaturas entre o 
centro e a superfície ocorrer enquanto uma região do material começa a 
transformar-se podem constatar-se dois tipos de deformação para a geo-
metria cilíndrica:

•	 Se a transformação da austenita começar no centro (que na fase inicial 
do resfriamento está em compressão) ocorrerá um reforço das tensões 
de compressão no centro e, correspondentemente, das de tração na 
superfície; ou seja, é reforçada a tendência para o estado de tensões 
próprio dos resfriamentos sem transformação estrutural (tensões de 
origem puramente térmica). Também nesse caso se deverá observar 
uma deformação global de acordo com a regra de Ameen (deformação 
do tipo “barrilete”);
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•	 Se a transformação se iniciar primeiro na superfície, a qual na fase 
inicial do resfriamento se encontra sob tração, registrar-se-a uma rela-
xação do estado de tensões na superfície e, por conseguinte, também 
no centro. A geometria final será então do tipo “bobina”, por oposição 
à de “barrilete” própria das alterações dimensionais de origem pura-
mente térmica (regra de Ameen).

3.2. Revenimento

As variações dimensionais de peças de aço revenidas após têmpera resul-
tam de diferentes tipos de fenômenos. Acima dos 100 ºC normalmente o 
carbono dissolvido (sobressaturado na martensita) precipita na forma de 
carbonetos, sendo esta precipitação associada a uma diminuição de volume 
específico da martensita, trazendo como consequência uma contração do 
material. Acima dos 200 ºC a austenita residual que ocorre nos aços com 
teor em carbono superior a 0,5% temperados até a temperatura ambiente, 
transforma-se em ferrita e carbonetos; esta transformação, pelo contrário 
está associada a um aumento de volume específico, trazendo como conse-
quência uma dilatação do material.

As alterações dimensionais trazidas pelo revenido podem assumir uma for-
ma um pouco mais complexa se tiver em conta, para um mesmo revenido, 
diferentes condições de austenitização para a têmpera. Na realidade, quan-
to maior for a temperatura de austenitização, tanto maior será a percenta-
gem de carbono dissolvido na austenita e, por conseguinte:

•	 Maior será a probabilidade de se encontrar austenita residual;
•	 Maior será o teor em carbono presente em sobressaturação na martensita.

Por isso, para aços de teor em carbono superior a 0,5%, maiores tempera-
turas de austenitização correspondem:
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•	 Contrações mais importantes durante a 1ª fase do revenido como re-
sultado de uma precipitação de carbonetos mais intensa e consequente 
diminuição do volume específico da martensita;

•	 Dilatações mais significativas na 2ª fase do revenido, em consequência 
da maior quantidade de austenita residual que nesta etapa se transfor-
ma nos seus produtos de decomposição, de maior volume específico.

Este tipo de análise deverá ainda ter em conta o fato de que se pode ter, 
para uma mesma temperatura de austenitização e diferentes velocidades de 
resfriamento:

•	 Diferentes graus de precipitação de carbonetos na austenita antes desta 
se transformar em martensita

•	 Quanto menor a velocidade de resfriamento, tanto maior a tendência 
para essa precipitação ocorrer. E dependendo do grau de precipitação 
pode-se obter diferentes sobressaturações de carbono na martensita, e 
vice-versa, condicionando o modo como as alterações dimensionais 
ocorrerão durante o revenido subsequente.

Poderão ainda apresentar efeitos mais complexos que se prendem com os 
diferentes modos de relaxação das tensões residuais por deformação plás-
tica, em conformidade com a dependência dos limites de tensões relativa-
mente à temperatura.

_______________________________________________________

Fonte: < http://bf.no.sapo.pt/ttm/ttool3-1.pdf >

http://bf.no.sapo.pt/ttm/ttool3-1.pdf
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IV. Temperatura

1. Introdução

O tratamento térmico dos aços-ferramenta é uma importante etapa do pro-
cesso de construção de uma ferramenta, pois o bom desempenho desta 
pode não ser alcançado se este não for corretamente executado. 

Na maioria das aplicações industriais do aço-ferramenta H13, a busca de 
maior desempenho, ou vida útil de uma ferramenta, exige uma boa com-
binação entre a resistência mecânica e tenacidade, caso, por exemplo, das 
matrizes de forjamento a quente, moldes de injeção e matrizes de extrusão 
de alumínio. Essa melhor combinação de microestrutura – microconsti-
tuinte martensita, fina e revenida - e tenacidade é proporcionada pelo tra-
tamento térmico que deve utilizar parâmetros de processo corretos, tais 
como, por exemplo, o tempo e temperatura de austenitização. As condi-
ções de resfriamento também têm um papel importante no tratamento tér-
mico e devem ser objeto de acurada atenção. A seleção do equipamento de 
tratamento térmico – forno a vácuo, forno de atmosfera, ou banho de sal 
– deve levar em consideração aspectos como uniformidade de temperatura, 
riscos de desenvolvimento de trincas durante aquecimento e resfriamento, 
montagem e tamanho da peça. 

A temperatura de austenitização é um dos mais importantes aspectos do 
processo, pois se não corretamente selecionada resultará em uma microes-
trutura não uniforme e propriedades mecânicas reduzidas. Os fabricantes 
de aços, geralmente, informam uma faixa de temperatura de austenitização 
recomendável trabalhar no tratamento térmico.

Este trabalho apresenta os resultados de estudos efetuados para o tratamen-
to térmico do aço H13 a partir de diferentes temperaturas de austenitiza-
ção e a influência destas na microestrutura e propriedades mecânicas. As 
amostras previamente preparadas para os ensaios mecânicos foram termi-
camente tratadas em dois tipos de equipamentos: forno tipo “banho de sal” 
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e forno a vácuo. O trabalho foi conduzido para não sofrer influência do tipo 
de aquecimento utilizado no tratamento térmico. 

2. Metodologia 

Amostras do aço-ferramenta AISI H13 foram obtidas com o fabricante de 
aço “Aços Boehler do Brasil” e correspondente ao aço da marca W302, 
DIN 1.2344, fornecido no estado recozido com dureza 229 HB e de com-
posição química descrita na Tabela 1. 

Tabela 1 – Composição química do aço H13 utilizado, em % em peso.

C Si Mn Cr Mo V
0,32 0,92 0,50 5,18 1.40 0.86

Os corpos de prova para ensaio de impacto e de tração foram extraídos de 
um bloco de aço H13 na posição considerada paralela à direção de forja-
mento, tendo sido confeccionados pelo processo de usinagem. A seguir, os 
corpos de prova foram submetidos ao tratamento térmico. O tratamento 
térmico das amostras foi executado em dois tipos de equipamentos. Um 
equipamento é o cadinho de banho de sal fundido com resfriamento tam-
bém em banho de sal. A partir da temperatura de austenitização e mergulho 
das amostras no banho de sal a 540 ºC, o resfriamento foi completado ao ar. 
Essa técnica de tratamento térmico em banho de sal ainda é muito utiliza-
da pela indústria devido à facilidade na operação, entretanto em crescente 
desuso devidos aspectos relativos ao não controle para alguns parâmetros 
de processo e agressividade ao meio-ambiente. 

O segundo equipamento utilizado neste trabalho opera com a tecnologia 
de resfriamento em gás nitrogênio sob pressão, comumente denominado 
“forno a vácuo”, sendo de crescente utilização devido aspectos relativos ao 
controle de todos os parâmetros de tratamento térmico e aspectos de não 
agressão ambiental. A pressão do gás nitrogênio utilizado nesse tratamento 
térmico foi de 2 Bar. O revenimento foi realizado em duas etapas e nas 
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mesmas condições de tempo e temperatura para todos os corpos de prova. 
A Tabela 2 descreve os principais parâmetros de processo utilizados no 
tratamento térmico das amostras deste trabalho.

Tabela 2 – Descrição dos parâmetros de tratamento térmico utilizados.

Descrição Parâmetros de tratamento térmico
Equipamento Banho de Sal Banho de Sal Vácuo

Austenitização 960 ºC 1030 ºC 1100 ºC
Tempo 10´ 10´ 45´

Resfriamento Sal – 540 ºC – Ar Sal – 540 ºC – Ar N2 – 2 Bar
Revenimento 1 540 ºC – 2h 540 ºC – 2h 540 ºC – 2h
Revenimento 2 600 ºC – 2h 600 ºC – 2h 600 ºC – 2h

Para o exame da microestrutura por microscopia óptica as superfícies das 
amostras foram preparadas segundo técnicas convencionais de preparação 
metalográfica. Utilizou-se o reagente químico Nital 2% para observação da 
martensita revenida e ataque eletrolítico com ácido oxálico para determi-
nação do tamanho de grão.  

Os corpos de prova do ensaio de impacto Charpy foram previamente pre-
parados por usinagem para o tratamento térmico. O corpo de prova do en-
saio Charpy é padronizado conforme norma. A inspeção de dureza, escala 
HRC, foi realizada conforme norma NBR 146.1.

3. Resultados e Discussão 

As Figuras 1 a 3 apresentadas a seguir correspondem a fotomicrografias 
dos corpos de prova temperados e revenidos, com temperaturas de austeni-
tização de 960, 1030 e 1100 ºC, respectivamente.
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Figura 1 – Microestrutura de 960 ºC banho de sal. Aumento 500x; Nital 2%.

Figura 2 – Microestrutura de 1030 ºC banho de sal. Aumento 500x; Nital 2%.

Figura 3 – Microestrutura de 1100 ºC Vácuo. Aumento 500x; Nital 2%.

O exame metalográfico por microscopia óptica apresentado nas Figuras 
acima, mostrou microestruturas constituídas de martensita revenida fina 
para todas as condições de tratamento térmico, sendo a principal diferença 
entre as temperaturas de austenitização empregadas a crescente dissolução 
de carbonetos na mediada em que esta se torna mais elevada, com uma 
matriz praticamente isenta de carbonetos nos corpos de prova austenitiza-
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dos a 1100 ºC. De uma maneira geral os contornos de grão se apresentaram 
levemente marcados nas micrografias, permitindo uma razoável identifica-
ção dos tamanhos de grão. A pouca variação em termos da morfologia da 
martensita revenida está relacionada principalmente ao teor relativamente 
baixo de carbono desta liga, impedindo mudanças sensíveis no tipo de mar-
tensita formada, mesmo para a maior temperatura de austenitização, sendo 
constituída principalmente por martensita na forma de pacotes típicos de 
martensita escorregada. A Figura 4 mostra a microestrutura para 960 ºC, 
banho de sal, obtida com ataque de reagente químico oxálico, sinalizando 
os microconstituintes martensita revenida. Nessa temperatura menos car-
bonetos são dissolvidos na matriz. 

Figura 4 – Microestrutura 960 ºC. Aumento 500x; Oxálico.

A Figura 5 mostra a microestrutura para 1030 ºC, banho de sal, obtida com 
ataque de reagente químico oxálico. Nessa temperatura, recomendada pelo 
fabricante de aço, dissolve-se o máximo de carbonetos sem comprometer 
o tamanho de grão. 

O resultado desta técnica não foi eficaz para a temperatura de austenitiza-
ção a 1100 ºC, e não será, portanto, apresentado neste. A Figura 6 mostra a 
microestrutura para 1100 ºC, forno a vácuo, obtida também com o ataque 
de reagente oxálico. Nesse caso, dissolve-se o máximo em carbonetos na 
matriz, porém com prejuízo do crescimento no tamanho de grão, conforme 
melhor evidenciado na Figura 6.
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Figura 5 – Microestrutura para 1030 ºC. Aumento 500x; Oxálico.

Figura 6 – Microestrutura para 1100 ºC. Aumento 500x; Oxálico.

A Tabela 3 apresenta os resultados de dureza final e a energia absorvida no 
ensaio de impacto Charpy depois dos dois revenimentos à mesma tempera-
tura e tempo, conforme descrito na Tabela 2. O segundo revenimento foi rea-
lizado à mesma temperatura nas três amostras, o que resultou em diferentes 
durezas para cada caso em função da utilização de diferentes temperaturas 
de austenitização. Os diferentes e esperados resultados encontrados para o 
comportamento do aço H13 no desenvolvimento de fratura frágil no ensaio 
Charpy se devem à menor, ou maior, quantidade de carbonetos dissolvidos 
na matriz, à presença de carbonetos em contornos, tamanho de grão e dureza.  

Tabela 3 – Resultados de dureza e ensaio de impacto Charpy.

Amostra Dureza HRC* Energia (J)* 
960 ºC 47 6,1 
1030 ºC 49 9,0
1100 ºC 53 4,9

*Resultados de dureza e ensaio de impacto. Valor médio de 5 medidas.
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A Figura 7 apresenta a fotografia da inspeção realizada por microscopia 
eletrônica de varredura na face de fratura do corpo de prova de impacto 
Charpy e numa área próxima do entalhe. A amostra temperada de 960 ºC, 
apesar da dureza menor, 47 HRC, apresenta menos carbonetos dissolvidos 
na matriz e carbonetos em contornos de grão mais evidentes, contribuindo 
para a fratura frágil com a nucleação de micromecanismos de fratura do 
tipo quasi-clivagem. 

 
960 ºC

 
1030 ºC

Figura 7 – Fotomicrografia da fratura obtida pelo MEV. Aumento 500x.

A amostra temperada de 1030 ºC com dureza de 49HRC apresenta grãos 
ligeiramente maiores, em contrapartida menos carbonetos ancorados nos 
contornos e mais carbonetos dissolvidos na matriz cujos efeitos somados 
resultaram em maior tenacidade. A dureza mais elevada – 49HRC – neste 
caso, não teve efeito significativo para reduzir a tenacidade medida pelo 
ensaio Charpy. Em função dos resultados obtidos para este trabalho, a tem-
peratura de austenitização de 1030 ºC seria a mais indicada para o trata-
mento térmico, em conformidade com a recomendação do fabricante do aço. 

A amostra temperada de 1100 ºC e com dureza de 53 HRC tem mais car-
bonetos dissolvidos na matriz e não mostrou carbonetos em contornos de 
grão, porém, neste caso, com maior dureza na temperatura de revenimento 
utilizada e grande tamanho de grão. A dureza e o tamanho de grão elevados 
contribuíram de forma mais deletéria no comportamento à fratura frágil, 
reduzindo a tenacidade, conforme resultados obtidos no ensaio de impac-
to mostrados na Tabela 3. A temperatura de austenitização mais alta, em 
função da maior dissolução de carbonetos e disponibilidade destes para ao 
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“endurecimento secundário”, eleva a temperatura na etapa de revenimento 
para se atingir um mesmo nível de dureza, ou seja, aumenta a resistência 
ao revenido da liga metálica. 

4. Conclusão 

O tratamento térmico do aço-ferramenta H13 para diferentes temperaturas 
de austenitização confirmou a importância que se deve dar na fase de sele-
ção desse parâmetro. 

A temperatura mais elevada de austenitização mostrou redução da tenaci-
dade no ensaio de impacto devido ao maior tamanho de grão. A temperatu-
ra de austenitização recomendada pelo fabricante de aço mostrou o melhor 
resultado de tenacidade no ensaio de impacto. 

A realização do revenimento à mesma temperatura e tempo para as três 
condições de temperatura de austenitização resultou em durezas diferentes.
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V. Têmpera a vácuo aplicado a um bloco de aço 
AISI H13, 406x406x406 mm

1. Introdução

O tratamento térmico visa modificar as propriedades mecânicas, elétricas e 
magnéticas de ligas ferrosas e não ferrosas e, conforme norma ABNT 8635, 
definido como “processo de aquecimento, manutenção e resfriamento”. 
Esta segunda parte de processos térmicos a vácuo descreve a têmpera a vá-
cuo de um bloco de aço da classe trabalho a quente AISI H13, dimensões 
406x406x406 mm, com termopares monitorando todas as faces e o núcleo.

Os aços ao cromo da classe trabalho a quente têm excelentes resistência a 
impacto em altas temperaturas, resistência ao amolecimento durante expo-
sição a altas temperaturas e resistência a fadiga térmica. Essas propriedades 
são atendidas pelo uso de aço médio carbono e relativa alta concentração de 
cromo e outros fortes elementos formadores de carbonetos. O médio carbo-
no desse tipo de aço promove tenacidade, proporciona boa resistência em 
alta temperatura pelo revenimento com precipitação fina e estável dispersão 
de carbonetos de cromo e vanádio. Os altos teores em elementos de liga con-
tidos proporcionam excelente temperabilidade e permitem endurecimento 
de grandes seções com a utilização de adequadas taxas de resfriamento[1]. 
Muitos moldes e matrizes do segmento industrial de forjamento a quente, ex-
trusão de alumínio, injeção de alumínio e plástico são construídos com o aço 
H13 em função da significativa temperabilidade, boa ductilidade, resistência 
a quente (amolecimento) e, em particular, resistência a fadiga térmica. O tra-
tamento térmico final de moldes e matrizes construídos em aço para trabalho 
a quente como o H13, contendo normalmente 5% de Cr e significativa quan-
tidade de outros elementos de liga, requer experiência e compreensão das 
mudanças de fase e tensões associadas que ocorrem durante o aquecimento 
e resfriamento. A Tabela 1 apresenta a composição química do aço AISI H13 
para a faixa dos principais elementos químicos.
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Tabela 1 – Composição química do aço AISI H13, at.% em peso.

C Si Mn P max S max Cr Mo V
0,35 
0,42

0,80 
1,20

0,25 
0,50 0,030 0,020 4,80 

5,50
1,20 
1,50

0,85 
1,15

2. Tratamento térmico

A modificação das propriedades dos aços é fundamental para o melhor de-
sempenho. A maioria das falhas prematuras de ferramentas é resultado de um 
tratamento térmico incorreto [1]. Para a têmpera do aço H13 é necessário alta 
temperatura de austenitização para colocar todos os elementos de liga em 
solução sólida que estão como carbonetos secundários na condição recozido. 
A solubilização dos carbonetos é necessária para que os elementos de liga, 
durante o revenimento ou durante o trabalho, promovam a precipitação se-
cundária, e a resistência a quente do material como consequência. E quanto 
mais ligado o aço maior a quantidade de carbonetos finos, que atuam como 
barreiras ao crescimento de grão e, assim, permitem a utilização de maiores 
temperaturas de austenitização [2]. Desenhar corretamente a rota dos parâme-
tros térmicos de aquecimento, manutenção e resfriamento é de vital impor-
tância para se obter uma completa e uniforme estrutura martensítica, evitar 
a formação de bainita, precipitação de carbonetos em contornos de grãos e 
reduzir a formação excessiva de tensões no endurecimento [3]. A etapa de res-
friamento deve ser conduzida com cuidado uma vez que responde pela qua-
lidade dos resultados quanto a uniformidade microestrutural, dureza e defor-
mação. Um equipamento como o forno a vácuo para esse tratamento térmico 
deve ser capaz de programar e controlar o resfriamento depois de concluída 
a etapa de austenitização. Os modernos fornos a vácuo operam com, pelo 
menos, três termopares, sendo um do forno (fixo) e outros dois móveis para 
monitorar as temperaturas de superfície e núcleo do bloco. A Figura 1 mostra 
o forno a vácuo para carga de até 1000 kg, dimensões 600x600x900 mm e 
capacidade de resfriamento com gás nitrogênio sob pressão até 12 bar, utili-
zado para a têmpera do bloco de aço AISI H13 neste estudo. 
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Figura 1 – Forno a vácuo 12 bar de pressão de nitrogênio no resfriamento [4]. 

Os fornos a vácuo modernos permitem ainda a utilização de um recurso téc-
nico para realizar a operação conhecida como “martêmpera”. Esse recurso 
poderia ser utilizado naquelas situações de peças com grandes dimensões e 
variações de forma com elevado risco de produzir deformações de grandes 
extensões, ou mesmo trincas. A Figura 2 ilustra a rota de martêmpera, ou 
“isothermal quenching”, para o forno de têmpera a vácuo inclusive padro-
nizada pela norma NADCA quando necessária a sua utilização. 

O fluxo de gás durante o resfriamento tem uma influência critica na taxa de 
resfriamento do forno, como mostrado na parte I publicada nesta revista da 
edição nov-dez 2013. Os bicos injetores de gás nitrogênio dispostos 360º 
na retorta do forno e em torno do bloco de aço e da porta promovem um 
fluxo laminar de gás para a extração de calor uniformemente e assegurar a 
mais alta taxa de resfriamento [3]. 
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Figura 2 – Rota de martêmpera a vácuo para controlar o resfriamento [3]. 

A Figura 3 apresenta um gráfico típico produzido para a condução do 
processo térmico de uma peça de aço no forno de têmpera a vácuo. Nes-
se caso, para um bloco de aço da classe trabalho a quente de dimensões 
300x300x300 mm.

Figura 3 – Gráfico de têmpera a vácuo produzido para bloco de aço [5].
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3. A têmpera a vácuo do bloco de aço

Os parâmetros de tratamento térmico para aços da classe trabalho a quen-
te foram selecionados como recomendados pelos fabricantes do aço e a 
execução ditada por normas, tais como NADCA[6], General Motors (GM 
DC-9999-1)[7] e Ford Motor (Ford AMTD-DC2010)[8]. Essas normas es-
tabelecem procedimentos para a execução dos parâmetros de tratamento 
térmico como a temperatura de austenitização; tempo à temperatura de 
austenitização; taxas de aquecimento e resfriamento; diferenças permissí-
veis entre a superfície e núcleo no aquecimento e resfriamento; métodos de 
colocação de termopares na peça; taxa mínima de resfriamento de 28 ºC/
min na faixa de temperatura 1030 e 540 ºC; microestruturas aceitáveis ao 
final do processo e métodos para ensaios mecânicos, entre outros. Enfim, a 
“receita” do processo é bem definida e o forno a vácuo capaz de executar 
e reproduzir com sucesso esses parâmetros. 

A têmpera a vácuo do bloco de aço H13 de dimensões 406x406x406 mm 
descrito neste texto e executada conforme os parâmetros recomendados 
pela norma NADCA nas seguintes principais condições:

•	 Faixa de temperatura monitorada no resfriamento: 1030 a 540 ºC.

•	 Pressão de gás nitrogênio no resfriamento: 9 bar.

Os termopares utilizados para monitorar e registrar o resfriamento foram 
localizados em todas as superfícies e no núcleo do bloco de aço H13. A 
Figura 4 apresenta duas vistas do bloco de aço H13 montado dentro da 
câmara do forno a vácuo e os respectivos fios de termopares colocados nas 
superfícies de cinco faces (profundidade 15 mm) e no núcleo (profundida-
de 200 mm).
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Figura 4 – Fotos do bloco de aço H13 e termopares localizados nas superfícies e 
núcleo no interior da câmera do forno a vácuo [4].

O tratamento térmico do aço H13 exige controle estrito de todas as etapas: 
aquecimento, austenitização e resfriamento. Uma vez colocado o bloco de 
aço no centro da câmara do forno e todos os termopares corretamente fi-
xados a porta do forno é fechada para dar início ao processo térmico como 
descrito na parte I de texto publicado nesta revista. 

A Figura 5 destaca as curvas obtidas no monitoramento com seis (6) ter-
mopares ao total na faixa crítica de temperaturas de 1030 a 540 ºC. As 
duas curvas de resfriamento que se destacam para os extremos de mínima 
e máxima taxa de resfriamento nesse processo estão localizados na base 
do bloco - termopar 4, cor azul claro, face inferior do bloco – com elevada 
taxa de resfriamento alcançando ~190 ºC/min; e outro termopar, como se-
ria esperado, no núcleo alcançando a menor velocidade de resfriamento de 
~40 ºC/min. Esses resultados de taxa de resfriamento atendem às normas 
citadas acima que regulam o processo térmico de têmpera a vácuo de blo-
cos de aço AISI H13, confirmando, apesar de óbvio, que o núcleo resfria 
numa uma velocidade muito menor que a superfície.
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Figura 5 – Curvas de resfriamento de pressão 9 bar do bloco de aço para as super-
fícies e núcleo [3].

Esses resultados de monitoramento de resfriamento do bloco de aço na 
faixa de temperatura de 1030 a 540 ºC mostram também que o resfria-
mento sob pressão de 9 bar de gás nitrogênio tem “taxas de resfriamento”, 
para quaisquer pontos do bloco de aço, superiores ao mínimo recomenda-
dos pelas normas GM9999-1 e NADCA. O resfriamento do bloco nessas 
condições evita a transformação perlítica, a precipitação de carbonetos em 
contornos de grãos e a formação bainítica até determinada profundidade 
do bloco. 

A Figura 6 apresenta as curvas de resfriamento desse mesmo bloco de aço 
H13 realizadas em três diferentes tamanhos de câmara de forno a vácuo 
e sobrepostas ao diagrama TRC – Transformação em Resfriamento Con-
tínuo – do aço H13. Observa-se que, nesse caso, todos os tamanhos de 
câmara de forno a vácuo indicados nessa Figura 5 - de 500x600x900 até 
1000x1000x1500 mm - apresentam curva de resfriamento com taxas su-
periores ao recomendado pela norma NADCA, ou seja, dentro do campo à 
esquerda, limitado pela curva na cor vermelha e entre as curvas “5” e “6” 
de resfriamentos. 
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Figura 6 – Curvas de resfriamento para bloco de aço com resfriamento em câmaras 
de forno de diferentes tamanhos [3].

Concluindo, a seleção correta, construção e monitoramento dos parâme-
tros do processo térmico mostram que o resfriamento um bloco de aço 
AISI H13, dimensões 406x406x406 mm, com têmpera a vácuo nas con-
dições descritas acima permite obter a desejável microestrutura na seção 
transversal com vistas a potencializar as propriedades mecânicas interes-
santes à aplicação deste aço. E, finalmente, a têmpera a vácuo desse bloco 
atende às recomendações da norma NADCA.
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VI. Tensões Residuais Térmicas obtidas na Têmpera 
a vácuo de Bloco aço AISI H13

1. Introdução

A têmpera a vácuo é uma técnica de tratamento térmico que vem se tornan-
do cada vez mais popular [1], pois é uma tecnologia mais limpa se compa-
rada ao tradicional resfriamento em óleos minerais [2]. Embora em algumas 
situações específicas os resultados alcançados pela têmpera a vácuo sejam 
próximos aos dos óleos minerais [3], ainda não é possível substituir o pro-
cesso convencional de têmpera em óleo pelo resfriamento a gás sob alta 
pressão, pois as taxas de resfriamento alcançadas no tratamento a vácuo 
são muito inferiores. Porém, a possibilidade de se controlar a velocidade 
de resfriamento, a homogeneidade e a distorção, torna esta prática ideal 
para determinados tipos de componentes, tais como matrizes e moldes me-
tálicos [2].

Durante o processo de têmpera a gás, qualquer parâmetro do processo pode 
ser determinante nos resultados finais, tais como distorções, dureza e ten-
sões residuais. Para se obter as propriedades finais desejadas, é necessário 
ajustar todos os parâmetros do processo, no entanto há pouca literatura 
técnica acerca desta otimização. Até hoje, o método da tentativa e erro é 
o mais utilizado para este propósito. Tal método além de caro não garante 
a obtenção das melhores propriedades do material temperado. Portanto, a 
otimização do processo de têmpera a gás para se obter as propriedades de-
sejadas e melhorar a qualidade do serviço constitui em um valioso trabalho 
de pesquisa [1].

A modelagem de todos os fenômenos envolvidos em um processo de têm-
pera e suas interações é extremamente complexa como mostra a Figura 1.
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Figura 1 – Interação entre os processos térmicos, mecânicos e metalúrgicos duran-
te o tratamento térmico de têmpera. 

Neste trabalho será analisado e comparado o tratamento térmico de têmpe-
ra realizado em um forno a vácuo sob pressão de 9 bar de nitrogênio. Por 
meio das curvas de resfriamentos serão calculados os coeficientes de trans-
ferência de calor, por meio do método inverso, e posteriormente as tensões 
residuais térmicas, por meio do programa ABAQUS.

2. Procedimento Experimental

Um bloco de dimensões 310x305x300 mm confeccionado de aço ferra-
menta AISI H13 foi temperado a vácuo, sob pressão de 9 bar. A composi-
ção química do aço AISI H13 pode ser verificada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Composição química típica do aço AISI H13.

%C %Si %Mo %Mn %Cr %V
0,39 1,00 1,25 0,35 5,10 0,90

O bloco foi instrumentado com quatro termopares objetivando registrar a 
variação de temperatura durante o resfriamento. Na Figura 2 pode-se veri-
ficar o posicionamento dos termopares internos: um no centro geométrico 
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da peça, outro a uma distância equivalente a metade da distância entre o 
centro e a superfície e o último a uma profundidade de 38 mm a partir da 
superfície (Figura 2a), sendo mais um à superfície (Figura 2b).

 
(a)                                                            (b)

Figura 2 – Posicionamento dos termopares inseridos no bloco. a) superfície; e b) núcleo.

3. Simulação

3.1. Coeficiente de transferência de calor

O dado mais importante para a simulação numérica de qualquer processo 
de têmpera é o valor exato dos coeficientes de transferência de calor (α) 
em função da temperatura durante todo o processo de resfriamento [4]. São 
vários os fatores que influenciam a magnitude dos coeficientes de transfe-
rência de calor: geometria, material, condição superficial e fluido de res-
friamento.

A diferença fundamental entre o coeficiente de transferência de calor da 
têmpera a gás e em um meio líquido pode ser vista na Figura 3.
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(a)                                                            (b)
Figura 3 – (a) Transferência de calor e distribuição de temperatura durante o res-
friamento por imersão; (b) transferência de calor e distribuição de temperatura 
durante a têmpera a gás sob alta pressão [5].

Na têmpera a gás devido à convecção do gás circulante os gradientes de 
temperatura são menores e mais regulares na superfície da peça, enquanto 
que nos meios líquidos há uma enorme diferença nos gradientes térmicos 
locais, devido à presença simultânea das fases de vapor, nucleação de bo-
lhas e convectiva.

A forma usual de calcular o coeficiente de transferência de calor implica 
em medir a temperatura em um ponto abaixo da superfície e aplicar o mé-
todo inverso de condução de calor para calcular a temperatura superficial.

A equação da condução de calor, segundo a lei de Fourier pode escrita 
como:

Onde k é a condutividade térmica, T a temperatura da peça, q o fluxo de 
calor, ρ a densidade do metal e cp o calor específico.
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A condição inicial é a temperatura inicial da peça (T0). A condição inicial 
no instante t=0 pode ser escrita como:

Sujeita às condições de contorno:

Onde n é a perpendicular externo do contorno da superfície e Tg a tempe-
ratura do meio de têmpera.

3.2. Tensões residuais

A formação de tensões residuais pode ser descrita da seguinte forma: se 
uma barra de aço é aquecida, a superfície resfria mais rapidamente que 
o centro sofrendo primeiro a transformação martensítica. Sabe-se que a 
transformação da martensita acarreta em uma expansão volumétrica. Se a 
expansão de transformação no centro é maior que a contração térmica da 
superfície (já endurecida), surge tensões residuais trativas na superfície, 
enquanto o núcleo está em estado de compressão [6].

A principal causa das tensões térmicas consiste na magnitude do gra-
diente térmico nas regiões com maior e menor temperatura da peça. Esta 
magnitude é determinada pelas propriedades termo físicas do material e 
pelo meio de têmpera. Altos coeficientes de transferência de calor e baixa 
condutividade térmica resultam em altos gradientes térmicos e conse-
quentemente altas tensões residuais [7].
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4. Resultados e Discussão

As curvas de resfriamento nos termopares do centro e da superfície podem 
ser vistas na Figura 4.

Figura 4 – Curva do resfriamento da têmpera.

A curva com taxa de resfriamento em função da temperatura obtida para o 
termopar do centro pode ser vista na Figura 6. A taxa máxima de resfria-
mento obtida igual 30 °C/min está de acordo com as recomendações da 
NADCA, que recomenda uma taxa mínima de 28 °C/min.

Figura 6 – Taxa de resfriamento no núcleo do bloco durante a têmpera.

A distribuição de temperatura na peça após 50 min de resfriamento pode 
ser vista na Figura 7. Os resultados apresentados na Figura 7 foram simu-
lados pelo programa ABAQUS.
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Figura 7 – Distribuição espacial da temperatura após a têmpera.

As Figuras 8 e 9 mostram as tensões de Von Misses calculadas para o resfria-
mento contínuo no plano médio e na superfície do bloco, respectivamente. 

Figura 8 – Tensões Von Misses residuais no plano médio do bloco após a têmpera.
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Figura 9 – Tensões Von Misses residuais na superfície do bloco após a têmpera.

A Figura 10 mostra as tensões residuais térmicas longitudinais calculadas 
para o resfriamento contínuo no plano médio do bloco de aço ferramenta. 
Nesta Figura se observa a formação de tensões residuais térmicas compres-
sivas tanto no centro quanto na superfície da peça.

Figura 10 – Tensões residuais no plano médio do bloco após a têmpera.

Foi calculada ainda a distribuição espacial da tensão residual térmica no 
plano médio do corpo de prova. A evolução da tensão residual do centro 
até a superfície pode ser vista na Figura 11, onde fica evidente a formação 
das tensões residuais térmicas na superfície. Tal resultado é desejado, pois 
as tensões compressivas impedem o crescimento das trincas.
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Figura 11 – Tensões residuais no plano médio do bloco após a têmpera.

5. Conclusões

Pela análise do resfriamento no bloco temperado a vácuo pode-se concluir 
que a têmpera a gás de fato produz um resfriamento mais homogêneo e, 
consequentemente as tensões térmicas produzidas nesta situação são infe-
riores se comparadas ao processo tradicional de resfriamento em óleo.

Em um futuro próximo espera-se realizar novos testes utilizando diferentes 
níveis de pressão além do estudo do resfriamento isotérmico.

____________________________________________________
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VII. Tratamento Criogênico

1. Introdução 

Muitas informações técnicas têm sido produzidas acerca dos tratamentos 
térmicos em baixa temperatura e, às vezes, gerando confusão, ou conflitos, 
entre esses processos. 

Este trabalho apresenta a distinção, para evitar confusão, entre “tratamento 
a frio” – que ocorre em temperaturas da ordem de -80 ºC – e o tratamento 
“criogênico” – que ocorre na temperatura do nitrogênio líquido de -196 ºC 
– e que resulta em diferentes efeitos.

2. Considerações básicas de microestruturas

A proposta básica do tratamento térmico do aço-ferramenta é obter uma 
microestrutura consistindo de uma desejável distribuição de carbonetos de 
um tipo desejado na matriz martensítica revenida. Em muitos aços alto car-
bono e aços-ferramenta, significativa quantidade de austenita é retida de-
pois do endurecimento inicial porque a “Mf” pode estar substancialmente 
abaixo da temperatura ambiente. Depois de concluído o ciclo de tratamen-
to térmico a performance do componente, ou peça, dependerá do efeito 
combinado de cada constituinte microestrutural. De forma a fazer algum 
sentido o efeito do tratamento criogênico nas propriedades será necessário 
uma visão do processo no contexto do fenômeno relativo a cada um desses 
principais (micro)constituintes.

3. Austenita Retida 

Embora os fatores que afetam a austenita retida são numerosos e inter-rela-
cionados, o fenômeno está razoavelmente bem compreendido:

•	 Elemento de liga, especialmente carbono, em solução, endurece a 
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austenita. Mais energia é então exigida para afetar o mecanismo de 
cisalhamento de formação da martensita. Um maior grau de sub-res-
friamento é exigido, abaixando a Ms. 

•	 Fortes formadores de carbonetos podem “amarrar” (segurar) o carbono 
como carboneto não dissolvido com pequeno efeito na Ms.

•	 Incremento da temperatura de austenitização incrementa o tamanho 
do grão e também a dissolução de elementos de liga e carbono, com 
posterior redução da Ms.

•	 A transformação de austenita para martensita durante o resfriamento é 
não dependente do tempo, mas relacionada com o grau de resfriamento 
abaixo da Ms.

•	 Lento, ou interrompido, o resfriamento pode permitir alivio de tensão e 
possibilitar a ocorrência de difusão, reduzindo a “energia motriz” para 
a formação de martensita e, novamente, reduzindo a Ms.

•	 Alguns elementos de liga promovem a estabilização da austenita, en-
quanto outros a inibem.

•	 No aço carbono e aço baixa liga, a austenita retida se transforma em 
bainita, ou é estabilizada, em baixa temperatura de revenimento.

•	 Em aços alta liga, a austenita remanescente não transformada na tem-
peratura de revenimento acima de 450 ºC, ou mais alta, na qual a 
temperatura começa “condicionada” pela precipitação de carbonetos, 
transforma em martensita (de mais baixo carbono e liga contida) no 
resfriamento para a temperatura ambiente.

4. Martensita

Em relação ao tratamento criogênico profundo, alguns poucos pontos pre-
cisam ser registrados:

•	 Martensita é supersaturada com carbono, a qual durante o revenimen-
to, se precipita como carboneto, e a natureza disto dependem do teor 
de liga e da temperatura de revenimento.

•	 A instabilidade da martensita está associada com a relativa energia de 
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deformação na sua estrutura da discordância / macla, e com a energia 
de interface associada com o contorno em ripa e martensita / retida 
contorno austenita (quando a austenita está presente como delgado fil-
me interripa).

•	 Átomos de carbono segregados nas áreas de discordâncias e interfaces, 
e tendem a zonas nessas áreas.

•	 A muito baixa temperatura, a energia de ativação para a difusão de 
carbono (e difusão de liga) é muito alta para permitir formação de car-
bonetos precipitados como no estágio final de revenimento.

•	 Fragilização de martensita revenida pode resultar de filmes precipita-
dos de cementita para intergrupos de austenita durante o revenimento.

5. Tipos de processos criogênicos 

Existem três tipos básicos de processo criogênico:

•	 Processo Sub-Zero: mistura nitrogênio com “gelo seco” a -80 ºC;
•	 Nitrogênio Líquido: resfriamento a -196 ºC;

	Sub-Zero

A temperatura de processo é de, aproximadamente, -80 ºC para transformar 
austenita em martensita. A sua eficiência não é tão espetacular quanto o ni-
trogênio líquido, sendo mais utilizada para peças de pequenas dimensões. 
Geralmente, o aço da peça permanece em torno de 1 hora por polegada de 
espessura. Taxa de resfriamento de -3 ºC / minuto (-180 ºC/h). 

A próxima etapa de um processo sub-zero, ou “dry ice process”, seria ine-
vitavelmente o resfriamento no nitrogênio líquido, ou “liquid process”. 

	Nitrogênio Líquido

O aço da peça é resfriado até a temperatura do nitrogênio líquido (-196 ºC) 
e promove em torno de 98,5 a 99,9% a transformação da austenita retida 
em martensita. Esse processo é mais eficiente que o processo “sub-zero” 
para transformação da austenita retida e estabilidade dimensional.
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6. Questões interessantes

	O tratamento de criogenia transforma austenita retida e incre-
menta a dureza

A resistência ao desgaste pode melhorar, ou não, dependendo da aplicação. 
Austenita retida adiciona tenacidade à estrutura a qual melhora a resistên-
cia ao impacto e fadiga e ambas são propriedades importantes para muitos 
tipos de aplicações de desgaste. Entretanto, o incremento da dureza, ou 
resistência a deformação, frequentemente não resulta em melhoria da re-
sistência ao desgaste para muitas aplicações.

	A austenita retida pode se transformar em martensita sob condi-
ções de deformação induzida

Isso pode conduzir a uma instabilidade dimensional em processo, ou ser-
viço, porque existe um incremento de volume associado com a mudança 
de fase da austenita para martensita. O problema é particularmente agudo 
com retífica onde austenita retida e sua propensão em desenvolver trincas 
são maiores para peças da indústria de engrenagens. Dessa forma, trata-
mento criogênico é altamente desejável para evitar distorção associada a 
deformação induzida.

	O tratamento criogênico incrementa a distorção 

Se distorção está presente após a têmpera, o tratamento criogênico tornará 
pior esta distorção. Isso significa que do ponto de vista de um processo 
criogênico padrão a martêmpera ou têmpera a vácuo são desejáveis porque 
ambos tendem a minimizar a distorção. 

	A martensita que se forma de austenita retida durante o tratamento 
criogênico é diferente da matriz martensítica (formada na têmpera)

O revenimento depois do tratamento criogênico inicia a precipitação pre-
ferencial de livres e finos carbonetos “eta” na martensita formada da trans-
formação da austenita retida. Somente carbonetos “epsilon” são precipita-
dos dentro da matriz martensítica. 
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Carbonetos “eta” incrementam a resistência ao desgaste pela adição de ten-
são e tenacidade da matriz martensítica. A palavra tenacidade é um impor-
tante atributo utilizado para descrever austenita retida e sua contribuição 
para a resistência ao desgaste de aplicações específicas.

	A interrupção do sistema de resfriamento antes da completa trans-
formação pode estabilizar a austenita retida

Estabilização reduz a capacidade de transformar a austenita retida para marten-
sita. Portanto, é desejável um desempenho completo do tratamento criogênico. 

	Carbonetos melhoram desgaste devido a mudança de microvazios

Resultados de um estudo mostraram que somente a resistência ao desgaste 
do tipo abrasivo (não dureza ou outras medidas de propriedades mecâni-
cas) foi melhorada pelo tratamento criogênico. Com carbonetos criogeni-
camente tratado, fluxo plástico pode ter lugar (pontos de microvazios de 
concentração de tensões) devido a contração no resfriamento o qual resul-
ta em tensão residual compressiva na superfície de vazios e no retorno para 
a temperatura ambiente. Essas tensões reduzem efetivamente os defeitos 
minimizando as tensões localizadas do material e esta situação resultando 
na redução da resistência ao desgaste abrasivo. 

	Melhora a estabilidade dimensional e performance em serviço

A indústria automotiva para componentes de carros de corrida, peças de 
retifica e inúmeras outras aplicações, incluindo bolas de golfe, relatam sa-
tisfação com a estabilidade dimensional e melhoria no desempenho. Ins-
trumentos musicais melhoram a desempenho do som produzido.

	O processo apresenta algum risco para a peça?

Sim, há risco de nucleação de trinca. Para o caso da Criogenia (-196 ºC) 
o risco é maior. Isso dependeria da geometria, ou variação de forma, e 
dimensões da peça.

______________________

Fonte: Isoflama Ind e Com Ltda, Indaiatuba, SP



Publicações Técnicas Selecionadas - Isoflama 65

VIII. Efeito da Criogênia na taxa de desgaste e nas 
propriedades mecânicas do aço AISI H13

1. Introdução 

Os dispositivos para processos de conformação de materiais em alta tem-
peratura, tais como matrizes, moldes e punções são feitos de aços ferra-
menta para trabalho a quente (Roberts, Krauss e Kennedy, 1998). Este 
grupo de aço geralmente contém teor médio de carbono (0,35 a 0,45%) 
e est. dividido em três subgrupos: aços ligados ao cromo, ao tungstênio e 
ao molibdênio. O aço H13 é um aço ligado ao cromo e utilizado principal-
mente em ferramentas para forjamento, extrusão, moldes para injeção de 
plásticos e fundição. Dentre as principais vantagens deste aço, destacam-se 
a facilidade de conformação e usinagem, boa soldabilidade, coeficiente de 
expansão térmica relativamente baixo, condutividade térmica aceitável e 
uma resistência a oxidação e a corrosão acima da média (ASM Internatio-
nal, 1990). Segundo Molinari et al. (2001), o tratamento sub-zero é larga-
mente utilizado nos componentes e peças de alta precisão, uma vez que ele 
propicia a transformação da austenita retida. O intervalo entre -60 e -80 
ºC. onde se localiza a temperatura ótima de tratamento, variando de acordo 
com o material e os parâmetros de têmpera. O tratamento criogênico, por 
sua vez, é feito entre -125 e -196 ºC atingindo um melhoramento supe-
rior aquele obtido pelo tratamento subzero convencional para determina-
das propriedades. Pellizzari et al. (2001) ressaltam ainda que o tratamento 
criogênico dos aços ferramenta é uma solução tecnológica para a obtenção 
de componentes de elevada resistência e tenacidade. A principal razão é a 
transformação completa da austenita retida somada a formação de peque-
nos carbonetos dispersos na estrutura de martensita revenida.

Segundo Molinari et al. (2001) o maior melhoramento nas propriedades 
de desgaste é obtido se o tratamento criogênico é feito entre a têmpera e 
o revenido. No entanto os mesmos autores relatam que se a criogenia for 
realizada após o tratamento térmico convencional também há uma melhora 
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substancial das propriedades finais. Sendo esta uma solução mais flexível 
que a anterior do ponto de vista do processo de produção, de modo que se 
objetiva determinar a influência da sequência de tratamento nas proprieda-
des finais, utilizando para isto a técnica estatística de análise de variância 
com dois fatores.

A análise de variância (ANOVA) é similar à regressão no sentido de que é 
usada para investigar e modelar o relacionamento entre uma variável res-
posta e uma ou mais variáveis preditoras. Contudo, a análise de variância 
difere da regressão em dois pontos: as variáveis independentes são quali-
tativas, e nenhuma suposição é feita sobre a natureza do relacionamento 
(isto é, o modelo não inclui coeficientes para as variáveis). A ANOVA testa 
a igualdade de médias populacionais com uma hipótese nula mais geral de 
comparação de mais de duas médias, versus a desigualdade das mesmas. 
(Montgomery, 2009).

2. Materiais e Métodos 

2.1. Tratamento Térmico

Amostras do aço H13, cuja composição química pode ser observada na Ta-
bela 1, foram austenitizadas a 1040 ºC e seguiram para a têmpera a vácuo 
a 5 bar de N2. Para o estudo da influência da sequência de tratamento, os 
corpos de prova permaneceram por 1h, 24h ou 48h no banho criogênico, 
que foi realizado antes ou após o revenimento a 540°C durante duas horas. 
Para avaliar se um período de descanso entre a têmpera e o restante de tra-
tamento poderia alterar as propriedades finais foram testadas duas condi-
ções, nas quais os corpos de prova permaneceram ao ar durante 24 h antes 
de continuar o processo. Para cada condição foram ensaiados três corpos 
de prova e a Figura 1 mostra os processos investigados. Para o estudo da 
influência da sequência de tratamento foram utilizadas as condições C1 a 
C6 e para o estudo da influência do tempo de descanso foram utilizadas as 
condições C2, C5, C7 e C8.
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Tabela 1 – Composição química do aço AISI H13.

Figura 1 – Ciclos de tratamento térmico.

2.2. Testes Mecânicos

Os testes de impacto instrumentado Charpy-V entalhado seguiram a nor-
ma ASTM E23 (2007) e foram realizados em equipamento Instron Wolpert 
PW30, com velocidade inicial de 5,53m/s e 300J de impacto. A Figura 2 traz 
as dimensões do corpo de prova utilizado. Na superfície destes corpos de 
prova também foram realizadas medidas de dureza na escala Rockwell C.
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Figura 2 – Corpo de prova utilizado no teste de impacto (ASTM E23, 2007).

2.3. Ensaio de abrasão

Os ensaios de abrasão foram realizados em um abrasômetro do tipo pino 
contra lixa, seguindo as diretrizes das normas da ASTM G99 – 95 (2007) 
e da ASTM G132 – 96 (2007). Os pinos foram confeccionados a partir dos 
corpos de prova de impacto. Por esta razão apresentavam seção transversal 
quadrática com 10 mm de cada lado e 15 mm de altura, como mostra a 
Figura 3. O desenho esquemático de um sistema similar ao utilizado pode 
ser observado na Figura 5. Foi utilizada uma velocidade rotacional fixa 
de 53 rpm, sob carga de peso morto de 1,5 N. Para cada condição foram 
realizados três testes, sobre lixas com granulometria #600. O percurso em 
espiral resultou em uma distância final percorrida de 25 m para cada lixa. 
A cada 200 voltas o corpo de prova era limpo e pesado a uma precisão de 
0,1 mg, então a lixa era trocada e o procedimento repetido at. completar o 
número máximo de 2000 revoluções.

Figura 3 – Pino, utilizado no teste de abrasão, extraído do corpo de prova do teste 
de impacto.
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Figura 4 – Configuração do abrasômetro do tipo pino sobre lixa (ASTM G132, 2007).

3. Resultados e Discussão 

Na Figura 5 é possível observar a massa perdida acumulada pela distância 
percorrida em cada condição. Nessa Figura também se nota que a melhor 
condição corresponde ao banho criogênico de 24 horas após o revenimen-
to e a pior ao banho criogênico de 1 hora antes do revenido. As taxas de 
desgaste correspondem à inclinação das curvas apresentadas na Figura an-
terior e seus valores médios podem ser observados na Figura 6.
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Figura 5 – Volume perdido acumulado em função da distância percorrida para 
cada condição estudada.

Figura 6 – Taxa de desgaste para cada condição.

Os resultados obtidos nos testes mecânicos: dureza e energia de impacto 
(E); estão resumidos na Tabela 2. Como é possível observar na Tabela 2, 
não há variação significativa da dureza, independentemente do tratamento 
aplicado. A energia e a tenacidade, por sua vez, sofrem variações impor-
tantes quando se modifica o processo de tratamento térmico. Na Figura 7 
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estão mostrados os valores médios da energia de forma ordenada, onde é 
possível observar que para esta propriedade a melhor condição é aquela 
que corresponde ao banho criogênico de 1h realizado antes do revenido, e 
a pior ao banho criogênico de 48h realizado antes do revenido.

Tabela 2 – Resultados dos testes mecânicos.

Figura 7 – Energia de impacto para cada condição estudada.

Para avaliar o efeito do tempo de criogenia e da ordem de tratamento, isto 
é, se o banho criogênico ocorreu antes ou depois do revenido, na taxa de 
desgaste e nas propriedades mecânicas foi realizado um teste de ANOVA 
com dois fatores, cujo resumo pode ser observado na Tabela 3. Se o valor-p 
obtido for menor que o nível de significância de α=0,05 indica que o fator 
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analisado de fato influência na propriedade final. No caso da taxa de des-
gaste fica evidente que apenas ordem de tratamento influencia seu resulta-
do final. O tempo de criogenia não influencia as propriedades tribológicas, 
nem mesmo quando combinado à ordem de tratamento. Porém, para as 
propriedades mecânicas o tempo no banho criogênico é um fator deter-
minante. Nestes casos a sequência de tratamento só passa a influenciar o 
resultado final quando combinado com o tempo de tratamento criogênico.

Tabela 3 – ANOVA de dois fatores para avaliar a sequência de tratamento e tempo 
de criogenia na taxa de desgaste, energia e dureza.

A Figura 7 mostra os intervalos de confiança obtidos para o tempo de ba-
nho criogênico e para a ordem de tratamento na análise de variância da 
taxa de desgaste. A Figura 7(a) mostra que para o banho criogênico de 48h 
a taxa de desgaste tende a ser menor se comparada aos outros tempos, mas 
devido ao desvio padrão não é possível concluir que haja uma influência. 

A Figura 7(b) mostra os intervalos de confiança para a sequência de trata-
mento térmico, onde fica evidente que a taxa de desgaste é menor quando 
o banho criogênico foi realizado após o revenido, resultado semelhante ao 
obtido por Molinari et al. (2001). Neste caso os intervalos de confiança não 
se sobrepõem e por esta razão a ordem de tratamento influência na taxa de 
desgaste.
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Figura 7 – Intervalo de confiança calculado do teste de ANOVA para análise da in-
fluência do (a) tempo de criogenia e (b) ordem de tratamento na a taxa de desgaste.

A Tabela 4 traz o resumo dos resultados da análise de variância realizada 
para avaliar se o tempo de espera após a têmpera influenciaria no resultado 
final. Para um nível de significância de 0,05 é possível concluir que apenas 
a dureza é influenciada pelo tempo de descanso. Observa-se que a dureza 
diminui com o envelhecimento em temperatura ambiente por 24 horas. 
Este efeito poderia ser atribuído à estabilização da austenita e à diminuição 
dos solutos, mas estes fatores não foram quantificados neste trabalho. Já a 
combinação tempo de envelhecimento e sequência de tratamento influen-
ciam na dureza e a taxa desgaste.

Tabela 4 – ANOVA para avaliar o efeito do tempo de descanso na taxa de desgaste, 
energia e dureza

A Figura 8 mostra os intervalos de confiança obtidos para o tempo de des-
canso e para a ordem de tratamento na análise de variância da dureza. 
A Figura 8(a) mostra que quando não é realizado o envelhecimento por 
24 horas, a dureza tende a ser maior. Este fato pode estar relacionado ao 
fato de que este envelhecimento ao ar após a têmpera pode estabilizar a 
austenita e, portanto, produzir um nível inferior de dureza, no entanto a 
quantidade de austenita retida não foi quantificada e, portanto não é possí-
vel fazer tal afirmação. Já a Figura 8(b) mostra os intervalos de confiança 
para a sequência de tratamento térmico, onde fica evidente que a dureza 
não sofre nenhuma modificação e a criogenia for realizada antes ou depois 
do revenido.
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Figura 8 – Intervalo de confiança calculado do teste de ANOVA para análise da 
influência do (a) tempo de envelhecimento e (b) ordem de tratamento na dureza.

4. Conclusões 

O tratamento criogênico altera as propriedades finais de aço trabalho a 
quente H13. É possível concluir que se a criogenia for realizada após o 
revenimento se obtém menores taxas de desgaste.

Já o tempo de criogenia não provoca grandes variações nas propriedades 
tribológicas, mas é uma variável de processo determinante para as pro-
priedades mecânicas. Quanto menor o tempo no banho criogênico maior o 
nível de dureza alcançada. 

Em relação ao período de descanso após a têmpera, pode-se concluir que 
ele provoca uma discreta diminuição na dureza, mas não provoca nenhuma 
alteração nem na taxa de desgaste, nem na energia necessária para romper 
o corpo de prova.

Este trabalho exemplifica o grande potencial em se utilizar a análise de 
variância para comparar processos de tratamento térmico.
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IX. Têmpera a vácuo de bloco aço AISI H13 monito-
rado com 4 termopares

1. Introdução 

O setor industrial mostra crescentes exigências para o pleno atendimento 
às propriedades mecânicas de aços ferramentas, principalmente para aque-
les de moldes, matrizes e, ou, ferramentas. Isso é compreensível, pois além 
da utilização de modernas máquinas de melhor ajuste mecânico espera-se 
que esses produtos de elevados custos apresentem o melhor desempenho, ou 
vida útil. As propriedades, por exemplo, resistência ao desgaste, abrasivo ou 
adesivo, ou resistência a corrosão, são alcançadas e potencializadas com o 
tratamento térmico corretamente executado. Não basta concluir que a dureza 
especificada em projeto está atendida, sendo necessário que a morfologia e 
homogeneidade da microestrutura estejam corretamente formadas ao longo 
da seção transversal de um bloco de aço. Propriedades mecânicas melhora-
das, ou potencializadas, estão relacionadas à uniforme microestrutura. 

A tecnologia de têmpera a vácuo experimenta crescentes mudanças tecno-
lógicas para proporcionar o melhor monitoramento de processo mediante 
termopares colocados diretamente num bloco de aço que poderia ser um 
molde, matriz, ou ferramenta, ou mesmo um bloco de aço de volume equi-
valente a da peça para a têmpera. A condição de monitoramento e registro 
de todas as fases do processo (aquecimento, manutenção e resfriamento) 
tem grande relevância para o sucesso do tratamento térmico, pois permite 
conhecer como o aço se comporta nas etapas mais críticas. Essa contri-
buição descreve a situação de têmpera a vácuo de um bloco de aço com 
dimensões 300x300x300 mm sob pressão 9 bar de resfriamento com gás 
nitrogênio e, posteriormente, submetido a quatro ciclos térmicos de reveni-
mento. Mostra-se o comportamento térmico do aço em todas as etapas do 
processo e, posteriormente, resultados obtidos para o ensaio de impacto – 
teste Charpy – realizado em corpos de prova extraídos desse bloco de aço. 
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2. Metodologia

A composição química do bloco de aço AISI H13 está apresentada na  
Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 – Composição química do aço do bloco AISI H13.

C Mn Si S P Cr Mo V
0,36 0,40 0,92 0,001 0,009 5,15 1,22 0,85

O bloco de aço de dimensões 300x300x300 mm, AISI H13, preparado para 
receber quatro termopares de contato e monitoramento das temperaturas às 
profundidades de 15,0; 38,0; 75,0 e 150,0 mm, é mostrado em detalhe nas 
Figuras 1 (a) e (b). A austenitização foi realizada à temperatura de 1025 
ºC, conforme recomendação do fabricante desse aço e os revenimentos às 
temperaturas de 540; 580 e 570 e 573 ºC, respectivamente.

 
                           (a)                                                     (b)

Figura 1 – Bloco de aço H13 com termopares de monitoramento.  
(a) Superfície; (b) Termopares (TC) a 38,0; 75,0; e 150 mm.

A Figura 2 apresenta o bloco de aço depois da têmpera e quatro reveni-
mentos para a dureza final de 50,0 HRC. A dureza escala Rockwell “C” 
foi examinada em equipamento portátil “Equotip” 2, fabricante Proceq®, 
ponteira de diamante, para nove (9) posições por face, totalizando 54 en-
saios de dureza.
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Figura 2 – Bloco de aço com marcações de dureza HRC.
O tratamento térmico de têmpera a vácuo foi realizado em forno de tec-
nologia Seco-Warwick®, dimensões úteis 600x600x900 mm, capacidade 
1000 kg, e com pressão de 9 bar de resfriamento com gás nitrogênio para 
o bloco de aço da Figura 1(a). A Figura 3 apresenta o forno de têmpera a 
vácuo (a) e o forno de revenimento a vácuo, também de tecnologia Seco-
-Warwick® utilizados para o tratamento térmico do bloco de aço.

(a) (b)
Figura 3 – (a) Forno de Têmpera 12 bar; (b) Forno de Revenimento.
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A Figura 4 apresenta o bloco de aço cortado destacando o bloco de menor 
dimensão extraído deste para a retirada de corpos de provas dos ensaios 
de impacto. Os corpos de prova do bloco da Figura 4(b) foram retirados a 
partir das profundidades 5,0; 50,0 e 90,0 mm. O ensaio de impacto – teste 
Charpy – realizado conforme ASTM A370, entalhes em “V” e “U” e à 
temperatura ambiente.

 

                               (a)                                                          (b)
Figura 4 – Bloco de aço extraído do bloco de 300x300x300 mm.

A Figura 5 reproduz a imagem da tela de controle e monitoramento do 
forno para todos os parâmetros de processo utilizados nesse tratamento 
térmico. 
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Figura 5 – Tela principal do forno para o controle dos parâmetros de processo.

3. Resultados

A Figura 6 apresenta detalhadamente todos os ciclos de tratamentos térmi-
cos conduzidos para o bloco de aço e as durezas finais obtidas depois do 
terceiro revenimento. A Figura 7 apresenta os resultados de dureza para 
todas as faces depois do quarto revenimento.
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Figura 6 – Vista geral dos ciclos de tratamentos térmicos realizados e resultados de 
dureza depois do terceiro revenimento.

Figura 7 – Resultados de dureza Rockwell “C” depois do quarto revenimento.

A Figura 8 apresenta detalhes das curvas do estágio de resfriamento – 
“temperatura versus tempo de resfriamento” – para os quatro termopares 
de contato colocados nas respectivas profundidades da seção transversal 
do bloco de aço. 
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Figura 8 – Detalhe do estágio de resfriamento com 4 termopares de contato.

As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados de ensaios de impacto realizados 
para os corpos de prova extraídos do pequeno bloco mostrado na Figura 4.

Tabela 2 – Resultados obtidos em Joules para entalhe em “U”.

Corpo de Prova Resultados em Joules [J]

5,0 mm 14 8 10
Média

10
50,0 mm 7 7 7 7
90,0 mm 6 8 8 7

Tabela 3 – Resultados obtidos em Joules para entalhe em “V”.

Corpo de Prova Resultados em Joules [J]

5,0 mm 10 10 8
Média

10
50,0 mm 6 10 12 9

90,0 mm 8 10 8 8
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4. Discussão

As curvas de resfriamento mostradas pelos termopares quatro posições da 
seção transversal do bloco de aço de dimensões 300x300x300 mm, com 
resfriamento de gás nitrogênio sob pressão de 9 bar, mostraram que para a 
superfície a 10,0 mm e 38,0 mm de profundidade, respectivamente, tem a 
maior taxa de resfriamento [ºC/seg]. Para esse tratamento térmico desen-
volvido, observa-se na Figura 6 que o tempo discorrido para alcançar a 
temperatura de inicio de transformação austenítica, aproximadamente 300 
ºC, é de 820 segundos, ou seja, na faixa de temperatura de 1020 a 300 ºC 
o resfriamento ocorreu a uma taxa de, aproximadamente, 55,3 ºC/minuto. 
A norma NADCA sugere uma taxa mínima de 28 ºC/min. na faixa de 1020 
a 540 ºC, sendo que para este caso estudado a taxa está bem acima desta 
recomendação. Para a faixa de 1020 a 540 ºC, a taxa de resfriamento até a 
profundidade de 38,0 mm foi de 145 ºC/minuto. 

Com 13 minutos de resfriamento, aproximadamente, a temperatura à pro-
fundidade de 76,0 está em 580 ºC, e a 150,0 mm em 820 ºC. O núcleo do 
bloco de aço alcança a temperatura de início de transformação martensítica 
depois de 45 minutos de resfriamento.

A Figura 9 apresenta a curva de transformação em resfriamento contínuo 
para o aço AISI H13. Nessa curva é possível verificar que para o tempo 
total de 45 minutos de resfriamento uma mínima presença do microcons-
tituinte bainita será possível encontrar no núcleo desse bloco. Assim, para 
esse bloco é possível afirmar que a microestrutura será constituída majori-
tariamente de martensita até o núcleo. 

Com relação aos ensaios de impacto, observa-se quase uma uniformidade 
de resultados para os corpos de prova ensaiados nos entalhes em “V” e “U” 
que mereceria as considerações a seguir. O corpo de prova com entalhe em 
U possui raio de curvatura da ordem de 1 mm. O entalhe em V tem raio de 
curvatura padronizado como 0,25 mm. Quanto maior o raio de curvatura 
maior o volume submetido à sobrecarga (concentração de tensões), au-
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mentando-se as chances de se perceber entalhes metalúrgicos advindos do 
processo (solidificação e deformação dos processos de conformação). Os 
raios de curvatura menores só conseguem solicitar volumes menores que 
eventualmente podem não ter tamanho suficiente para conter as variações 
citadas acima. Apesar de poucos ensaios, percebe-se que o entalhe em U 
demonstra uma queda um pouco mais acentuada de energia absorvida em 
relação aos corpos de prova com entalhe em V. Para uma melhor certifica-
ção do supra exposto seria interessante aumentar o número de corpos de 
prova para cada situação.

Figura 9 – curva de transformação em resfriamento continuo do aço AISI H13.

As Figuras 10, 11 e 12 mostram as microestruturas obtidas para o trata-
mento térmico de têmpera e quatro revenimentos. As microestruturas para 
as três profundidades inspecionadas apresentam martensita fina revenida e 
grãos austeníticos levemente marcados.
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Figura 10 – Microestrutura à profundidade de 5,0 mm. Aumento 1000x. Nital 5%.

Figura 11 – Microestrutura à profundidade de 50,0 mm. Aumento 1000x. Nital 5%.

Figura 12 – Microestrutura à profundidade de 90,0 mm. Aumento 1000x. Nital 5%.
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5. Conclusão

O tratamento térmico conduzido para o bloco de dimensões 300x300x300 
mm, aço AISI H13, mostrou durezas uniformes de 50,0 HRC para todas as 
faces, resultados de impacto em joules homogêneos e microestruturas de 
mínima diferenças às profundidades examinadas.
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X. Têmpera a Vácuo de Molde para Fundição de 
Alumínio

1. Introdução 

A utilização de metais leves na fabricação de veículos automotivos no Bra-
sil cresce a cada ano, principalmente aqueles baseados em ligas de alumí-
nio. Reduzir o peso dos veículos, economizar combustível e melhorar de-
sempenho seriam os principais vetores para a substituição de ligas ferrosas 
por magnésio e inúmeras ligas de alumínio com melhores propriedades 
mecânicas, assim como o desenvolvimento de modernos processos de fun-
dição, destacando-se o processo “sob pressão” em volume de peças produ-
zidas. Peças para carros, caminhões e motocicletas como blocos de motor, 
carcaças de câmbio, carters, e outros componentes automotivos vêm rece-
bendo um aumento da participação de ligas de alumínio e ou magnésio [1]. 

Esses componentes em metais leves são produzidos nos moldes construídos 
em ligas ferrosas especiais para suportar altas temperaturas de processos 
como injeção “por gravidade”, “sob alta pressão” e “sob baixa pressão”, 
mantendo e reproduzindo a qualidade do produto injetado. Os moldes são 
em aços da classe “trabalho a quente” que permitem produções de maior 
volume, peças mais uniformes e com tolerâncias dimensionais mais “fe-
chadas”, acabamento superficial superior e melhores propriedades mecâni-
cas a custos relativamente baixos. O processo de fundição sob pressão tem 
sido mais amplamente utilizado, pois permite alta produção de peças com 
geometrias complexas. As taxas de produção podem alcançar, em casos 
especiais, 200 peças por hora em lotes ultrapassando 200.000 peças para 
um mesmo molde permanente e, por conta disto, busca-se aperfeiçoamento 
contínuo deste quanto ao projeto, material, máquina de injeção, processos 
térmicos e termoquímicos e, principalmente, das condições de utilização. 

O desgaste e falhas desses moldes são perdas significativas para a indústria 
de fundição sob pressão. As principais causas de falhas nos moldes são 
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agarramento da liga fundida, corrosão, erosão e fadiga térmica [2], além de 
outras relacionadas a falhas de projeto, máquina de injeção mal dimensio-
nada, má utilização e manutenção. 

Este texto discute aspectos principais da boa construção de um molde de 
injeção de alumínio em liga ferrosa para utilizar na operação industrial de 
fundição sob pressão. 

2. Mecanismos de Falhas 

2.1. Fadiga Térmica

Os moldes utilizados em fundição sob pressão estão sujeitos a tensões cí-
clicas induzidas por gradientes térmicos e pressão de operação que podem 
causar fraturas na superfície [3]. Durante o ciclo de injeção a liga de alu-
mínio fundido no contato com a superfície do molde desenvolve um alto 
gradiente de temperatura entre a superfície e o centro (substrato) frio. Isso 
produz tensões na superfície que associadas a pressões de operação de 50 
a 80 MPa [1], podem causar deformações elásticas e plásticas levando à 
formação de rede de trincas superficiais chamadas “trincas térmicas”. Es-
sas trincas são reproduzidas na superfície das peças injetadas e produzem 
deterioração crescente da qualidade destas, além da possibilidade de se 
propagarem levando à formação de trincas catastróficas [4]. 

A formação de trincas térmicas é retardada em aços com: elevada tensão 
de escoamento; tenacidade; ductilidade em altas temperaturas; alta con-
dutividade térmica; e microestrutura homogênea obtida de um processo 
controlado de têmpera [2] e revenimentos [3, 5]. A temperatura da superfície é 
o principal parâmetro que influencia a vida útil do molde de aço devido ao 
surgimento de tensões térmicas (gradiente de temperaturas). Uma diferen-
ça de temperatura na superfície de ±20 ºC pode diminuir a vida útil do mol-
de até em 50%. Essa temperatura condiciona o surgimento e a propagação 
das trincas no contorno de grão da superfície que se somaria à oxidação[1]. 
Por exemplo, uma trinca de profundidade da ordem de 0,15 mm pode es-
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tar formada à temperatura de 690 ºC com apenas 500 peças injetadas, ou 
surgir depois de 7.000 peças injetadas quando à temperatura de 550 ºC [5].

2.2. Desgaste

O desgaste é a perda de material de um corpo devido a movimentos relati-
vos em sua superfície. A superfície do molde de fundição sob pressão pode 
apresentar desgaste associado à adesão (solda) e erosão (corrosão). A ero-
são é causada pelas altas velocidades com que o metal fundido colide com 
a superfície do molde. A cavitação [1] do alumínio no estado líquido em alta 
velocidade reduz a pressão, vaporiza, produz bolhas no interior do fluxo 
que implodem quando reduzida a pressão e cria ondas de choque danifi-
cando a superfície. A cavitação e o arraste mecânico da superfície devido a 
uma alta velocidade de injeção, que pode chegar a 60 m/s, fazem com que 
a superfície do molde seja lavada para fora com o metal fundido [2]. 

Adesão e corrosão da superfície do molde originam-se pela interação quí-
mica decorrente da interdifusão de átomos do aço do molde e da liga de 
alumínio que resulta na formação de compostos intermetálicos de alumí-
nio, ferro e elementos de liga gerando agarramento da peça durante a ex-
tração [2]. Todos esses fenômenos estão associados a:

•	 Temperatura muito alta do alumínio;
•	 Posicionamento (incorreto) dos canais de refrigeração;
•	 Ciclo rápido (tempo de injeção);
•	 Desmoldante insuficiente;
•	 Temperatura do preaquecimento do molde muito alta;
•	 Projeto de localização do gate [1] de entrada de maneira não favorável 

ao melhor escoamento do metal líquido; 

O desgaste pode estar associado também ao desenvolvimento de trincas 
térmicas e, geralmente, tem relação com:
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•	 Temperatura desfavorável da superfície da cavidade;
•	 Posicionamento e dimensão incorreta do canal de refrigeração;
•	 Tipo e temperatura do meio de resfriamento;
•	 Temperatura da liga fundida;
•	 Velocidade da liga fundida muito elevada na cavidade;
•	 Impacto vertical da liga fundida na cavidade, machos e cantos próxi-

mos aos canais de entrada;
•	 Ciclo de injeção (rápido ou curto).

Todos esses mecanismos citados acima podem estar presentes no molde 
sendo um ou outro, em maior evidencia em função do projeto de constru-
ção, tipo de material, processos térmicos e termoquímicos e, principalmen-
te, condições de utilização.

3. Propriedades Mecânicas do Molde 

Muitos fatores afetam a vida em fadiga da superfície do molde de aço no 
processo de fundição de alumínio sob pressão e os principais são:

•	 Temperatura do molde;
•	 Propriedades mecânicas do aço;
•	 Temperatura de fusão do alumínio. 

Os fabricantes de aços investem permanentemente em tecnologias de fun-
dição para obter estes com elevada pureza (reduzidas micro inclusões e 
impurezas de enxofre e fósforo, por exemplo), microestrutura homogênea 
e isotropia [1] para algumas propriedades mecânicas na aplicação de injeção 
de alumínio sob pressão visando o melhor desempenho (maior “vida útil”). 

Ao final da construção do molde as relevantes operações industriais de 
têmpera e revenimentos são realizadas para modificar e adequar correta-
mente as propriedades mecânicas do aço. Os processos térmicos são tão 
importantes quanto a correta seleção do tipo de aço e, principalmente, pro-
jeto do molde. Os processos térmicos de aços para moldes de injeção e 
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também da operação industrial de forjamento a quente devem obedecer à 
norma americana de sigla NADCA (North American Die Casting Associa-
tion - Associação Norte Americana de Fundição) [9] que estabelece critérios 
para o aquecimento, manutenção à temperatura de austenitização [1] e taxas 
de resfriamento. A Figura 1 mostra molde e equipamento utilizado para a 
têmpera, neste caso, tecnologia a vácuo.

Figura 1 – Molde montado dentro do forno de têmpera a vácuo [Foto cedida por 
Isoflama, Indaiatuba, SP].

A seguir, as principais propriedades mecânicas do aço do molde modifica-
das pela têmpera e revenimento.

	Resistência ao amolecimento pelo calor

O aço do molde precisa apresentar resistência ao início da trinca térmica 
por deformação plástica em alta temperatura (resistência ao amolecimen-
to, ou ao re-revenimento). Em outras palavras, é a capacidade do aço em 
sustentar a dureza original em um tempo longo a elevadas temperaturas [8]. 

A resistência à propagação da trinca a quente está associada ao limite de 
escoamento e a tenacidade. Em altas temperaturas é fundamental que o aço 
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mantenha a resistência mecânica e não sofra queda na dureza. Os aços da 
classe “trabalho a quente” apresentam, em função da composição quími-
ca, diferentes comportamentos para a dureza em alta temperatura. Para o 
molde, é interessante utilizar um tipo de aço que mostre maior resistência 
a esta propriedade, dependendo da situação de injeção, como no caso de 
peças de paredes grossas e em contato com o alumínio líquido por muito 
tempo. Os fabricantes de aços para essa aplicação e literaturas técnicas 
disponibilizam as informações para essa propriedade de todos os aços da 
classe trabalho a quente. Relevante, nesse caso, conhecer o coeficiente de 
transmissão de calor e de expansão térmica do aço a ser utilizado. 

	Ductilidade

Propriedade importante para o bom desempenho do aço do molde. Ducti-
lidade pode ser definida como a capacidade do aço acumular deformação 
plástica antes da fratura [6]. Um maior nível de ductilidade do aço contribui 
para estender a vida útil devido deter o início e crescimento da trinca por 
fadiga térmica. A homogeneidade de microestrutura, isotropia e pureza do 
aço concorrem para a máxima ductilidade. Os processos controlados de 
fabricação de aço e tecnologias como ESR [1] e VAR [2], por exemplo, e na 
sequência tratamento térmico de homogeneização do lingote e adequado 
forjamento contribuem para a obtenção da melhor ductilidade.

	Tenacidade

A tenacidade para o aço da classe trabalho a quente, que é submetido a 
tensões dinâmicas, é a capacidade de aliviar os “picos de tensões” por de-
formações plásticas localizadas, prevenindo à formação de trincas. Tenaci-
dade é termo genérico para a resistência do aço a uma falha, ou nucleação 
de fratura. É a propriedade de o aço absorver a energia até a fratura, ou 
a capacidade do aço absorver a energia na região plástica, isto é, mede a 
energia necessária para romper [3]. Essa energia pode ser medida e neste 
caso seria a área total sob a curva “tensão-deformação” de um corpo de 
prova de aço no ensaio de tração. 
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A propriedade tenacidade é incrementada com a microestrutura uniforme, 
carbonetos finos esferoidizados, redução de segregações e a menor presen-
ça de inclusões de óxidos, sulfetos, fósforos e carbonetos. Para o aço da 
classe trabalho a quente do molde de injeção, este deve apresentar a melhor 
combinação de resistência mecânica e tenacidade.

	Resistência à erosão por ataque químico do alumínio

O alumínio fundido contribui para uma elevada erosão da superfície do 
molde de aço e, em função disto, este deve apresentar boa resistência ao 
desgaste. Além da reação química do alumínio e a superfície do molde, 
outros fatores contribuem para esse tipo de desgaste, tais como a tempe-
ratura do alumínio fundido, pressão de injeção, lubrificante/desmoldante 
insuficiente, tempo de injeção, posicionamento dos canais de refrigeração 
(projeto), localização do gate, velocidade de injeção, dureza do aço e, fi-
nalmente, aumento da temperatura devido a alta fricção.

	Propriedades da superfície

Os processos térmicos de têmpera e revenimentos modificam e adéquam as 
propriedades mecânicas do aço, em geral. Processos termoquímicos e/ou re-
vestimentos duros, podem ser realizados para melhorar a vida útil do molde. 

Assim, em razão das severas condições da injeção de alumínio, para de-
terminadas situações, pode ser necessário melhorar as propriedades me-
cânicas exclusivamente da superfície do molde. Nesses casos é comum a 
utilização de processos de difusão de nitrogênio industrialmente conheci-
dos como nitretação que endurecem a superfície do aço, reduzem a duc-
tilidade e a aderência da superfície e protegem contra a erosão, principal-
mente quando acrescem a operação industrial de oxidação para a formação 
de uma fina camada de óxidos tipo magnetita, preferencialmente, sobre 
a camada nitretada. Além disso, a alta estabilidade química e térmica da 
camada formada aliada à baixa porosidade, ou nenhuma se processo de 
nitretação a plasma, bloqueiam a difusão de átomos do molde para a liga de 
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alumínio, e vice-versa, impedindo a formação de compostos intermetálicos 
e, consequentemente, minimizando o agarramento [10]. E ainda pode ser 
utilizado, dependendo das características de injeção, somente o processo 
de oxidação para formar uma fina camada de óxidos tipo magnetita de es-
pessura entre 0,0015 e 0,0035 mm [11]. 

O processo de difusão de átomos de nitrogênio produz uma fina camada 
de nitrogênio dissolvido na matriz ferrítica do aço do molde com conco-
mitante endurecimento advindo da precipitação de nitretos baseados em 
elementos de liga fortes formadores de nitretos. O incremento de volume 
decorrente da introdução de nitrogênio produz tensões de compressão jun-
to à superfície da peça, e o aumento de dureza melhora a resistência ao 
desgaste. O endurecimento baseado na precipitação de nitretos aumenta a 
resistência ao revenido (resistência ao amolecimento a quente), retardando 
a nucleação precoce de trincas associadas à fadiga térmica. Contudo, uma 
vez a trinca iniciada esta avança rapidamente por toda extensão da camada 
nitretada e pára somente quando alcança a região de maior tenacidade do 
aço. A propagação da trinca aguda a partir desse ponto será por acúmulo de 
deformações plásticas e isto pode representar intervalos de alguns milhares 
de peças injetadas. 

(a) (b)
Figura 2 – (a) Microscopia ótica da superfície nitretada; (b) Curva de microdureza 
HK0,3 [Imagens cedidas por Isoflama, Indaiatuba, SP].
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A espessura da camada nitretada deve ser de pequena extensão e morfo-
logicamente adequada. Para ilustração, a Figura 2 mostra uma superfície 
nitretada de aço classe trabalho a quente caracterizada por microscopia 
ótica (a) e o respectivo gradiente de microdureza (b). Nesse caso, a camada 
nitretada mostrou profundidade de 0,051 mm na inspeção por microsco-
pia ótica e 0,06 mm na medição por microdureza, conforme norma DIN1 

50190. A dureza do núcleo desse corpo de prova (padrão utilizado tempe-
rado e revenido, dureza 50 HRC1) em aço é da ordem de 510 HK30,5 e a 
superfície com 1211 HK0,2.

A aplicação de revestimentos duros obtidos por processos PVD4 e tipos 
TiN, TiCN, AlTiN e AlTiCrN tem sido utilizada, pois aumenta o rendimen-
to do molde devido às características mecânicas destes, tais como boa ade-
são ao substrato e baixa diferença de coeficiente de expansão térmica com 
o substrato, minimizando a possibilidade de trincas na interface substra-
to-revestimento [2]. Pesquisas recentes apontam ainda para um aperfeiçoa-
mento em engenharia de superfície combinando os processos de nitretação 
e revestimento duro por PVD que é conhecido como “processo duplex”. 

4. Projeto do Molde 

Uma das principais etapas da construção do molde de injeção é a forma-
tação do projeto e as rotas de usinagem, pois a próxima etapa será a reali-
zação dos processos de têmpera e revenimentos do aço que são operações 
de elevados riscos para produzir deformação e trinca. Literaturas técnicas 
específicas devem ser consultadas para a correta elaboração do projeto do 
molde antes do processo de têmpera, reduzindo assim os riscos de não 
conformidade na têmpera para níveis mínimos. 

A seguir, algumas recomendações gerais para projeto e prevenção na têmpera:

•	 Evitar grandes variações de massa e cantos vivos (produzir fartos raios);
•	 Evitar extrair aço por usinagem em áreas críticas que poderiam sofrer 

usinagem posterior, ou partes substituídas por insertos;
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•	 Utilizar rotas de fresa para produzir tensões compressivas na superfície;
•	 Executar canal de refrigeração de forma a garantir máxima uniformida-

de de temperatura do molde em operação de injeção;
•	 Atender às recomendações dos manuais para as distâncias dos canais, 

cavidade e “gate”; 
•	 Produzir a menor rugosidade possível na usinagem fina;
•	 Dimensionar o molde adequado à força de fechamento da máquina de 

injeção sob pressão;
•	 Executar operação de acabamento para dimensões finais por usinagem 

“high speed”, ou por eletroerosão. O processo de eletroerosão pode 
produzir extensas áreas com “camada branca” (fina camada de elevada 
dureza, não revenida) que deve ser removida mecanicamente e, em se-
guida, realizar alívio de tensão; 

•	 Realizar o processo termoquímico de nitretação depois do molde finali-
zado e testado com a produção de pequenas quantidades de peças (lote 
piloto). Fundamental tomar todos os cuidados operacionais no estágio 
de teste (“tryout”) para não destruir a superfície de trabalho do molde. 
O processo de nitretação a seguir requer “limpeza especial” da super-
fície para produzir uma morfologia adequada de fina camada nitretada.

Uma vez o molde concluído e finalmente pronto para entrar em produção 
ainda seriam necessários importantes cuidados na operação de injeção para 
manter o bom desempenho deste, como descritos a seguir:

•	 Mandatório um correto pré-aquecimento para iniciar a operação (em 
torno de 300 ºC). Geralmente, preferível utilizar sistemas de aqueci-
mento por indução. Aquecer com maçarico na lateral do molde seria 
aceitável, jamais direto na área de trabalho;

•	 Aliviar tensão do molde quando concluída a injeção de 5% da quanti-
dade prevista de peças;

•	 Utilizar lubrificante/desmoldante conforme recomendação de fabricante;
•	 Manter molde aquecido (±150 ºC, em estufa) se parada prolongada de 

produção;
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•	 Manutenção com solda: a quente e seguir a recomendação de fornece-
dor de eletrodo;

•	 Evitar alta temperatura do alumínio fundido para não produzir re-reve-
nimento do aço na superfície. 

5. Conclusão 

Os moldes para injeção de alumínio sob pressão são ferramentas de alto 
valor agregado e em razão disto o desgaste e falhas prematuras represen-
tam perdas consideráveis para a indústria de fundição. A ação sinérgica de 
fatores como o tipo adequado de aço, projeto, usinagem, processos térmi-
cos, tryout, processos termoquímicos, máquina de injeção adequada e em 
boas condições, e a correta utilização do molde resultam na maximização 
do desempenho do molde. Todas as empresas e os profissionais envolvidos 
nessa cadeia produtiva de moldes para injeção de alumínio sob pressão 
estão comprometidos com os melhores resultados e não medem esforços 
para alcançá-los.
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XI. Defeitos nas ferramentas com impacto na têmpera

1. Introdução

O tratamento térmico é uma operação de aquecimento, manutenção a uma 
dada temperatura (dependente do tipo de aço) seguido do resfriamento (ar, 
água, óleo, ou nitrogênio sob pressão), segundo NBR 8653. Essa opera-
ção sempre envolve alguma alteração dimensional e, por conta disso, as 
dimensões da ferramenta devem ser superiores para compensar eventual, 
e inevitável, empenamento. Para o caso do tratamento térmico em forno a 
vácuo é usual considerar, no mínimo, 0,50mm de sobremetal que será re-
tirado, posteriormente, nas operações de usinagem. Portanto, mesmo para 
o tratamento térmico em forno a vácuo, o empenamento não é inevitável 
e quando isto não ocorrer significará apenas que a somatória do quadro de 
tensões envolvidas – estado de tensões na matéria-prima; na usinagem; 
na manipulação do tratamento térmico e na transformação microestrutural 
durante o resfriamento – apresentou um vetor resultante “zero” de tensões. 
É bom salientar que o aço depois do tratamento térmico de têmpera e reve-
nimento apresenta a microestrutura martensita que promove uma expansão 
volumétrica da ordem 4%. 

A operação de tratamento térmico de uma ferramenta constituída de aço do 
tipo “aço-ferramenta” – da classe trabalho a quente e trabalho a frio, por 
exemplo - é, geralmente, a penúltima e, em muitos casos a última de uma 
cadeia de operações demoradas e dispendiosas, em termos de mão-de-obra 
especializada, equipamentos de tecnologia envolvidos e matéria-prima. 

Parte das falhas prematuras em ferramentas pode estar associada à execu-
ção incorreta do tratamento térmico, quais sejam:

•	 Planejamento inadequado dos parâmetros de processo
•	 Equipamento obsoleto, ou impróprio. 
•	 Equipe técnica (formação de pessoal).
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•	 Manipulação incorreta dos parâmetros de processo: tempo, tem-
peratura, resfriamento, montagem de carga, outros.

•	 Combinação das deficiências anteriores.

Entretanto, existem outras causas para a maioria das falhas prematuras em 
ferramentas que não estão associadas à etapa do tratamento térmico dire-
tamente, mas tem neste um importante agente para nucleação de falhas. 
O tratamento térmico, nesse caso, poderá alavancar uma falha anterior de 
maneira catastrófica, ou uma falha posterior como trincas e, ou, desgaste 
prematuro. A observação dos processos de construção e utilização das fer-
ramentas permite elencar alguns fatores fundamentais relacionadas à vida 
útil destas, tais como:

• Projeto da Ferramenta
• Seleção do aço
• Qualidade do aço
• Processo de usinagem
• Tratamento térmico
• Acabamento final
• Condições de utilização da ferramenta 

Na falha de uma ferramenta esses fatores podem estar presentes de maneira 
combinada, com um, dois, ou três, predominando de forma contundente. A 
seguir, discute-se cada um desses fatores que devem ser objeto de atenção 
de todos na cadeia produtiva para a busca da máxima vida útil de uma 
ferramenta.

2. Fatores potenciais de falha

2.1.  Projeto

A criatividade, o bom senso, e a aguda observação dos aspectos constitu-
cionais da ferramenta são elementos da esfera de trabalho do “projetista”. 
Nem sempre se conseguirá os melhores resultados para desempenho em 
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função das condições de utilização da ferramenta – equipamento, geome-
tria, etc. – mas o aspecto importante a ser salientado é encontrar a solução 
de compromisso entre a “funcionalidade” e as “dificuldades” de constru-
ção da ferramenta. Alguns aspectos de projeto, no entanto, devem ser evi-
tados e discutidos de maneira sucinta a seguir:

•	 “Cantos vivos”, arestas não arredondadas. 

A eliminação dos “cantos-vivos” reduz o risco de desenvolvimento de 
trincas no tratamento térmico – aquecimento e, ou, resfriamento -, pois são 
pontos de concentração de tensões. Se os “cantos vivos” são necessários, 
estes poderiam ser construídos depois do tratamento térmico. Se a forma 
final da ferramenta exigir os “cantos vivos”, devem-se estudar alternativas 
de aços – por exemplo, examinar outros materiais, em termos de “tempe-
rabilidade” (capacidade de o aço adquirir dureza a uma profundidade) –; 
construção da ferramenta em múltiplas partes; e condições de tratamento 
térmico (resfriamento ao ar, por exemplo). A Figura 1 ilustra a situação de 
projetos de peças, ou ferramentas com cantos-vivos.

Adequado 
                                  

Não adequado 
Figura 1 – Exemplo de projeto com e sem canto-vivo.

•	 Variações bruscas de seção

A variação brusca de seção numa ferramenta concorre para a troca de calor 
muito diferenciada, e localizada, durante as etapas do tratamento térmi-
co. Furos não vazados, ou depressões no desenho da ferramenta, podem 
acumular o líquido, ou gás de resfriamento, no interior e conduzir a uma 
troca de calor inadequada nas paredes internas com reflexo na dureza final. 
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A variação de seção, principalmente nos casos bruscos, promove tensões 
flutuantes que podem ser de tração e, ou, compressão, e o resultado final é 
uma maior deformação, ou mesmo, nucleação de trinca. A Figura 2, abai-
xo, ilustra a situação descrita acima.

Adequado Não adequado

Figura 2 – Projeto com variação brusca de seção.

•	 Furos com paredes finas

Furos na ferramenta também poderiam ser associados a uma variação 
brusca de seção dependendo do local onde se encontra e se vazado, ou 
não, como mostrado na Figura 3. Para alguns casos, os furos poderiam 
ser preenchidos com aço de baixa liga, por exemplo, para conferir homo-
geneidade ao conjunto e, consequentemente, proporcionar uniformidade 
no aquecimento e resfriamento. Os furos dificultam a troca de calor e por 
se tratar de fonte de concentração de tensões é preferível não apresentar 
transformação microestrutural do que a presença de microestruturas mistas 
– martensita, bainita, perlita fina. Os rasgos de chaveta, Figura 4, conFigu-
ração comum em algumas ferramentas, são elementos de alta concentração 
de tensões e, em tese, devem ser evitados, pois tanto podem contribuir 
para a nucleação de trincas como causar fortes empenamentos (variação 
de seção). No caso de chavetas, recomenda-se eliminar os cantos vivos, 
preferencialmente construir a chaveta com o formato tipo “meia cana” e, 
também, preencher o espaço dela com aço carbono para conferir uniformi-
dade geométrica ao conjunto. A Figura 3 ilustra a situação descrita acima.
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Figura 3 – Furos com seções finas e grossas.

Figura 4 – Barra de aço com rasgo de chaveta antes e após o tratamento térmico.

•	 Esbelteza (comprimento / largura - desfavorável)

As ferramentas esbeltas – relação comprimento / espessura – são fortes 
candidatas a empenamento de grande magnitude. A montagem de uma 
ferramenta esbelta – longa e fina – é de difícil solução no tratamento tér-
mico. A melhor posição de montagem, nesses casos, seria a vertical, po-
rém isso dependerá do tipo de equipamento utilizado e, principalmente, 
das dimensões da ferramenta. A montagem dessas peças, quando possível, 
seria juntá-las de forma a reduzir uma das dimensões (comprimento ou 
espessura), porém isso deve ser feito sem comprometer o resultado final – 
uniformidade de dureza final. Em outros casos, buscar um ponto de apoio 
da ferramenta na carga onde o centro de gravidade esteja numa posição 
intermediaria (média energia potencial).

•	 Folgas inadequadas (por exemplo, entre o punção e a matriz).

A expansão volumétrica associada á formação da microestrutura marten-
sita pode provocar por, exemplo, redução, ou expansão, do diâmetro de 
furos, assim como alteração nas dimensões de peças com grande variação 
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de geometria. Nos casos de variação de forma muito insinuantes maior 
sobremetal deve ser previsto para ser retirado na fase final de construção 
da ferramenta.

 

2.2. Matéria-Prima

Os aços-ferramenta são considerados materiais nobres dentro das classes 
das ligas ferrosas, porém isso não impede que o usuário receba um aço-fer-
ramenta com defeitos não detectados no controle de qualidade do fabrican-
te, ou mesmo evitar uma mistura de tipo de aço. Os defeitos mais comuns 
nesses casos são:

•	 Elevada segregação

Os aços rápidos e aços de elevado teor em carbono, sem cromo, apresen-
tam grandes quantidades de carbonetos, às vezes de grandes dimensões. 
Nos blocos brutos de fundição os carbonetos apresentam uma distribuição 
não uniforme formando grandes aglomerados nos limites do grão e, como 
consequência, conferindo fragilidade à microestrutura. O forjamento deve 
ser conduzido de forma intensa para atenuar a estrutura bruta de fusão. 
A segregação é uma descontinuidade que altera as propriedades mecâni-
cas, sem contar que serve de cunha metalúrgica para nucleação de trincas 
no tratamento térmico. A segregação também traz sérios problemas para 
a qualidade da operação de polimento da superfície, principalmente na-
queles casos de moldes de grandes dimensões onde o forjamento pouco 
alterou o núcleo do bloco e que será o local preferencial de trabalho.

•	 Teor elevado de inclusões não metálicas

As inclusões não-metálicas quando presentes acima do aceitável e não de-
tectadas pelo controle de qualidade do fabricante do aço e dependendo da 
quantidade, morfologia e do local onde se apresenta pode servir de cunha 
metalúrgica para a nucleação de trincas e, ou, também, contribuir para re-
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duzir desempenho naqueles casos em que a resistência a fadiga está pre-
sente na operação industrial. As inclusões não metálicas em nível acima 
do permitido podem trazer complicações para a qualidade do polimento.

•	 Trincas superficiais

São trincas associadas à temperatura de forjamento muito baixa, ou resfria-
mento rápido depois da laminação ou forjamento. No caso dessas trincas 
não serem eliminadas no processo de usinagem – caso de pouca retira-
da de sobremetal nesse estágio de construção da ferramenta - as trincas 
remanescentes serão pontos preferenciais para a propagação da trinca no 
tratamento térmico. 

•	 Trincas internas provocadas pela presença de hidrogênio

Essas trincas podem se desenvolver no processo de fabricação do aço se o tra-
tamento térmico denominado de desidrogenização não for adequadamente 
executado. Se presentes ainda no estado final de fornecimento do aço 
ao usuário, as trincas se desenvolverão durante o tratamento térmico de 
forma catastrófica e a sua origem dificilmente será detectada mais tarde nas 
inspeções convencionais.

•	 Microestrutura

É fundamental o estado da microestrutura do aço-ferramenta na condição 
de fornecimento para o usuário. Para os aços-ferramenta da classe 
“trabalho a quente” existem categorias de microestruturas definidas como 
aceitáveis no estado de fornecimento do aço, pois o melhor resultado do 
tratamento térmico – uniformidade microestrutural e, por conseguinte, de 
propriedades mecânicas – será obtido quando atendidas estas condições.

•	 Descarbonetação 

A matéria prima para construção de ferramenta pode apresentar em uma 
das suas superfícies relativo empobrecimento do elemento químico carbo-
no. Esse empobrecimento recebe o nome de descarbonetação. O elemento 
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químico carbono é o principal responsável pela dureza do aço no tratamen-
to térmico de têmpera. Dessa forma, recomenda-se a operação de retirada 
de material do bloco de aço por processo de usinagem de todas as superfí-
cies da ferramenta e, preferencialmente, de maneira igual, ou seja, mesma 
quantidade, em termos de espessura, ou profundidade. 

2.3. Desbaste

O estágio de desbaste no processo de construção de uma ferramenta é de 
fundamental importância, pois todo o esforço desta etapa pode ser perdido 
no tratamento térmico que, neste caso, será apenas o “agente potenciali-
zador de falhas”. A operação de usinagem pode ser resumida como um 
processo de corte por cisalhamento, arrancamento de material acompanha-
da de deformação plástica e encruamento com o surgimento de pequenas 
fissuras na superfície do aço. Essa operação de usinagem utilizando parâ-
metros de avanço, velocidade, e refrigeração inadequados pode provocar 
fissuras da ordem de 0,5 a 0,7 mm de profundidade e com um nível elevado 
de tensões residuais. O calor gerado pela operação de usinagem em condi-
ções adversas pode levar a superfície até a temperatura de austenitização e 
a formação de estruturas martensíticas no resfriamento. A eliminação dessa 
superfície ocorre depois do tratamento térmico e, em muitos casos, somen-
te nas regiões de trabalho da ferramenta. Enfim, com fissuras causadas no 
estágio da usinagem será inevitável a ferramenta apresentar empenamento 
de elevada proporção, ou mesmo trincas, logo após o tratamento térmico 
– depois da têmpera, ou do revenimento – ou então, manifestar uma trinca 
no estágio inicial de trabalho. 

As tensões geradas pela usinagem intensa devem ser removidas, ou ate-
nuadas, por um tratamento térmico posterior denominado de Alivio de 
Tensões, ou recozimento subcrítico, ou incorporado a um dos patamares 
do ciclo de preaquecimento do próprio ciclo de têmpera. A prática dessa 
operação tem recomendado que quando ocorre a retirada em torno de um 
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terço (1/3) da massa total, em peso, do aço a operação de alivio de tensão 
deve ser efetuada. O alivio de tensão não elimina a trinca surgida pela usi-
nagem intensa e mal conduzida. 

Deformações plásticas realizadas na superfície da ferramenta agem como 
concentrador de tensões como, por exemplo, a inscrição de informações 
através de punções para identificação, ou endentação para inspeção de du-
reza, que podem gerar fissuras, sobretudo nas situações de solicitações cí-
clicas (fadiga). 

•	 Eletroerosão

A eletroerosão é outra etapa da construção da ferramenta que deve ser 
executada com extremo cuidado para não formar uma “camada branca” 
(martensita não revenida) que, dependendo da espessura, age como cunha 
metalúrgica para nucleação de trincas no tratamento térmico. Recomen-
da-se obedecer às recomendações do fabricante da máquina para a tensão 
(V), corrente (A), velocidade e refrigeração. Depois da eletroerosão tam-
bém é recomendável executar um tratamento térmico de alivio de tensões.

2.4. Tratamento Térmico

Os defeitos associados ao tratamento térmico, de maneira geral, quase 
sempre se concentram nas operações de têmpera e revenimento. Com o 
objetivo de se maximizar os resultados, em termos de propriedades mecâ-
nicas para o aço temperado e revenido, sem trincas e mínimo empenamen-
to, algumas regras devem ser obedecidas para cada tipo de aço-ferramenta, 
quais sejam:

•	 Utilizar a temperatura de austenitização correta, conforme 
sugerido pelo fabricante do aço, ou literaturas técnicas meta-
lúrgicas. 
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A utilização de temperaturas de austenitização demasiadamente elevadas 
pode provocar crescimento excessivo do grão com influência na tenacida-
de do aço.  A utilização de temperaturas de austenitização demasiadamente 
baixas pode trazer problemas para a microestrutura, pois além da dureza 
não ser atendida, pode formar um estado de tensões internas que estejam 
na origem de fissuras internas. O mesmo defeito pode ser produzido por 
um tempo de manutenção à temperatura de austenitização insuficiente. 

•	 Utilizar o meio de resfriamento menos drástico possível

A escolha do meio de resfriamento será fundamental para garantir o melhor 
resultado, em termos de uniforme microestrutura final isenta de trincas e 
mínimo empenamento.

•	 Não permitir que a temperatura da ferramenta depois da têm-
pera alcance a temperatura ambiente antes da etapa de reve-
nimento

Essa etapa deve ser cumprida com rigor para que o aço temperado, extre-
mamente frágil, não desenvolva trincas. A endentação para inspeção da 
dureza não deve ser efetuada no aço-ferramenta apenas temperado. 

•	 Iniciar a etapa de revenimento imediatamente após a operação 
de têmpera

Promover o revenimento logo após a têmpera quando a ferramenta atin-
gir a temperatura de 60 a 80 ºC é o mais recomendável para a maioria 
dos aços-ferramenta. Quando a dureza final, e depois dos revenimentos, 
não for alcançada, o retratamento do aço exige que se realize o tratamento 
de recozimento. Não se poderá aquecer o aço para a têmpera sem antes 
realizar esse tratamento térmico em função de condições microestruturais 
que pode ser fator de concentração de tensão e potencial para desenvolver 
trincas.
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2.5. Retifica

Essa é a última operação na construção de uma ferramenta em aço da clas-
se aço-ferramenta depois do tratamento térmico de têmpera e revenimento. 
A grande quantidade de calor gerado durante a retifica responde por trans-
formações microestruturais do aço que, em função da deformação plástica 
e da variação de temperatura entre superfície e sub-superfície, ou núcleo, 
gera um estado de tensões de tração nesta que resulta em fissuras. Essas 
fissuras podem não ser visíveis a olho nu e há necessidade de se utilizar 
técnicas de detecção por métodos não destrutivos por partículas magnéti-
cas ou líquidas fluorescentes.

As alterações estruturais provocadas pela retificação não podem ser to-
talmente evitadas, mas atenuadas até limites toleráveis usando de certas 
precauções, tais como:

•	 Utilizar “pedras” conforme tipo de aço;
•	 Não utilizar “pedras vitrificadas”; a acumulação de material sobre 

a superfície pode provocar “empastamento” e não cortar o aço;
•	 Não aplicar avanços muito grandes e / ou velocidades periféricas 

excessivas;
•	 Utilizar lubrificante de corte que conduza ao menor aquecimento 

possível do material.

Não sujeitar à retificação peças com defeitos de tratamentos térmicos 
que sejam susceptíveis de aumentar os problemas de tensões internas do 
material, tais como: temperatura de austenitização demasiada alta; reveni-
mento inadequado (martensita mal revenida); e austenita retida.  As trincas 
de retifica podem ser removidas se a camada afetada for pouco profunda, 
sendo isto válido se:

•	 Não ocorreu propagação para uma maior profundidade.
•	 A geometria final da peça é compatível com a remoção de material.
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2.6. Polimento

A operação de polimento faz parte do acabamento final da superfície de 
ferramentas como moldes e matrizes. Trata-se de uma operação delicada 
que pode produzir defeitos como “sobre polimento” (longa duração do po-
limento) de dois tipos: “casca de laranja” e “picagem”. A “pele de laranja” 
consiste de uma superfície irregular de partículas muito duras que a matriz 
metálica que as envolve expostas em função de uma pressão de polimento 
excessiva e, ou, tempo de polimento longo demais. Esse defeito é agravado 
por dois fatores:

•	 Dispersão e dimensão dos carbonetos. Quanto mais grosseiros tan-
to maior o defeito tipo “casca de laranja”

•	 Diferença de dureza entre os carbonetos e a matriz metálica. Quan-
to mais macia for a matriz e mais duros os carbonetos mais facil-
mente o defeito se manifesta

Quando esse o defeito “casca de laranja” se apresentar o polimento deve 
ser interrompido e, neste caso, adotar os procedimentos:

•	 Remover uma fina camada superficial por retifica e recomeçar o 
polimento utilizando menor pressão 

•	 Efetuar um tratamento de alivio de tensões à temperatura de 50 
ºC abaixo da temperatura do ultimo revenimento e, novamente, 
recomeçar o polimento também com menor pressão. 

Caso o defeito ainda persistir deve-se utilizar de processos alternativos, 
tais como:

•	 Tratamento superficial, por exemplo, nitretação, ou revestimentos 
duros.

•	 Selecionar outro aço para trabalhar com maior dureza
•	 Estudar os parâmetros de tratamento térmico de têmpera visando 

alcançar maior dureza do aço, ou dispersão mais fina de carbonetos. 
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O defeito tipo “picagem” muito fino que ocorre durante o polimento está 
associado a presença de inclusões não metálicas na forma de partículas de 
óxidos muito duros e frágeis que podem ser arrancados da superfície. O 
arrancamento da partícula de óxido produz um buraco na superfície e pode 
deixar uma marca semelhante à de um “cometa” (arrancamento e escorre-
gamento durante o polimento – desgaste abrasivo a três corpos). Podem-se 
citar algumas razões para esse defeito:

•	 Tempo e pressão de polimento
•	 Nível elevado de inclusões do aço 
•	 Ferramentas inadequadas de polimento

O mecanismo principal de geração desse defeito está associado com a 
grande diferença de dureza entre a matriz e a inclusão. No polimento a 
matriz é mais rapidamente removida e isto dá origem a um “escavamento” 
em torno da inclusão até a efetiva remoção desta. Pasta de abrasivo com 
granulometria inferior a 10um e panos de feltro são mais susceptíveis a 
produzir esse defeito. A solução para eliminar o risco de gerar esse defei-
to seria a seleção de uma qualidade de aço “mais limpo” (menor teor em 
inclusões) e recomeçar o polimento depois de uma retifica fina. E durante 
o polimento devem ser adotadas as seguintes precauções: a) utilização de 
abrasivos em pasta de granulometria inferior a 10um deve se evitar o re-
curso de suportes de polimento macios; b) pressão de polimento reduzida 
e no menor tempo possível de aplicação; c) evitar a utilização de pasta de 
alumina como abrasivo.

2.6. Utilização em serviço da ferramenta

A etapa de utilização de uma ferramenta pode nuclear defeitos associados 
a incorreções anteriores como o processo de fabricação e tratamento tér-
mico. Um primeiro problema é o da magnetização do aço devido a dispo-
sitivos de fixação magnéticos, ou incorreta desmagnetização na sequência 
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de ensaios com partículas magnéticas. Ferramentas magnetizadas atraem 
partículas de ferro (limalhas) que contribuem para o desgaste tipo abrasivo, 
ou age na redução das folgas.

Um outro defeito reportado pelas literaturas técnicas é o denominado “heat 
checking” para aços da classe trabalho a quente que consiste no surgimento 
de fissuras superficiais de reduzida extensão, estreitas, mas que crescem 
com a sequência de trabalho. Esse tipo de defeito está relacionado a uma 
repetição intensiva de ciclos térmicos de aquecimento e resfriamento da 
ferramenta (fadiga térmica), é inevitável e constitui, conjuntamente com a 
perda de abrasividade, a principal limitação da vida útil das ferramentas de 
trabalho a quente nas operações de forjamento, extrusão e injeção. Embora 
não possa ser evitado, esse defeito pode ser minimizado, ou retardado o seu 
surgimento através de algumas medidas preventivas:

•	 Preaquecimento da ferramenta com processos adequados (indu-
ção, ou forno) antes da utilização.

•	 Adoção de temperatura de revenimento mais alta (inconveniente: 
redução da resistência à abrasão associada à menor dureza final)

3. Conclusão 

Aqui estão relatados, de maneira sucinta, alguns dos principais aspectos da 
construção de uma ferramenta com impacto, principalmente, no tratamen-
to térmico. Quando uma falha, catastrófica, ou não, ocorre numa ferramen-
ta antes, ou depois, do tratamento térmico, geralmente, todos os elementos 
industriais envolvidos nessa cadeia produtiva “olham” para o tratamen-
to térmico, pois “enxergam” este como potencial formador dessas falhas. 
Este texto procura mostrar que o tratamento térmico, na maioria das vezes, 
é apenas o “agente nucleador” de uma falha já presente antes, ou depois, 
deste.  Dessa forma, na análise de uma falha se deve olhar para todos os 
elementos dessa cadeia produtiva. 
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XII. A Têmpera do aço inoxidável AISI 420

1. Introdução 

Este texto discute importantes aspectos da seleção de temperaturas de têm-
pera (austenitização) e revenimentos das diferentes marcas do aço AISI 
420 em função das propriedades mecânicas que se desejaria alcançar, ou 
“potencializar”, tais como: “dureza”, “resistência à corrosão” e “tenaci-
dade”. 

Moldes, matrizes, ou ferramentas podem ser construídos em aço-ferra-
menta inoxidável martensítico e, geralmente, o mercado se refere a este, 
independente da marca, com a denominação genérica de “aço 420”, mas 
isto começa a mudar conforme as informações técnicas dos fabricantes 
de aços se difundem. Os fabricantes de aços podem oferecer o aço AISI 
420 com algumas variações na composição química para reforçar uma, ou 
mais, propriedades, tais como: “resistência à corrosão”, “polibilidade”, 
“tenacidade” e “dureza”. E cada um dos aços produzidos com variações 
na composição química indicada pela norma AISI recebe um nome do 
seu respectivo fabricante. A Tabela 1 mostra 13 diferentes composições 
químicas das diversas marcas de aços AISI 420 dos fabricantes de aços 
desenvolvidas para atender às “condições especiais” de aplicação e, ou, 
desempenho. 
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Tabela 1 – Composição química (%) e marcas de fabricantes do aço AISI 420.

Marcas C Cr Mo Outros
AISI 420 0,15 -.0,40 12,0 -14,0

1 VC150 0,35 13,0
2 VP420IM 0,40 13,5 0,25 V
3 420 0,15 min 12,0 – 14,0
4 420 F 0,15 min 12,0 – 14,0 0,60 max
5 420 FSe 0,30 – 0,40 12,0 – 14,0 Se 0,15 min
6 M310 0,41 14,3 0,60 0,20 V
7 M333 0,28 13,5 - N
8 M340 0,54 17,30 1,10 0,10 V
9 STAVAX ESR 0,38 13,6 0,30 V
10 Thyroplast 2190 0,40 13,50 0,25 V
11 Thyroplast 2316 0,36 16,0 1,2
12 Thyroplast 2083 0,35-0,45 12,50-13,50 Si e V <1,00
13 A-D X15TN 0,40 15,50 2,00 0,30 V / 0,20 N

Legenda:
1 e 2 – VILLARES METALS; 3. 4 e 5 – GERDAU; 6 , 7 e 8 – BOEHLER; 
9 – UDDEHOLM; 10, 11 e 12 – Schmolz-Biekenbach; 13 – Aubert Duval.

O usuário do aço AISI 420 muitas vezes se refere a este, por comodidade, 
apenas e genericamente como “aço 420”. Não é comum, mas o distribuidor 
de aço também pode se referir às diferentes marcas desses aços no mercado 
como apenas “AISI 420”, ou “AISI 420 modificado”. O não compromisso, 
ou preocupação involuntária, em declinar a verdadeira origem do aço para 
quem deve realizar o processo térmico de têmpera e revenimentos influen-
cia o resultado final, pois as diferentes marcas têm parâmetros de processos 
distintos para as temperaturas de “austenitização” e, principalmente, para 
as temperaturas da etapa de revenimento. A consequência disso é para a 
“potencialização” da(s) propriedade(s) que se busca obter para o aço que 
não seria alcançada e impactar no bom desempenho da peça, ou ferramen-
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ta, quanto ao desgaste e, ou, resistência à corrosão. E até produzir uma não-
-conformidade grave como, por exemplo, a nucleação de trincas durante, 
ou após, a têmpera, na etapa de usinagem final de construção da peça, ou 
mesmo durante a utilização.

As propriedades que se busca melhorar para o aço inoxidável AISI 420 são 
atendidas com a realização de um correto tratamento térmico. A “dureza” 
do aço é uma propriedade que pode ser avaliada de maneira rápida e efi-
ciente depois do tratamento térmico e se situar, dependendo da aplicação 
do aço, numa ampla faixa de 44 HRC até a máxima dureza de respectiva 
marca. A busca de propriedades como “polibilidade”, “resistência à cor-
rosão”, “tenacidade” e menor “tensão residual” não poderia levar em 
consideração apenas a dureza do aço, pois, como se pretende mostrar não 
seria possível compatibilizar, por exemplo, “máxima resistência à corro-
são” e “menor dureza”, ou “menor tensão residual” e “máxima tenacida-
de”. O concurso simultâneo dessas propriedades não é possível e algum 
“preço” será pago para selecionar a propriedade de maior interesse, sem 
comprometer o bom desempenho da ferramenta construída em aço inoxi-
dável martensítico [1]. 

2. Propriedades

O tratamento térmico deve ser executado obedecendo às recomenda-
ções dos fabricantes dos aços e às condições específicas da tecnologia de 
aquecimento e resfriamento utilizados neste processo. A literatura técnica 
especializada e o fabricante de aço fornecem diagramas que retratam as 
propriedades e as temperaturas recomendáveis para se obter a melhor com-
binação de propriedades, tais como a “resistência a corrosão”, “tenacida-
de”, “tensão residual” e a “dureza” e discutidas a seguir. 

As Figuras 1 e 2, por exemplo, mostram os diagramas que relacionam “du-
reza” versus “temperaturas” para o tratamento térmico de “revenimento” 
dos aços Stavax ESR e M310 [2] [3], fabricante Uddeholm. É interessante 
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observar o comportamento desse aço à temperatura de revenimento que, 
à medida que a temperatura sobe até 300 ºC, aproximadamente, a dureza 
decresce, porém sofre um incremento desta para temperaturas maiores até 
a ordem de 480 ºC. A partir dessa temperatura (480 ºC), a dureza experi-
menta queda abrupta para mínimos incrementos desta. 

A zona de temperatura compreendida entre 300 e 500 ºC resulta em dife-
rentes propriedades mecânicas que podem afetar o desempenho da peça 
construída em aço AISI 420. Portanto, é fundamental conhecer aspectos da 
aplicação da peça e, principalmente, as etapas de finalização de construção 
desta, em termos de operações como “corte a fio”, “eletroerosão”, “nitre-
tação” e revestimento duro tipo “PVD”, para reduzir o risco, ou mesmo 
não produzir, eventos não-conformes tais como “trincas”, “baixa quali-
dade de polimento”, menor “resistência à corrosão”, “tensão residual” 
elevada, etc. Importante salientar que a modificação da superfície por “ni-
tretação” deve ocorrer em temperatura inferior a 450 ºC nos casos em que 
necessárias propriedades especiais da superfície. 

 Figura 1 – Curva de dureza para o revenimento do aço Stavax ESR [2].

A Figura 2 mostra o comportamento da dureza para o aço M310 temperado 
de diferentes temperaturas de “austentiização” [3]. Nesses casos, semelhante 
ao comportamento do aço mostrado na Figura 1, uma maior temperatura de 
austenitização eleva a curva de dureza versus temperatura de revenimento.
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Figura 2 – Curva de dureza para o revenimento do aço M310 [3] .

A Figura 3 mostra o comportamento da propriedade resistência à corrosão 
para o aço Stavax ESR. Observa-se nesse gráfico que a resistência à corro-
são sofre redução com o aumento da temperatura, porém a partir de 500 ºC 
inicia um processo de recuperação lenta dessa propriedade. 

Figura 3 – Resistência à corrosão versus temperatura de revenimento do aço Sta-
vax ESR [2].
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O aço inoxidável martensítico apresenta alteração dimensional conforme 
se eleva a temperatura do revenimento. A partir de 300 ºC o aço experi-
menta considerável alteração dimensional como mostrado na Figura 4 em 
ensaios realizados para o aço Stavax ESR. Observa-se que essa variação 
dimensional é crescente conforme se eleva a temperatura de revenimen-
to, alcançando o valor máximo na faixa de temperatura de 500 a 550 ºC, 
justamente a faixa utilizada para quando se deseja obter dureza inferior a 
50 HRC. Em decorrência disso, deve-se prever adequado sobremetal para 
as peças, ou ferramentas, construídas em aço inoxidável martensítico e na 
situação de projeto em que a dureza deve se manter inferior a 50 HRC.

Figura 4 – Alteração dimensional em função da temperatura de revenimento [2]

A Figura 5 mostra todas as propriedades do aço marca 420F [4] obtidas em 
ensaios destrutivos de corpos de prova para as propriedades “resistência à 
tração”, “limite de escoamento”, “tenacidade” e “dureza”. A curva de te-
nacidade obtida mostra uma variação em função da temperatura de reveni-
mento, ou seja, alcança um valor máximo em temperaturas na faixa de 250 
a 300 ºC para, em seguida, sofrer declínio até a temperatura próxima de 
500 ºC e, a partir desta temperatura a curva sofre uma inflexão na direção 
de crescentes valores conforme incrementa a temperatura. Em contrapar-
tida, a curva de dureza a partir de 500 ºC, como mostrado nesse diagrama, 
experimenta redução para pequenos incrementos da temperatura. Assim, 
também nesse caso, devem se utilizar temperaturas superiores a 500 ºC 
quando se deseja obter dureza inferior a 50 HRC. 
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Figura 5 – Principais propriedades do aço 420 F [4]. 

A Figura 6 mostra o comportamento das propriedades “dureza” e “tena-
cidade” para o aço M333 [3]. Esse aço mostra o mesmo comportamento 
para as propriedades “tenacidade” e “dureza” do aço 420F em função da 
temperatura de revenimento, porém com valores diferentes destas.
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Figura 6 – Propriedades de “tenacidade” versus “dureza” do aço M333 [3]

A Figura 7 apresenta a propriedade “tenacidade” em função da temperatu-
ra de revenimento utilizada para o aço M333. O fabricante desse aço suge-
re que para peças compactas, ou de pequenas dimensões, estas poderiam 
ser utilizadas com a dureza de 54 HRC (dureza obtida na faixa de tempe-
ratura de revenimento de 200 a 300 ºC), obtendo-se a condição de melhor 
“resistência a corrosão” e “tenacidade”. Para peças complexas, grandes, 
como é o caso de algumas matrizes para injeção de plástico com cavidades, 
canais de refrigeração, brusca mudança de forma e dimensões, a dureza 
recomendável, conforme sugere o fabricante desse aço, seria na ordem de 
48 a 52 HRC (dureza obtida para temperaturas de revenimento superior a 
500 ºC) e menor quadro de tensão residual. A tensão residual é o resultado 
das tensões desenvolvidas durante o tratamento térmico de têmpera e reve-
nimento e que, neste caso, são “tensões de tração” na superfície do aço [5]. 
O melhor tratamento térmico busca reduzir ao máximo essas “tensões de 
tração” na superfície. Dessa forma, para um dado tipo de peça, ou matriz, 
as operações finais de construção – eletroerosão, corte a fio, aplicação de 
revestimento duro tipo “PVD” – condicionariam a seleção da melhor tem-
peratura do tratamento térmico da etapa de revenimento.
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Figura 7 – Comparação das propriedades “resistência à corrosão” e “tensão resi-
dual” para o aço M333 [3]

3. Tratamento Térmico

O tratamento térmico seleciona os parâmetros de processo para atender à 
principal especificação dos aços e mede, a priori, o sucesso deste através 
do ensaio não destrutivo de “dureza”. Entretanto, como se depreende da 
observação das Figuras 5, 6 e 7 acima, nem sempre a propriedade dureza 
pode espelhar o melhor resultado para propriedades como “resistência a 
corrosão”, “tenacidade” e “tensão residual”. Nas situações de pequenos 
componentes em que se busca “polibilidade” e “resistência a corrosão” a 
temperatura de revenimento deve se situar entre 250 e 300 ºC. Porém mes-
mo para pequenos componentes onde existem etapas posteriores tais como 
“eletroerosão”, “corte a fio” e, ou, “revestimento duro”, deve-se utilizar 
temperaturas de revenimento acima de 500 ºC e, neste caso, não deveria 
privilegiar a propriedade “dureza”. Para se obter a melhor combinação de 
“resistência à corrosão” e “tenacidade”, o revenimento deve ser executado 
na temperatura próxima de 250 ºC, conforme mostrado na Figura 5 e 7, 
entretanto a dureza resultante será de, no mínimo, 50 HRC, o que pode-
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ria causar dificuldades na operação de usinagem posterior dependendo do 
equipamento a ser utilizado e aumentar, vale novamente, e insistentemente 
lembrar, o risco de se produzir “trincas” caso o aço da peça, ou matriz, ain-
da seja submetido a operações finais de “eletroerosão” e, ou, “corte a fio”. 

Dessa forma, e resumidamente, as seguintes considerações poderiam ser 
utilizadas como critérios na determinação da melhor temperatura de reve-
nimento, ou mesmo da melhor rota de tratamento térmico, tendo em vista 
alcançar o melhor desempenho da ferramenta em trabalho, ou “potenciali-
zar adequadas propriedades”: 

a) Seria possível a usinagem na dureza acima de 50 HRC?

b) Estaria prevista alguma operação de “erosão / corte a fio” depois do 
tratamento térmico?

c) A superfície do aço deve sofrer modificação por nitretação e, ou, apli-
cação de revestimentos duros tipo “PVD” depois da têmpera e revenimento?

d) A propriedade “resistência à corrosão” não seria relevante?

e) A condição de “tensão residual” menor teria importância?

Se a resposta é “sim” para todas as questões acima o revenimento deveria 
ser realizado, indubitavelmente, em temperatura acima de 500 ºC. A tem-
peratura de revenimento somente poderia estar na faixa de 200 a 300 ºC se 
a resposta fosse “não” para os itens “b” e “c”. Assim, na seleção da melhor 
temperatura de revenimento é de suma importância o operador de trata-
mento térmico conhecer as informações citadas acima. Harmonizar todas 
as propriedades como “dureza”, “resistência à corrosão”, máxima “tenaci-
dade” e menor “tensão residual” não seria possível e uma “escolha” deve 
ocorrer, em termos de qual propriedade se desejaria privilegiar para o aço. 

A Figura 8 mostra um fluxograma com a sugestão de possíveis rotas de 
tratamento térmico para os aços inoxidáveis martensíticos do tipo AISI 
420. A rota de tratamento térmico que contemplaria dois (2) revenimentos 
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(mandatório) à temperatura, igual, ou maior a 500 ºC pode tornar necessá-
rio acrescentar (recomendável) um tratamento térmico de alívio de tensão 
(~ 500 ºC) se para concluir a construção do molde ainda ser necessário 
operações de “retífica”, “eletroerosão” e, ou “corte a fio” e, neste caso, 
recomendável a realização desse tratamento térmico em forno a vácuo para 
preservar a superfície acabada do aço da peça, matriz, ou ferramenta. 

Uma segunda rota de processos térmicos pode ser utilizada, mas não mos-
trada nesse fluxograma. Essa segunda rota é para a introdução da operação 
denominada “sub-zero” e, ou “criogenia” que deve ser objeto de acurada 
análise, “caso a caso”, com muita atenção, em função de elevados riscos 
envolvidos (trincas) nesta operação, além das limitações do equipamento a 
utilizar. Na sequencia, revenimentos na faixa de temperatura com vistas a 
preservar a resistência à corrosão. 

Uma terceira rota denominada “Isotenaz”, desenvolvida pela Isoflama 
preservando a propriedade de resistência a corrosão e melhorando subs-
tancialmente a tenacidade é possível adotar. Esse processo tem mostrado 
excelentes resultados em componentes de moldes e peças, em geral, onde 
exigido boa dureza e alta tenacidade. 
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Molde / Matriz 

Revenimentos alta 
temperatura 

Revenimentos baixa 
temperatura  

 

      Isotenaz® ?  

Sim 

Não 

Isotenaz ® 

Sim 

Não 

 FIM 

Alívio de Tensão após Corte a Fio, 
Retifica, ou Eletroerosão 

Rotas que preservam a 
resistência à corrosão 

Corte a Fio, Eletroerosão, 

 Nitretação e/ou, PVD depois do TT? 

Figura 8 – Fluxograma de rotas possíveis de tratamento térmico para o aço AISI 420. 

4. Conclusão

Esta breve exposição de motivos técnicos para a correta realização dos 
processos térmicos tem o objetivo de maximizar os melhores resultados de 
desempenho de moldes, matrizes, ou peças, construídas no aço inoxidável 
martensítico AISI 420 e nisto, concluir:
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•	 A “dureza”, a priori, não seria a principal propriedade a ser considera-
da no projeto da ferramenta. 

•	 A máxima “resistência à corrosão” condicionaria a realização do reve-
nimento na faixa de temperatura de 200 a 300 ºC, o que resultaria em 
dureza final acima de 50 HRC;

•	 Operações depois do tratamento térmico, tais como “corte a fio”, “ele-
troerosão”, “retífica”, revestimentos duros tipo “PVD”, limitação de 
processos de usinagem e “nitretação”, condicionaria a seleção da tem-
peratura de revenimento de igual, ou maior, a 500 ºC. Nesse caso, a 
dureza final poderá, em função da marca de aço equivalente ao AISI 
420, ser inferior a 50 HRC. 

•	 De maneira geral, a melhor “tenacidade” é alcançada em temperaturas 
inferiores a 300 ºC;

•	 A condição de menor “tensão residual” para revenimentos igual, ou 
superior, a 500 ºC.

•	 Processo Isotenaz produz elevada dureza combinada com maior tenacidade.

_________________________________
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XIII.  A Nitretação a Plasma

1. Breve História

A técnica da nitretação iônica foi patenteada por J.J.Egan em 1931, EUA; 
e por Berghaus, em 1932, Suíça. Essa técnica recebe denominações diver-
sas, tais como nitretação iônica (“íon nitriding”, “nitriding ionic”, “ionitri-
ding”), nitretação em descarga luminescente (“glow discharge nitriding”), 
ou nitretação por plasma (“plasma nitriding”, “nitriding in plasma”), e, ou, 
mais recentemente, nitretação por plasma pulsado (“pulsed plasma nitri-
ding”) [1]. 

A nitretação iônica teve pouca utilização no passado, permanecendo res-
trita aos ambientes acadêmicos por muitos anos, devido ao seu alto custo e 
dificuldades técnicas de equipamento e operação. Essas dificuldades con-
sistiam basicamente na abertura de arcos durante a nitretação das peças 
e em superaquecimento de partes destas. Esses problemas foram elimi-
nados a partir do final da década de 70 com o surgimento da eletrônica e 
microeletrônica que introduziu o aquecimento auxiliar e a operação com 
fonte de tensão pulsante controlados por microcomputadores [2]. A fonte 
de tensão pulsante tornou possível variar a temperatura do processo ape-
nas com a alteração do intervalo entre os pulsos, deixando constantes os 
demais parâmetros como a tensão e a pressão. E a partir disso a nitretação 
iônica, ou nitretação a plasma, além de objeto de pesquisa nas universida-
des com o desenvolvimento de vários modelos para explicar a cinética do 
processo, experimentou grande expansão na sua utilização pela indústria e, 
consequentemente, está gradualmente substituindo os processos conven-
cionais de nitretação, tais como a nitretação liquida (banho de sal fundido 
- Tenifer®) e a nitretação com gás (amônia dissociada – NH3), processos 
considerados parcialmente controláveis e poluidores.

No Brasil, pesquisas em processos e construção de reatores de fontes pul-
sadas têm sido contemplados nos projetos de mestrado e doutorado das 
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universidades. Podem-se citar, por exemplo, alguns pesquisadores brasi-
leiros pioneiros no estudo da tecnologia de nitretação iônica, ou plasma, 
tais como o Prof.Clodomiro da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte que construiu o primeiro reator de fonte pulsada na Universidade 
Federal de São Carlos, o Prof.Casteletti da USP-São Carlos, SP, e outros 
da Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Enfim, todos envolvidos e comprometidos em estudar e 
dominar a técnica da nitretação iônica que é considerada ambientalmente 
amigável devido ao menor consumo de energia elétrica e a não geração de 
resíduos. Além disso, e principalmente, devido permitir o controle de pro-
cesso e a reprodução da mesma morfologia de camada nitretada, sendo esta 
uma exigência fundamental na aplicação para componentes automotivos, 
aeronáuticos e ferramentas do setor metal-mecânico (matrizes e moldes 
para injeção de plástico e alumínio; conformação a frio e a quente; e fer-
ramentas de corte). 

2. Equipamento e Processo

Nitretação é o nome genérico utilizado nas técnicas de modificação das 
propriedades mecânicas da superfície do aço mediante a difusão de átomos 
de nitrogênio que combina com o ferro e outros elementos químicos do aço 
para: a) incrementar a dureza superficial; b) reduzir o coeficiente de atrito; 
c) incrementar a resistência a fadiga em alto ciclo; d) melhorar a resistência 
ao desgaste; e f) aumentar a resistência a corrosão [3]. A nitretação iônica 
utiliza o plasma como meio de transporte do nitrogênio atômico sendo este 
constituído de moléculas, átomos, íons e elétrons formados de uma mistura 
de gases, geralmente N2-H2, dentro de uma câmara a baixa pressão – da 
ordem de 10-1 mbar. O plasma é obtido num regime de descarga anormal 
(“glow discharge”) mediante aplicação de uma tensão elétrica da ordem de 
300 a 1000 [V] entre a peça (cátodo) e a parede interna da câmara (ânodo). 
O processo tem necessidade de se “pulsar” a tensão [V] para garantir a 
uniformidade do plasma e evitar a ocorrência de abertura de arcos. Em vir-
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tude dessa necessidade de se pulsar o plasma, como citado anteriormente, 
o processo de nitretação iônica também é conhecido como “nitretação a 
plasma”, ou “nitretação de plasma pulsado”. 

O aquecimento das peças à temperatura interessante de nitretação para 
cada tipo de aço ocorre pelo bombardeamento dos íons que se deslocam 
entre o ânodo e o cátodo. Esse aquecimento também pode ocorrer com o 
auxílio de resistências elétricas (parede quente). O processo de nitretação 
iônica envolve um complexo conjunto de fenômenos na interface sólido-
-plasma que dão origem às diferentes fases de nitretos de ferro formando 
camadas na superfície. Em função dos parâmetros de processo utilizados, 
a nitretação pode produzir duas camadas, ou zonas superficiais distintas: 
uma camada externa, constituída de uma, ou duas fases de nitretos de ferro 
– ferro [γ´] Fe4N e, ou ferro [ε] Fe23N – e outros nitretos formados com os 
elementos de liga presentes. Essa camada mais externa é denominada de 
“camada de compostos”, ou “camada branca” devido se apresentar com a 
coloração branca quando observada por microscopia óptica depois de su-
perfície adequadamente preparada no laboratório metalográfico e atacada 
com reagente químico (“nital” 3 a 5% – ácido nítrico diluído em álcool). 
Abaixo da camada de compostos tem-se a camada formada pela difusão de 
nitrogênio no aço e denominada zona de difusão, ou simplesmente, “cama-
da de difusão”. Os complexos fenômenos da nitretação iônica, resumida-
mente, são mostrados Figura 1. 
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Figura 1 – Modelo para mecanismo da nitretação de aços por plasma [4].

A Nitretação Iônica utiliza os seguintes gases no processo: a) Nitrogênio – 
N2; b) Hidrogênio – H2; c) Metano – CH4 (nitrocarbonetação); e d) Óxido 
nitroso – N20 ; ou CO2 (eventualmente utilizado) (oxidação). A nitretação 
iônica tem a versatilidade de poder ser conduzida numa ampla faixa de 
temperatura desde 150 até 650 ºC.

O processo de nitretação é dependente do tempo, da temperatura e da 
composição química do aço. No processo de nitretação iônica a partici-
pação de cada gás, principalmente o hidrogênio e o nitrogênio, na mistura 
condiciona o tipo final de camada que se pretende formar. O gás N20, no 
caso da tecnologia Plateg®, é utilizado somente no final do processo e nas 
situações de peças, ou ferramentas, em que se deseja obter a oxidação da 
superfície nitretada para melhorar a resistência a corrosão e, ou, para aten-
der a aspectos estéticos (superfície preta). A Figura 2 é uma representação 
esquemática do forno de nitretação iônica. 
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Figura 2 – Representação esquemática do forno de nitretação iônica, ou plasma 
pulsado. 

O equipamento Plateg® é um forno de parede quente, aquecido por 
resistências elétricas isoladas termicamente com cerâmica prensada e 
invólucro de aço inox. O vaso se ergue mediante um mecanismo de 
suspensão motorizado (“lifting”) para permitir a carga e a descarga do 
material, sem necessidade de remoção dos cabos e mangueiras externas. 
O aquecimento é obtido por resistências distribuídas ao longo da parede 
lateral do vaso, as quais estão divididas em 3 setores de forma a possibili-
tar uniformidade e controle de temperatura nas peças nitretadas, com uma 
potência elétrica de aquecimento de até 45 KVA. A temperatura é monito-
rada por 3 termopares de Fé / Constantan, isolados eletricamente até 2KV. 

A retorta de vácuo é integralmente construída com aço inox refratário e 
solda especial, testada com He, apresentando um vazamento < 0,5 Pa l/s. O 
vácuo final <10-3 torr à temperatura ambiente e 10-2 torr a 500 ºC. A flange 
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inferior, com canal para vedação com “o-ring” de Viton, completa a retorta 
de vácuo. A flange, também construída em aço inoxidável, contém os pas-
santes elétricos, para vácuo, controle, etc., refrigerados por água mediante 
um circuito hidráulico fechado pressurizado. A atmosfera (H2 + N2) dentro 
do forno durante o processo de nitretação é comandado eletronicamente 
mediante controladores de fluxo de massa enquanto a pressão de trabalho 
controlada via válvula “borboleta” localizada à saída do sistema (“down 
stream control”). 

A fonte de tensão pulsada que gera o plasma, construída com componentes 
semicondutores de potência de última geração apresenta as seguintes prin-
cipais características:

•	 Tensão e corrente de pulso ajustável 
•	 Densidade de corrente constante
•	 Duração do pulso ajustável 
•	 Duração do tempo entre pulsos ajustável 
•	 Estabilidade de corrente para permitir perfeita uniformidade do plasma 

sobre as peças 
•	 Controle da fonte de plasma por “controlador lógico programável”

A Figura 3 apresenta o aspecto do plasma de nitretação para algumas peças 
dentro do forno formado com uma mistura de gases hidrogênio e nitrogê-
nio na proporção 60-40, respectivamente, à temperatura de 500 ºC. O plas-
ma observado e fotografado através de uma “janela de observação” (vide 
Figura 2). A área violeta em torno da superfície da engrenagem é a imagem 
mais conhecida que se tem para o plasma. 
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Figura 3 – Imagem do plasma no interior do forno de nitretação iônica. Fonte 
Plateg®.

O equipamento da Isoflama é uma planta integrada de nitretação por plasma 
pulsado em forno a vácuo. O sistema opera como uma unidade autônoma 
controlada por PLC (Controlador Lógico Programável) e supervisionada 
desde um PC usando uma interfase gráfica. O sistema de controle permite 
definir os parâmetros do processo, supervisionar a operação, armazenar 
programas completos de processo (receitas) e emitir relatórios (tabelas e 
gráficos) das diversas variáveis do ciclo térmico e de implantação. 

A Figura 4 mostra o forno de nitretação iônica adquirido à Plateg® pela 
Isoflama e que será utilizado para a prestação de serviços de nitretação 
iônica.
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Figura 4 – Reatores de nitretação a plasma Isoflama.

A seguir, as principais características do forno de nitretação iônica, ou ni-
tretação a plasma, da Isoflama:

•	 Forno vertical tipo “campânula”, com levantador giratório motorizado;
•	 Dimensões úteis: 900 x 1600 mm;
•	 Mínima e máxima temperatura de processo: 150 - 650 ºC;
•	 Máximo desvio de temperatura na região de trabalho: +- 3 ºC (tempo-

ral e espacial);
•	 Carga máxima: 2.000 kg;
•	 Potência máxima de plasma: 108 KVA;
•	 Corrente máxima de pulso: 120 A;
•	 Tensão máxima de pulso: 900 V;
•	 Sistema de vácuo composto por bombas mecânicas de duplo estágio e 

tipo “root”;
•	 Circuito fechado de refrigeração por água;
•	 “Down Stream Control” da pressão do forno;
•	 Controle da vazão dos gases mediante “mass flowmeter controllers”



Publicações Técnicas Selecionadas - Isoflama136

Algumas das vantagens do processo de nitretação iônica podem ser suma-
rizadas como segue:

•	 Baixa temperatura de processo

A realização do processo em temperaturas de até 150 ºC permite manter a 
dureza do núcleo do aço revenido a temperaturas baixas. 

•	 Controle da camada

Permite o controle da estrutura da camada. Com facilidade, pode-se pro-
duzir uma fina e tenaz camada monofásica de nitreto [γ´] Fe4N (~1 a 5 µm 
de espessura), ou uma espessa camada (~1 a 25 µm) monofásica de nitreto 
[ε] Fe2,3N, sendo estes selecionados em função da aplicação da peça. Ou 
então, não formar essa “camada de compostos”, mas tão somente a camada 
de difusão. 

•	 Tempo de nitretação

O tempo efetivo de nitretação é inferior aos processos convencionais. Por 
exemplo, uma camada nitretada no processo de nitretação a gás à mesma 
temperatura e tempo de 50 horas é obtida com a metade deste tempo na 
nitretação iônica. 

•	 Proteção de áreas da peça

Partes da peça podem ser protegidas com máscara metálica – com folhas 
finas de aço ou materiais cerâmicos, por exemplo - contra a nitretação. De-
ve-se evitar a utilização de revestimento a base de estanho e cobre. 

•	 Uniformidade de espessura de camada

O plasma é uniforme em toda a extensão da superfície da peça e, por conse-
guinte, a espessura de camada formada também é extremamente uniforme.
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•	 Nitretação de ligas ferrosas especiais

Os processos convencionais têm problemas para nitretar aços do tipo 
inoxidável (caso da nitretação a gás) e ferro sinterizado (caso do gás e da 
nitretação líquida). A nitretação iônica nitreta muito bem os aços da linha 
inoxidável – austeniticos e martensiticos – e também os ferro sinterizados. 
No caso do ferro sinterizado a nitretação efetivamente ocorre somente na 
superfície, evitando alterações dimensionais significativas.

•	 Economia 

Na nitretação iônica o custo da energia e do gás consumidos é menor que 
nos processos convencionais devido operação com baixa pressão (1 a 20 
Torr) e fluxo continuo baixo de gás. O aquecimento é realizado por resis-
tências auxiliares e pelo plasma diretamente sobre as peças, não tendo ne-
cessidade de se aquecer paredes refratárias. A baixa transferência de calor 
por condução e convecção resulta em maior rendimento do aquecimento 
por plasma. 

Não se poderia deixar de comentar que, obviamente, também existem limi-
tações da nitretação iônica. Algumas limitações são vantagens sob alguns 
aspectos, outras nem tanto, e estão sumarizadas a seguir:

•	 Efeito em “Catodo Ôco”

Efeito que ocorre em peças de geometria complexa [4] baseado no aumento 
da densidade do plasma em algumas regiões de pequenos furos, concavi-
dades, que leva a um aumento da concentração de elétrons secundários e, 
em consequência, aquecimento indesejável e localizado da peça. As tecno-
logias atuais adotaram recursos operacionais para evitar a ocorrência desse 
efeito.
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•	 Penetração do plasma em pequenos furos 

Existe um limite de diâmetro de furos abaixo do qual o plasma não pe-
netrará. Esse limite é, aproximadamente, duas vezes a largura da bainha 
catódica [5]. Isso é uma desvantagem que pode virar uma vantagem quando 
se não deseja nitretar furos.

•	 Limpeza e Montagem de carga

A operação de limpeza das peças é fundamental para evitar contaminação 
do forno. A montagem de carga no forno de nitretação iônica é uma ope-
ração manual e “delicada”, o que demanda tempo para execução. Além 
disso, exige dispositivos para apoio das peças e cuidados especiais na dis-
posição das peças. 

Essas seriam, enfim, as principais limitações que se poderia citar para o 
processo de nitretação iônica. Existiriam outras, tais como, por exemplo, 
o “efeito da razão A/V” (área / volume da peça) [6] e “abertura de arcos” [7] 

que estão superadas, ou dominadas, com os recursos tecnológicos desen-
volvidos nas recentes construções desses equipamentos.

3. A Metalurgia da Nitretação Iônica

A nitretação iônica utiliza os gases H2, N2 que sob uma tensão [V] (em vol-
ts) provoca a “quebra” das moléculas, formando íons, conforme mostradas 
na Figura 1 e descritas a seguir:

•	 H2    2 [H]

•	 N2    2 [N]

A molécula hidrogênio é utilizada para diluir o gás nitrogênio, ativar a 
superfície do aço e contribuir para a formação do plasma (liberar elétrons). 
A molécula nitrogênio, uma vez ionizada, forma átomos que são disponi-
bilizados na superfície do aço para difundir e combinar com os elementos 
químicos deste. Nos casos de se necessitar difundir também átomos de car-
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bono na superfície do aço, pode se adicionar o gás CH4 à mistura de gases 
H2 e N2, sendo que a proporção deste é da ordem de 4 a 5%, em volume. A 
seguir, esquema de ionização da molécula de metano:

•	 CH4  [C] + 2 [H2]

Finalmente, uma outra etapa da nitretação pode ocorrer quando se deseja 
obter uma oxidação da superfície nitretada que, neste caso, é obtida adicio-
nando o gás N2O à mistura de H2, N2, ou H2, N2 e CH4.

 A molécula do gás N2O injetada no forno se quebra imediatamente libe-
rando o átomo de oxigênio para a oxidação das peças, conforme a reação 
a seguir: 

•	 N2O  2 [N]+ [O] 

Ao final do processo à temperatura de trabalho, por exemplo, 500 ºC, e à 
pressão de 10-1 mbar, tem-se uma mistura de gases N2 e H2 e, eventualmen-
te, O2. Uma vez concluída a nitretação iônica, injeta-se o gás nitrogênio 
para atingir a pressão atmosférica (1,033 bar), diluindo os resíduos do pro-
cesso que restam em quantidades inferiores a 100 ppm. Resumidamente, a 
nitretação iônica compreende as seguintes e importantes etapas:

•	 Etapa 1: Aquecimento – Antes do aquecimento é feita a purga do am-
biente interno do forno que neste estágio inicial é composto de ar. A 
purga é realizada com o auxílio de uma bomba de vácuo. O vacuo 
é feito até um nível de 1 x 10-2 mbar com posterior injeção de uma 
composição de N2 e H2. A pressão interna do forno sobe e é mantida 
com auxílio do sistema (“down stream control”) em um nível de 1 a 
10 mbar. As peças são aquecidas por radiação e com auxílio do plasma 
incandescente. Gases utilizados: N2 e H2.

•	 Etapa 2: Limpeza ou “Sputtering”- Através do bombardeamento de íons, 
eventuais resíduos de sujidade na superfície das peças são eliminados.
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•	 Etapa 3: Nitrocarbonetação – Fase em que as peças efetivamente são 
nitretadas. Gases utilizados: N2 e H2 e, ou não, CH4.

•	 Etapa 4: Oxidação da camada nitretada, ou nitrocarbonetada. Gases 
utilizados: N2; H2; CH4 e N2O.

•	 Etapa 5: Resfriamento – Introdução do gás Nitrogênio para unifor-
mizar a pressão interna do forno com a pressão ambiente, externa, a 
1,033 bar. A carga do forno é resfriada com a ajuda de um sistema de 
ventilação mecânico acionado por motores elétricos.

Para a realização da nitretação iônica existe uma etapa anterior a Etapa 1 
acima que é de suma importância: limpeza das peças. Essa operação de 
limpeza deve ser muito bem executada para evitar que o nível de vácuo 
estabelecido não seja alcançado, ou demore demais, assim como evitar 
contaminar o ambiente da câmara do forno. A Figura 5 é uma representa-
ção esquemática do ciclo de nitretação iônica.

Figura 5 – Esquema de um processo típico de nitretação seguido de oxidação in situ.
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As propriedades mecânicas e químicas das fases nitretadas função do po-
tencial de nitrogênio utilizado na nitretação iônica estão representadas no 
esquema do diagrama de fases Fe-N da Figura 6, abaixo. 

Figura 6 – Propriedades mecânicas e químicas das fases nitretadas no Diagrama 
Fe-N como uma função do potencial químico de nitrogênio utilizado [4] 

4. Aplicação e Resultados

A nitretação iônica, ou nitretação a plasma, tem um vasto arco de aplicação 
industrial que alcança de um lado alguns componentes mecânicos do setor 
automotivo e aeronáutico até as ferramentas de corte e moldes, ou matri-
zes, do setor metal-mecânico. No caso de ferramentas, moldes e matrizes 
construídas em aços-ferramenta o processo é desenvolvido em tempera-
turas inferiores à do último revenimento e a camada nitretada formada – 
com, ou sem camada branca – conforme a aplicação. Para os componentes 
mecânicos, em função da versatilidade da nitretação iônica, os tipos de ni-
tretos podem ser selecionados também em função da aplicação, conforme 
mostrado na Figura 6. E nesse caso, um exemplo que se poderia citar é o 
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componente mecânico “mola de válvulas”, aço construção mecânica Cr-Si, 
nitretado para sem camada branca, ou com camada branca de nitreto tipo 
[γ´] de espessura até 2 µm, e camada de difusão entre 0,080 a 0,120 mm. 

A nitretação iônica, também em função da versatilidade em produzir su-
perfícies nitretadas sem camada branca, tem encontrado grande e crescen-
te aplicação em ferramentas que devem receber o revestimento duro tipo 
“PVD” (“physical vapor deposition”) aplicado por processos a plasma. 
Nesses casos a camada nitretada sem camada branca – com durezas va-
riando de 700 a 1300 Vickers, dependendo do tipo de aço – serve como boa 
ancoragem para a adesão do nitreto de titânio (TiN) – dureza da ordem de 
2000 a 2500 Vickers – sendo essas duplas técnicas conhecidas comercial-
mente como processo “Duplex”. 

A seguir, algumas aplicações típicas da nitretação iônica:

Componentes automotivos:

•	 Engrenagens – aço SAE 8620
•	 Eixo Comando – aço fundido; ferro fundido cinzento
•	 Válvulas – aços válvulas (Cr-Si; Cr-V; Cr-Mo-V)
•	 Anéis de pistão – inoxidável martensítico

Ferramentas e Matrizes:

•	 Matriz para extrusão de alumínio – aço AISI H13
•	 Moldes para injeção de alumínio – aços AISI H13 e AISI H11
•	 Matriz para injeção de plástico – aços AISI H13 e AISI P20
•	 Matriz para conformação a frio – aços AISI D2
•	 Moldes para forjamento a quente – aço AISI H13
•	 Ferramentas de corte – aços rápidos
•	 Punções – aço AISI H13

A seguir, fotos de algumas peças e ferramentas nitretadas ionicamente no 
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equipamento da Isoflama®.

Molde para injeção de plástico.
Material: DIN 1.2312 ( 40CrMn-
MoS 8 6) 
Dureza de Superfície: 820 HV0.3 
Profundidade de camada: 0.35 mm
Objetivo: facilitar ejeção da peça 
injetada / + resistência a corrosão / + 
resistência a desgaste
Haste Mola a Gás
Material: DIN 1.0503 (C45) – SAE 
1045
Camada branca: > 10µm 
Camada oxidada: ~ 1µm
Objetivo: Incrementar a resistência 
ao desgaste e a corrosão 

Punções
Material: Aço Rápido (DIN 1.3343)
Dureza de núcleo: 700 HV 
Dureza de superfície: 1359 HV
Objetivo: reduzir atrito / incremento 
vida útil

Ferramenta forjamento a quente
Material: DIN 1.2312 (40 CrMn-
MoS 8 6)
Dureza de superfície: 750 HV
Camada nitretada: 0,50 mm
Objetivo: incrementar resistência ao 
desgaste
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Engrenagens
Material: 42CrMo4
Camada branca: 10 µm
Camada de difusão: 0,50 mm
Dureza superfície: 700 HV
Objetivo: incrementar resistência a 
desgaste
Conformação a frio
Material: DIN 1.2312 (40CrMnMoS 
8 6)
Camada branca: 7 µm
Camada nitretada: 0,40 mm
Dureza de superfície: 950 HV
Objetivo: incrementar a Resistência 
ao desgaste

Cilindro espiral para transporte de 
madeira
Material: 20MnV6
Camada nitretada: 0,350 mm
Dureza de superfície: 750 HV
Objetivo: incrementar a resistência 
ao desgaste
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A Tabela 1 apresenta os resultados de camada e dureza de superfícies para 
alguns dos principais aços utilizados na indústria.

Tabela 1 – Resultados de camada nitretada para alguns dos principais aços 
utilizados na indústria. Fonte Plateg®.

Material
Dureza de 

Núcleo
[HB – HRC]

Temperatura 
de Tratamento 

[ºC]

Tempo de 
Tratamento 

[h]

Dureza de 
Superfície 

[HV1]

Camada 
Nitretada    

[mm]

Camada Branca
Espessura 

[µm] Tipo

Aço Carbono
St 50 160 - 180 HB 550 - 580 4 a 12 200 - 400 0,3 - 0,8 04 a 10 ε + γ

Ferro Fundido
GG 25 240 - 250 HB 510 - 560 4 a 20 350 - 500 0,1 - 0,2 05 a 10 ε; ε + γ

GGG 60 290 - 300 HB 510 - 560 4 a 20 400 - 600 0,1 - 0,3 05 a 10 ε; ε + γ
Aços para Insertos

CK 15 130 - 150 HB 540 - 580 4  a 120 300 - 400 0,2 - 0,6 04 a 10 ε; ε + γ
16 MnCr 5 190 - 200 HB 500 - 550 10 a 20 600 - 700 0,3 - 0,7 04 a 08 ε; ε + γ

Aços para Beneficiamento
34 CrNiMo 6 250 - 350 HB 500 - 550 2 a 24 550 - 700 0,2 - 0,5 04 a 08 ε; ε + γ
42 CrMo 4 250 - 350 HB 450 - 570 2 a 24 550 - 750 0,2 - 0,6 04 a 08 γ; ε + γ

Aço para Nitretação
31 CrMo 12 300 - 350 HB 500 - 550 10 a 70 750 - 900 0,2 - 0,5 03 a 08 γ; ε + γ
31 CrMoV 9 300 - 350 HB --- 10 a 70 750 - 900 0,3 - 0,6 03 a 08 γ; ε + γ
34 CrAlNi 7 260 - 330 HB --- 10 a 70 900 - 1100 0,3 - 0,8 03 a 10 γ; ε + γ

Aço Trabalho a Frio
X 155 CrV-

Mo 12 1 53 - 60 HRC 400 - 520 ago/24 1000 - 
1200 0,1 - 0,2 --- ---

X 165 Cr-
MoV 12 56 - 58 HRC 400 - 480 ago/40 1000 - 

1300 0,1 - 0,2 --- ---

Aço Trabalho a Quente
X 38 CrMoV 

5 1 35 - 55 HRC 500 - 560 8 a 24 900 - 1100 0,1 - 0,3 02 a 06 γ; ε + γ

X 32 CrMoV 
3 3 35 - 51 HRC 500 - 560 4 a 24 900 - 1100 0,1 - 0,3 02 a 06 γ; ε + γ

Aço Rápido

S 6-5-2 63 - 66 HRC 500 - 530 0,3 - 2 1000 - 
1300 0,02 - 0,05 --- ---

Aço Inoxidável Martensítico
X 2 NiCo-

MoTi 18 12 52 - 55 HRC 480 15 - 20 850 - 1000 0,1 - 0,2 02 a 04 γ

X 2 NiCoMo 
18 8 52 - 55 HRC 480 15 - 20 850 - 1000 0,1 - 0,2 02 a 06 γ

Aço Inoxidável Austenítico
X 35 CrMo 

17 190 - 200 HB 520 - 570 10 a 20 950 - 1200 0,1 - 0,2 --- ---

X 35 CrNi 
18 8 240 - 250 HB 520 - 580 10 a 20 950 - 1200 0,05 - 0,1 --- ---
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A Tabela 2 apresenta, sucintamente, um comparativo dos principais pro-
cessos de nitretação utilizados na indústria. 
Tabela 2 – Comparativo das principais características dos processos de nitretação [9]

Características
Tipos de Processos de Nitretação

Gás (NH3) 
convencional Banho de Sal Iônica

Controle do Potencial de 
Nitrogênio Sem controle Sem controle Com controle

Controlar tipos de Nitretos (ε 
e γ´) Não Não Sim

Nitretação sem Camada Branca Limitado Não Sim
Temperatura de Nitretação [oC] 450 - 550 540 - 570 150 - 600

Tempo para se obter a mesma 
espessura de camada nitretada 
(à mesma temperatura)

Maior tempo 
de nitretação

Limitado 
(depende da 
profundidade 
de camada)

Menor tempo de 
nitretação

Rugosidade Média 
alteração

Grande 
alteração Mínima alteração

Porosidade Fina Grosseira Muito fina, ou Ausente
Limpeza (condição da 
superfície para nitretação) Limpa Limpa Muito bem limpa

Ferro sinterizado
Depende da 
densidade  
( >= 7,0 g/
cm3)

Não aplicável Aplicável e independe 
da densidade

Operação do equipamento Simples Simples Não Simples
Montagem da carga para peças 
de diferentes geometrias Simples Simples Simples, ou complexo, 

depende da peça
Montagem da carga para peças 
de mesma geometria Simples Simples Simples (depende de 

dispositivos especiais)
Ocupação do Forno Máxima Máxima 70 – 90%
Aço Inoxidável Não nitreta Nitreta Nitreta
Meio-ambiente Gera resíduo Gera resíduo Não gera resíduo

Deformação Mínima Mínima
Mínima, ou nenhuma 
(depende da 
temperatura)

Operação Simples Simples Razoavelmente simples
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XIV. O tratamento térmico do futuro

Inovação e Futuro

O conceito de inovação é conhecido desde Adam Smith no século XVIII, 
que estudava a relação entre acumulação de capital e a tecnologia de manu-
fatura. Conceitos relacionados à mudança tecnológica, divisão do trabalho 
e competição.

Somente a partir do trabalho de Joseph Schumpeter estabeleceu-se 
uma relação entre inovação e desenvolvimento econômico (Teoria do 
Desenvolvimento Econômico, 1934). Teoria da «destruição criativa” - 
sustenta que o sistema capitalista progride por revolucionar constantemen-
te sua estrutura econômica: novas empresas, novas tecnologias e novos 
produtos substituem constantemente os antigos. De forma simplificada, o 
termo inovação “schumpeteriana” é utilizado para definir inovações que 
destroem o modo como se fazia determinada atividade.
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Considerando que as inovações são capazes de gerar vantagens competiti-
vas a médio e longo prazo, inovar torna-se essencial para a sustentabilida-
de das empresas e dos países no futuro.

Inovação

A leitura de inovação de alguns dos principais pensadores da humanidade

	“A cada 5 anos, 50% de tudo que sabemos hoje será tóxico. A 
questão é saber qual metade devemos esquecer” C.K. Prahalad

	“Não ande pelo caminho traçado, pois o conduzirá unicamente 
para onde os outros já foram” Graham Bell

	“Para obter algo que você nunca teve, precisa fazer algo que nun-
ca fez ...” Autor desconhecido

	“Se você não tem uma visão de futuro, está condenado a viver 
eternamente a repetição do seu passado” A.R. Bernard

	“Insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados 
diferentes” Albert Einstein

Não percebendo o Futuro

	“O cavalo está aqui para ficar, porém o automóvel é apenas uma 
novidade passageira” Presidente do Michigan Banks aconselhan-
do Ford a desistir de investir na Ford

	“Ora, máquinas voadoras mais pesadas que o ar são impossíveis” 
Lord Kelvin, 1885

	“A televisão não será capaz de manter nenhum mercado por mais 
de 6 meses. As pessoas logo se cansarão de olhar para uma caixa 
de madeira compensada toda noite” Presidente da 20th Century 
Fox, 1946

	Nada pode ser mudado;

	Nada pode ser melhorado;
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Ferramentas para prever o futuro

	Profetas;

	Búzios, cartas, estrelas, bola de cristal;

	Indicadores relacionados à educação (mestres, doutores e patentes, 
por ex.);

	Meio ambiente: novas tecnologias

	Contexto “político” e indicadores econômicos;

	Evolução das tecnologias;

	Novos materiais;

	A evolução das fontes de energia;

	Novas necessidades;

O futuro do tratamento térmico está diretamente relacionado à capacida-
de de inovação. E nesse sentido é fundamental acompanhar as diversas 
pesquisas nos setores de Tecnologia, Materiais e Sistemas de Gestão e 
Controle. 

Atualmente o tratamento térmico é uma “indústria madura”, criando e uti-
lizando sistemas para melhor atender às especificações de engenharia; 

Opera em estreita colaboração com o Usuário e outras empresas do setor, 
por exemplo, “revestimentos duros” (PVD) e fabricantes de aços, visando a 
redução de custos totais, incrementar “vida útil” e melhorar o desempenho;
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Como qualquer outro negócio, também tem de adotar novos métodos, tec-
nologias e controles para reduzir custos operacionais e o impacto ambiental.

A Arte do Tratamento Térmico se transforma em Ciência do Tratamento 
Térmico. E nisso o futuro requer:

	Minimização de distorções; 

	Otimização dos procesos termoquímicos de modificação de super-
fície por difusão; 

	Processos ambientalmente amigáveis (produtos e emissão);

	Desenvolvimento de Novos Materiais: nanomateriais e projetos de 
novas ligas);

	Desenvolvimento de Controles e Sensores inteligentes;

	Previsão de resultados e modelos (prevenção à falhas);

	Eficiente integração dos processos térmico em produção;

	Simulação de deformação / distorção (aplicativos para plataforma 
Android);

	Gestão dos processos.

A definição de tratamento térmico poderia servir de “chave” para abrir a 
janela e visualizar o futuro nesta arte:

Tratamento térmico é definido como “processo térmico que consiste de 
aquecimento, manutenção e resfriamento de metais” *

(*) A ABNT adotou como Norma Brasileira, por indicação do seu ABNT/
CB-28 - Comitê Brasileiro de Siderurgia, a norma MERCOSUL NM 
136:1997. Essa Norma cancela e substitui a NBR 8653:1998. Tratamentos 
térmicos de aço -Terminologia e definições.

Assim, temos para:

• Aquecimento: novas tecnologias; simulação para distorção / de-
formação;

• Manutenção: monitoramento (“softwares”);
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• Meios de Resfriamento: novos meios, tais como “óleos especiais”; 
“polímeros”, mistura de gases;

• Materiais: novas ligas.

O Futuro

• Aquecimento rápido: definido como qualquer método que acelera 
o aquecimento em forno convencional [1];

•  Possíveis taxas de transferência de calor de até 30 (trinta) vezes 
superiores às obtidas em fornos de convecção convencionais [2]. 

• A tecnologia de aquecimento rápido tem sido aplicada princi-
palmente na indústria do aço forjamento onde a aço é aquecido 
a 1000–1250 ºC. Isto é menos frequentemente encontrado na in-
dústria do tratamento térmico, sendo área alvo de investigação na 
ASM* R & D [2]

• Aquecimento rápido: definido como qualquer método que acelera 
o aquecimento em forno convencional [1];

•  Possíveis taxas de transferência de calor de até 30 (trinta) vezes 
superiores às obtidas em fornos de convecção convencionais [2]. 

• A tecnologia de aquecimento rápido tem sido aplicada princi-
palmente na indústria do aço forjamento onde a aço é aquecido 
a 1000–1250 ºC. Isto é menos frequentemente encontrado na in-
dústria do tratamento térmico, sendo área alvo de investigação na 
ASM* R & D [2].

• Sistemas de monitoramento dispensando o uso de termopares;

• “Softwares” dedicados ao monitoramento e registro para garantir 
confiança técnica, repetitividade e rastreabilidade;

• Sensores para detectar quaisquer não conformidades na utilização 
de parâmetros de processos;

• Controles automáticos;

• Facilidade operacional;
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• Desenvolvimento de sensores que fornecem controle do sistema 
com entradas de propriedades físicas e químicas múltiplas;

• Desenvolvimento de algoritmos para integrar quantitativamente as 
entradas do sistema;

• Desenvolvimento de sensores em tempo real, caso de sondas de 
carbono / oxigênio com maior resistência aos depósitos de carbono 
(fuligem);

• Sensores de têmpera em tempo real que fornecem controle de pro-
cessos por meio da quantificação de transferência de calor.

• O “Resfriamento” no tratamento térmico é um dos tópicos de 
crescente interesse de pesquisas. A etapa de resfriamento é fun-
damental para garantir pleno atendimento aos objetivos do trata-
mento térmico. O futuro reservaria muitas novidades nessa área 
em todas as tecnologias empregadas, visando sempre a redução 
de custos, e mínimo, ou zero, impacto ambiental.

• A combinação eficiente de “materiais”, “tecnologia de aquecimen-
to” e “controle” apontaria para meios de resfriamento (têmpera) 
substituindo meios tradicionais como “solução de água + sal”, 
“sais fundidos à base de cianetos” e “óleo convencional”.

• Novos meios de resfriamento:

• Nitrogênio: já largamente utilizado; 

• Hélio: condutividade térmica 6xs maior que N2;

• Hidrogênio: condutividade térmica 7xs maior que N2;

• Nitrogênio + Hélio;

• Polímeros especiais

• Simulação numérica para previsão de resultados de microestrutu-
ras, propriedades e falhas (plataforma Android);

• Modelos para “continuous cooling” (CCT) e “continuous heating” 
(CHT) da transformação de aços;
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• Formar e ampliar uma base de dados das propriedades térmicas e 
mecânicas incluindo as temperaturas de tratamento térmico;

• Modelação para previsão de tensão residual e distorção (TTT-
2014);

• Modelos de resposta com base na microestrutura, composição da 
liga, atmosfera, temperatura e tempo;

• “Softwares” para o material e seleção de processos de fácil utiliza-
ção que inclui métodos de tratamento térmico;

• Bancos de dados de têmpera, propriedades e relações empíricas 
para a seleção de meio de resfriamento e previsão de desempenho;

• Modelos eletromagnéticos (EM) para a análise de 3-D e bancos de 
dados para a seleção de material;

• Modelos mecânicos, incluindo bancos de dados de tensão-defor-
mação e dados plasticidade.

Novos Materiais

• Desenvolvimento de novos aços para Carbonitretação a altas tem-
peraturas (resistência ao crescimento de grão); 

• Desenvolvimento de novos aços para tempos mais rápidos nos 
processos térmicos por Indução; 

• Desenvolvimento de melhor relação “estrutura-propriedades”; 

• Desenvolvimento de dados quantitativos para melhoria da usinab-
ilidade e formabilidade;

• Desenvolvimento de materiais mais adequados para a tecnologias 
de aquecimento rápido;

• Nanotecnologias (fabricação molecular) - nova forma do carbono 
– super absorção de energia (choque).
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Meio Ambiente

• Menor consumo de energia: até 80%;

• Melhorar o isolamento dos fornos;

• Desenvolvimento de melhores tecnologias de transferência de calor;

• Desenvolvimento de sistemas mais eficientes de resfriamento (re-
duzir energia e impacto ambiental);

• Novos sistemas de recuperação, ou reaproveitamento, do calor; 

• Desenvolvimento de sistemas híbridos de aquecimento gás natural 
/electricidade para minimizar custos;

• Sistemas de controles mais eficientes para prevenção à poluição;

• Meios alternativos de resfriamento ao óleo, CN (banhos de sais) e 
solventes de limpeza;

• Alcançar zero emissão; 

• Reduzir tempo de processos: 50%;

• Reduzir custos de produçao: 75%;

• Incrementar a vida útil de fornos: 10 Xs;

• Reduzir preço dos fornos: 50%.

Utilização da Energia mundialmente
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Exemplo de tecnologia alternativa com redução de energia e impacto 
ambiental

• “Intensive Quenching” (IQ);

• Processo de resfriamento de alta taxa de extração calor proporcio-
nando “zero deformação” e máxima tensão compressiva;

• Pode ser utilizado em conjunção com processos de endurecimento 
por indução, ou carbonitretação;

• Meio de resfriamento: polímeros.

Obstáculos

• Educação: força de trabalho qualificada;

• Estabilidade da China (opção India);

• Mercados Financeiros instáveis;

• Regulamentações governamentais;

• Instabilidade política (Brasil).

Cooperação

• Mercado Livre; 

• Moeda estável / Mercados Econômicos;

•  Livre intercâmbio de tecnologias;

•  Formação / treinamento - interação;

•  Harmonização de Normas Internacionais de Segurança / Quali-
dade (ISO TC244, NFPA 86, EN 746). 

Tecnlogia de Vácuo (vantagens)

• Parede fria;

• Ausência de óleo de resfriamento (questão ambiental);

• Ausência de poluentes, tais como vapor de óleo, água após a têmpera;
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• Superfície limpa, sem oxidação / descarbonetação;

• Possibilidade de tratamentos termoquímicos tais como carbonitre-
tação, cementação e nitretação;

• Maior temperatura e consequentemente maior velocidade de pro-
cesso para cementação em grandes camadas;

• Equipamento compacto devido ao baixo isolamento térmico (bai-
xa massa térmica);

• Baixo consumo de energia devido a não necessidade de se aquecer 
um espesso revestimento térmico;

• Ecologicamente amigável;

• Repetitividade sob controle e confiável;

• Registro de dados;

• Melhorar pela repetitividade e análise das informações produzidas.

Participação da Tecnologia a Vácuo na Indústria[1]
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XV.  Nitretação para Arame de Mola

1. Introdução

A resistência à fadiga dos materiais utilizados na fabricação de componen-
tes para o setor, por exemplo, automotivo recebe especial atenção, pois, em 
geral, as peças podem estar submetidas a carregamentos cíclicos ao longo 
de sua vida. Pode-se citar o caso, por exemplo, das molas de válvulas de 
motores de combustão interna, que se encontram diretamente associadas 
aos ciclos de combustão cuja frequência tem aumentado na medida em que 
os motores mais modernos atingem maiores rotações de funcionamento. A 
presença de inclusões nos aços com os quais são fabricados estes compo-
nentes tem sofrido reduções, possibilitando atingir o melhor desempenho, 
em termos de fadiga/material. Resta, no entanto, uma possibilidade de in-
cremento adicional desta propriedade que seria a realização do tratamento 
termoquímico de nitretação, processo que consiste do enriquecimento su-
perficial com nitrogênio da liga ferrosa utilizada na fabricação de molas 
e que, para este caso, deve ser conduzida em temperaturas inferiores à de 
revenimento.

A fadiga em alto ciclo (“high cicle fatigue”) é controlada por tensões cí-
clicas, tensões nominais inferiores ao limite de escoamento e com “vida” 
(número de ciclos até a fratura), por definição, superior a 104 ciclos [1]. 
A curva S (tensão)-N(número de ciclos) resultante é uma curva da tensão 
em função do número de ciclos até a fratura e o Limite de Fadiga é o va-
lor limite de tensão abaixo da qual, teoricamente, não ocorre a falha por 
fadiga. O limite de fadiga, assim como a vida em fadiga (número de ciclos 
até a fratura) é grandeza estatística e a ocorrência de falha é probabilística. 
A distribuição de tensões real devida ao carregamento de uma mola, por 
exemplo, é uma combinação de tensões residuais e daquelas impostas à 
seção resistente pela solicitação mecânica, conforme ilustra a Figura 1. 
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Quando a fratura tem início abaixo da superfície devido endurecimento 
desta pela nitretação, a carga de tensão é menor que a da superfície (Figura 1). 
A fratura por fadiga ocorre em três etapas distintas [1,2]:

•	 Nucleação de uma trinca 
•	 Propagação estável da trinca até um comprimento critico; e
•	 Fratura (separação) final do arame. Etapa que ocorre bruscamente.

Figura 1 – Distribuição de tensões numa mola [2].

O componente automotivo como o citado acima – mola de válvula, por 
exemplo – pode apresentar fratura por fadiga cujo inicio da trinca pode 
ocorrer em três situações distintas, em termos de nucleação:

•	  Na superfície
•	  Na interface camada de difusão e núcleo, como ilustra a Figura 1
•	  Em uma inclusão, como ilustra a Figura 2

A Figura 2 [3] ilustra a nucleação de trinca por fadiga em uma inclusão que 
desenvolve uma geometria típica denominada “olho de peixe”. A trinca 
pode nuclear numa inclusão dependendo da posição relativa desta na seção 
transversal da peça. Nesse caso, a trinca cresce radialmente, propagando-
-se lentamente (Estágio II da Fadiga) [3]. 
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Figura 2 – Representação esquemática da nucleação e crescimento da trinca em 
uma inclusão – “olho de peixe” [4].

A modificação da superfície do arame por adsorção e difusão de nitrogê-
nio pode ser descrita como uma região superficial contendo duas camadas, 
uma, frequentemente denominada de “camada branca” composta, exclusi-
vamente, por nitretos – epsilon e gama linha – ou apenas gama linha e, logo 
abaixo desta, uma camada denominada de “difusão”, constituída por uma 
matriz ferrosa incluindo nitrogênio em solução sólida e nitretos precipita-
dos, contendo um teor médio de nitrogênio inferior para este elemento em 
relação a camada branca.

Na medida em que se aumenta o potencial de nitrogênio, oferecendo nitro-
gênio acima do limite de solubilidade do nitrogênio da matriz, o primeiro 
nitreto a se formar na camada branca é o nitreto denominado gama linha 
- γ´ - de estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) e composição 
Fe4N, mantendo-se estável até o teor de 6,1% de N, não dissolvendo car-
bono. Acima de 6,1%, ocorre a formação do nitreto epsilon - ε - de estru-
tura hexagonal compacta e composição Fe2,3N, com, ou não, substituição 
parcial do nitrogênio pelo carbono, caso presente na composição do meio 
nitretante ou na composição química do aço, podendo dissolver até 9,0% 
de N [5]. Ao processo de nitretação atribui-se, em geral [6]:
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•	 Elevação da dureza superficial
•	 Aumento da resistência ao desgaste
•	 Aumento da resistência à corrosão
•	 Elevação da resistência à fadiga de alto ciclo

Este trabalho estabelece uma comparação entre arames, de composição 
química mostrada na Tabela 1, nitretados com aqueles não submetidos a 
este processo no que diz respeito à resistência à fadiga, com especial aten-
ção aos mecanismos de nucleação destas trincas. Os resultados são discu-
tidos levando-se em conta a microestrutura, o carregamento mecânico e as 
tensões residuais desenvolvidas pelo processo de nitretação.

Tabela 1 – Composição química do arame CrSiV, % em peso.

C Mn Si Cr V P S Cu 
0,60-
0,70

0,55-
0,85

0,15-
0,30

0,40-
0,60

0,12-
0,20

0,025 
mx

0,020 
mx

0,06 
0mx

2. Técnica Experimental

O arame da liga CrSiV considerado neste trabalho é de fabricação Aços 
Villares, obtido por trefilação, com operação final de acabamento (“sha-
ving”) até a bitola final de 4,00mm e submetido a um tratamento térmico 
em forno contínuo para se adequação das propriedades mecânicas, sendo 
a etapa do revenimento executada em banho de chumbo à temperatura de 
450 ºC, aproximadamente 

A nitretação a gás foi executada pela empresa Combustol, em forno tipo 
“poço” de dimensões 800 x 1500 mm, utilizando o processo Nitreg® que 
faz o controle automático do potencial de nitrogênio. A nitretação foi 
conduzida em temperatura abaixo da temperatura de revenimento e por um 
tempo suficiente para produzir camadas nitretadas com difusão da ordem 
de 0,080 mm e camada de compostos, ou camada branca, inferior a 0,002 
mm. A inspeção da microestrutura de têmpera e revenimento por micros-
copia óptica mostrou martensita revenida fina e sem variação da morfolo-
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gia antes e após a execução da nitretação. 

A Figura 3 é uma representação esquemática do equipamento utilizado 
para execução do ensaio de fadiga por flexão-rotativa – “Nakamura” - de-
senvolvido pelos produtores de arames para a indústria fabricante de mo-
las. O ensaio é realizado fixando-se uma ponta do arame (A) no mandril 
(C) do motor (M) e a outra ponta do arame é apenas apoiada (B). A carga 
utilizada para conduzir o ensaio é aplicada no meio do arame (⊕). O dispo-
sitivo “contagiro” da máquina de teste “Nakamura” paralisa quando ocorre 
a fratura do arame, terceira etapa da fadiga, registrando a quantidade de 
ciclos do ensaio. No teste “Nakamura” os arames podem apresentar as se-
guintes situações de falha no final do ensaio: 

•	 Não romper, significando vida infinita;
•	 Romper por fadiga; e 
•	 Romper prematuramente, independente da carga devido a defeitos 

como impurezas (óxidos) e, ou, acabamento superficial.

Figura 3 – Representação esquemática do teste de fadiga por flexão-rotativa da 
máquina “Nakamura” [1]. 

Os ensaios de fadiga por flexão-rotativa na máquina “Nakamura” foram 
conduzidos em uma sala refrigerada, temperatura média de 20 ºC, reduzin-
do a influência da temperatura desenvolvida durante o ensaio.

⊕
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3. Resultados e Discussão 

A Figura 4 apresenta a fotomicrografia da seção transversal do arame des-
tacando-se a presença da camada branca, espessura inferior a 0,002mm, e 
camada de difusão em torno de 0,080mm (medida por ensaio de microdu-
reza Vickers, 200g).

Figura 4 – Micrografia da superfície nitretada do arame, sem camada branca. 
Aumento 50x; ataque Nital 3%.

A tabela 2 apresenta os resultados de dureza no núcleo do arame antes e 
após a nitretação. 

Tabela 2 – Dureza Rockwell C, carga de 150kg.

Tipo de Dureza Sem nitretação Com nitretação
HRC 51,7 – 53,0 50,5 – 49,1
HV 540 – 560 520 – 500

 A vida infinita no teste Nakamura para o arame apenas na condição de 
temperado e revenido, sem modificação de superfície, é da ordem de 100 
milhões de ciclos na carga limite de 700 N/mm2. O arame nitretado apre-
sentou para essa mesma vida infinita uma elevação da carga limite para 
900 N/mm2. 

A Figura 5 apresenta a fotomicrografia da face de fratura do arame, tempe-
rado e revenido, sem nitretação submetido ao ensaio Nakamura de flexão 
rotativa, sinalizando-se os respectivos estágios II e III da fadiga. 
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II

III

700 N/mm2 (73.106 ciclos)

Figura 5 – Micrografia das face de fratura obtida por microscopia eletrônica de 
varredura. Arame sem nitretação. Aumento 17x.

A Figura 6 apresenta a fotomicrografia dos micromecanismos alveolar (a) 
e quasi-clivagem (b) presentes nos estágios II e III da face de fratura do 
arame sem nitretação da Figura 5. 

 
                         (a)                                                           (b)          

Figura 6 – Micrografia dos micromecanismos de fratura; a) Estágio II; b) Estágio 
III Aumento 1.500x.



Publicações Técnicas Selecionadas - Isoflama 165

A Figura 7 apresenta a fotomicrografia da face de fratura por fadiga de 
flexão rotativa do arame nitretado.

II

III

900 N/mm2 (36.106 ciclos)

Figura 7 – Fotomicrografia obtida por MEV da face de fratura do arame nitretado 
indicando (seta) a nucleação de trinca tipo “olho de peixe”. Aumento 17x.

A Figura 8 apresenta detalhes da área de propagação radial e lenta da trinca 
em um uma inclusão. Fratura denominada “olho de peixe”. 

Figura 8 – Micrografia obtida no MEV da face de fratura do arame nitretado na 
área do “olho de peixe” e detalhe da inclusão. Aumentos de 150 e 1,500x.

A inclusão mostrada Figura 8 indicou, na inspeção por EDS (Espectros-
copia por Energia Dispersiva), a presença dos elementos químicos, % em 
peso, Silício 7,16%; Cálcio 5,73%; Magnésio 2,05%; Ferro 82,92% e ou-
tros elementos de menor expressão. 

A Figura 9 apresenta os micromecanismos de fratura envolvidos no pro-
cesso de fadiga referentes aos estágios II e III de propagação.
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                          II                                                      III

Figura 9 – Fotomicrografia dos micromecanismos de fratura do estágio I e II da 
fratura da Figura 5.

O exame da Figura anterior indica para o estágio II Figura 9 à esquerda, 
sinais de estrias de fadiga de pouca definição, o que pode ser atribuído a 
estrutura cúbica de corpo centrado associada a elevado grau de defeitos 
cristalinos além da presença de precipitados oriundos de reações de esta-
do sólido do processo de revenimento do aço. A fratura final (estágio III 
de fadiga), Figura 9 a esquerda apresenta uma propagação de trinca pelo 
mecanismo de quase clivagem, o que está de pleno acordo com as obser-
vações anteriores, e típico para estruturas ferrosas temperadas e revenidas.  

4. Conclusão

A aplicação do processo de nitretação resultou em uma apreciável elevação 
da resistência à fadiga de alto ciclo para o aço estudado. O processo final 
de fratura obedeceu ao mecanismo de quase clivagem nas observações rea-
lizadas neste estudo.

As observações realizadas através da microscopia eletrônica de varredura, 
indicaram para o estágio II de propagação, ora através de um mecanismo 
com predominância de fratura plástica (alvéolos), ora exibindo em sua su-
perfície estrias de fadiga pouco definidas.

A nucleação da trinca de fadiga no material nitretado se deu na interface 
entre material de base e a camada, a partir de inclusão rica em Silício, Cál-
cio, Magnésio, e principalmente ferro. 
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Haikai Técnico

“Haikai Técnico” é uma licença poética para a produção de informações 
técnicas curtas, sintéticas, descritas em uma ou até 3 páginas, tamanho 
A4. O objetivo é disponibilizar informações de interesse técnico, simples, 
de fácil compreensão e “direto ao ponto”, aos profissionais do setor metal 
mecânico.

“Haikai” é um vocábulo composto por duas palavras da língua japonesa: 
“Hai”, significando brincadeira, gracejo; e “Kai”, harmonia, realização. 
Haikais são poemas pequenos de métrica e moldes orientais de origem no 
Japão, século XVI, e com representantes no Brasil como os poetas Paulo 
Leminski, Guilherme de Almeida e o jornalista Millor Fernandes. 

Para “Haikai”, Paulo Franchetti diz: “Haikai não é síntese, no sentido de 
dizer o máximo com o mínimo de palavras. É antes a arte de, com o míni-
mo, obter o suficiente”. Exemplos:

“Viver é super difícil
o mais fundo está 
sempre na superfície” 
Paulo Leminski

“Nos dias quotidianos 
É que se passam 
Os anos”
Millôr Fernandes                        

“Vida passa;
Uvas passas”

João Aidar

http://pensador.uol.com.br/autor/millor_fernandes/
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Haikai Técnico 1

Deformação e Distorção

Deformação: Evitável

Relacionado à geometria, variação de forma, volume, condição de carrega-
mento da peça na carga, severidade de resfriamento, etc.

Distorção / Alteração Dimensional: Inevitável

Relacionado à alteração de volume da estrutura cristalina CFC (Cubico de 
Face Centrado - Austenita) e TCC (Tetragonal de Corpo Centrado- Mar-
tensita). Se depois da têmpera e revenimento de um componente em aço, a 
partir de medições, não se constatar nenhuma alteração dimensional, este 
resultado deve ser tomado como definitivo, pois isto é dependente de gran-
de número de variáveis como abaixo descrito.

•	 Estado da Matéria Prima;
•	 Condições de usinagem; 
•	 Ciclo térmico; Estabilidade do processo térmico;
•	 Posicionamento da peça na carga (dentro do forno);
•	 Nível de controle dos parâmetros de processo do equipamento 

Quaisquer dessas variáveis, individualmente, ou o conjunto delas, podem 
afetar os resultados finais. Abaixo, resultados de estudo realizados no cen-
tro de pesquisa do fabricante de aço Uddeholm para a distorção de um 
corpo de prova em aço Orvar Superior de dimensões 100x100x25 mm con-
siderando a têmpera para três condições de resfriamento - ar, óleo e gás 
nitrogênio - e para a etapa do revenimento (“tempering”). Nesse exemplo, 
a distorção está presente nas 3 condições de resfriamento, inclusive a bran-
da que seria resfriamento ao ar. 
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R
es

fr
ia

m
en

to
Deformação em %

Deformação [%] Revenimento  
(Fonte: Uddeholm)

L
ar

gu
ra

C
om

pr
im

en
to

E
sp

es
su

ra

Óleo -0,08
-0,15

-0,06
-0,16

+-0
+0,30

Ar -0,02
+0,03

-0,05
-0,02

+-0
+0,05

Vácuo 
(N2)

+0,01
+0,02

-0,02
-0,04

+0,08
+0,12

Na construção de um componente, molde, ou matriz com posterior modi-
ficação das propriedades mecânicas pela Têmpera e Revenimentos deve 
sempre prever sobremetal. A literatura técnica recomendaria utilizar a re-
gra de 0,30% de sobremetal para todos os dimensionais, mas em muitas 
situações (caso de peça esbelta, por exemplo) este valor pode ser muito 
acima do sugerido.
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Haikai Técnico 2

Distorção na Nitretação

É de conhecimento geral na indústria metal mecânica que o processo de 
Nitretação, em razão da execução em “temperaturas baixas” - sem trans-
formação de fases, e por isto denominado Nitretação Ferrítica - não pro-
duz deformação e, ou, alteração dimensional, porém isto é um mito. Se 
cuidados prévios não bem atendidos esses eventos podem acontecer. 

Distorção: definido como irreversível e usualmente imprevisível mudança 
de forma de um componente devido ao processo térmico, ou variação de 
temperatura, ou carga em serviço. “Distorção” na peça depois da Nitreta-
ção geralmente ocorre na forma de “expansão volumétrica” (na ordem de 
milésimos de milímetros) e isto decorrente de:

•	 Sem controle na formação de “camada branca”, ou “zona de com-
postos”;

•	 Espessura exagerada das camadas “branca” e “difusão”;
•	 Transformação de austenita retida em martensita;

Mudança dimensional é utilizado para denotar mudança na forma e di-
mensões [1].

Deformação na forma da peça, e distorção, ou ambas, pode ocorrer depois 
de nitretação nas seguintes situações: 

•	 Temperatura incorreta de processo de nitretação;
•	 Tempo demasiado longo à temperatura de nitretação;
•	 Potencial de nitrogênio incorreto: nitretação a gás / plasma);
•	 Elevada tensão residual e induzida anterior (polimento, retífica, etc.);
•	 Alivio de tensão realizado em temperatura inferior à de nitretação; 
•	 Nitretação conduzida em temperatura inferior à de revenimento;
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•	 Dimensional da peça: paredes finas na peça e profundidade de ca-
mada nitretada incompatível;

•	 Montagem da peça no forno: centro de massa da peça não em equi-
líbrio;

•	 Camada PVD (“plasma vapor deposition”) realizada em tempe-
ratura próxima, além de tempo demasiado (!?), de revenimento e 
nitretação. Essa situação exige atenção especial em todas as etapas 
de processos: têmpera, revenimentos, nitretação e PVD

__________________________________________________

[1] Practical Nitdring and Ferritic Nitrocarburizing.
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Haikai Técnico 3

Efeito dos Elementos de Liga 

Soluções Sólidas na matriz ferrosa podem ser de caráter Substitucional, ou 
intersticial. 

Distribuição dos elementos de liga nos aços:

•	 Dissolvidos na matriz ferrosa;
•	 Formando “carbonetos”;
•	 Em Inclusões não metálicas (óxidos, sulfetos, etc.);
•	 Compostos intermetálicos;

A Tabela abaixo descreve as principais influências de alguns elementos 
químicos no aço:

Elemento 
Químico

Efeitos no Aço

Estruturalmente Propriedades Mecânicas

Carbono 
(C)

Átomo pequeno. 
Forma solução sólida 
intersticial

Principal responsável pela dure-
za e resistência

Silício   
(Si)

Impureza auxilia na de-
soxidação e efeito grafi-
tizante no ferro fundido. 

Aumenta a resistência à oxida-
ção em temperaturas elevadas e 
melhora a temperabilidade 

Formadores de Carbonetos em ordem crescente de cima para baixo

Manganês 
(Mn)

Estabiliza carbonetos; 
evita o fenômeno fragili-
dade a quente 

Aumenta a temperabilidade e 
consequentemente a resistência 
mecânica
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Cromo 
 (Cr)

Forma carbonetos mais 
estáveis do que o Fe e 
Mn. Estabilidade infe-
rior aos carbonetos em 
Mo e W. 

Aumenta a resistência à cor-
rosão e oxidação. Aumenta a 
resistência a altas temperaturas. 
Aumenta a temperabilidade

Tungstênio 
(W)

Efeito similar ao Mo. 
Forma diagrama isomor-
fo com o Mo

Aumenta a temperabilidade e 
a resistência ao amolecimento 
pelo calor. O Molibdênio subs-
titui, parcial, ou totalmente, o 
Tungstênio, em muitas aplica-
ções

Molibdê-
nio (Mo)

Forte formador de car-
bonetos e produz endu-
recimento secundário

Vanádio 
(V)

Formador de carbonetos 
e inibe crescimento de 
grãos. 

Aumenta a resistência, em 
geral; aumenta a resistência a 
tenacidade e temperabilidade e 
resistência à fadiga e abrasão 

Nióbio 
(Nb)

Formador de carbonetos 
primários

Elemento de liga muito utiliza-
do para aumento da resistência 
ao desgaste. Reduz a “sensi-
tização” nos aços inoxidáveis 
ferríticos e, principalmente, aus-
teníticos. Brasil possui a maior 
reserva do mundo, em Araxá, 
MG

Elementos não formadores de Carbonetos

Níquel  
(Ni)

Melhora o refino do 
grão. Reduz velocidade 
de transformação. 

Aumenta a tenacidade na Ferri-
ta. Aumenta a temperabilidade 
quando associado a outros ele-
mentos de liga
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Cobalto 
(Co)

Para determinadas 
composições desloca as 
curvas TTT para a “es-
querda” (reduz a tempe-
rabilidade)

Produz efeitos sinérgicos na 
formação de carbonetos com-
plexos de revenido, aumentando 
o endurecimento secundário. 
Aumenta resistência à tração e a 
dureza a quente 

Impurezas no Aço

Fósforo  
(P)

Fragiliza a Ferrita. Pro-
duz com outras impure-
zas (por ex. S) o fenô-
meno de fragilidade da 
martensita revenida

Eleva fragilidade a frio. Evitar 
revenimentos dentro da faixa da 
fragilização da martensita reve-
nida (250-400 °C)

Enxofre     
(S)

Fragiliza a quente caso 
Mn insuficiente. Produz 
com outras impurezas 
(por ex. P) o fenômeno 
de fragilidade da mar-
tensita revenida

Eleva fragilidade a quente. 
Quebra cavaco (forma inclusões 
alongadas) melhorando a usina-
bilidade. Evitar revenimentos 
dentro da faixa da fragilização 
da martensita revenida  
(250-400 °C)
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Estrutura Cristalina e o Ferro

Cristal, definição em “senso lato” e “senso estrito”.

O cristal, em linguagem coloquial e comercial, “senso lato”, é utilizado 
para designar materiais sólidos de elevada transparência, dureza, brilho 
e qualidade, tais como os “vidros” e “pedras preciosas”. Mas o vidro não 
tem uma estrutura cristalina em razão dos átomos não apresentar qualquer 
forma de arranjo regular e reproduzida em distancias consideráveis. Os 
produtos vítreos são definidos como “amorfos”. De uma maneira geral é 
habitual se associar à palavra cristal um comportamento frágil, já que o 
conhecimento mais comum destas substâncias diz respeito aos minerais 
e pedras preciosas, que deram o inicio às conjecturas sobre distribuição 
organizada de átomos.

“Senso estrito” para cristal se refere aos materiais sólidos que apresentam 
ordenamento de átomos com, ou sem defeitos nos arranjos destes. Nos 
sólidos sem defeitos na estrutura cristalina alguns materiais alcançam ele-
vado valor comercial (diamante), outros menores (pedras de quartzo), ou 
apenas “valor mágico/estético”. Outros tipos de cristais: carbono, grafite, 
os metais, gelo, neve, e sal de cozinha. 

Os materiais sólidos podem ser classificados em cristalinos ou não-crista-
linos de acordo com a regularidade na qual os átomos ou íons se dispõem 
em relação a seus vizinhos. Material cristalino é aquele no qual os átomos 
encontram-se ordenados sobre longas distâncias atômicas formando uma 
estrutura tridimensional que se chama de rede cristalina. Os metais, mui-
tas cerâmicas e alguns polímeros formam estruturas cristalinas sob condi-
ções normais de (processamento) solidificação.

Apesar de frequentemente serem considerados materiais de natureza frágil, 



Publicações Técnicas Selecionadas - Isoflama178

existem, para a sorte da humanidade, substancias cristalinas que possuem 
comportamento dúctil, como é o caso dos metais, compostos por cristais 
nos quais as ligações químicas são de caráter metálico. Os cristais iôni-
cos e covalentes são intrinsecamente frágeis, apresentando em sua maioria 
elevada dureza. 

Outro fato que deve ser considerado, é que mesmo os cristais metálicos, 
quando isentos de defeitos, apresentam uma grande resistência a deforma-
ção plástica, enquanto a maioria dos metais pode ser conformada a frio, ou 
a quente, extrudado, estirado, trefilado, cortado e usinado, graças ao fato 
de possuírem “defeitos” (pontuais, lineares e, ou, planais) que se tornam 
virtudes, facilitando a sua trabalhabilidade. Pode-se fazer paralelo com a 
espécie humana que nasce com “defeitos” e persegue a “virtude”, ou o 
“divino”, ao longo da existência, porém nunca alcançada, exceto para al-
guns “iluminados”, por outro lado esta é a graça e o desafio da existência 
humana.

O elemento químico Ferro, portanto, do aço tem estrutura cristalina. 

As propriedades de alguns materiais estão diretamente associadas à res-
pectiva estrutura cristalina. A estrutura cristalina permite compreender a 
diferença significativa nas propriedades de materiais cristalinos e não cris-
talinos de mesma composição. Por exemplo, materiais cerâmicos e polimé-
ricos não cristalinos tendem a ser oticamente transparentes, diferentes dos 
cristalinos que não são. Alguns metais e não-metais podem ter mais de uma 
estrutura cristalina dependendo da temperatura e pressão. Esse fenômeno é 
conhecido como polimorfismo, ou Alotropia. Geralmente, as transforma-
ções polimórficas são acompanhadas de mudanças na densidade e mudan-
ças de outras propriedades físicas. Exemplos de materiais que apresentam 
polimorfismo, ou alotropia:

	Ferro; Titânio; Carbono (Grafite e Diamante)

Alotropia do Ferro (vide descrição e Figura abaixo)
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	Na temperatura ambiente o Ferro tem estrutura CCC (Cúbica de Cor-
po Centrado – Ferrita);

	A 910°C, o Ferro muda para estrutura CFC (Cúbica de Face Centrada 
– nome Austenita); 

	 A 1394 °C, o Ferro muda novamente a estrutura cristalina para CCC; e
	Estrutura TCC (tetragonal de corpo centrado – Martensita) – na têm-

pera do aço.

Estrutura Cristalina 
Martensita (TCC)

O Aço é uma “Liga Ferrosa” constituída de Ferro e Carbono, principal-
mente, e elementos químicos que podem ser residuais, como Silício, En-
xofre, Fósforo, Manganês, ou adicionados intencionalmente para melho-
rar propriedades mecânicas específicas, como Manganês, Cromo, Níquel, 
Molibdênio, Tungstênio, Vanádio, etc. sendo que as propriedades obtidas 
dependerão do processo de fabricação do aço e tratamentos térmicos apli-
cados.
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Frágil e Dúctil

Considerando um “corpo” sob as mesmas condições de carregamento, 
tem-se as situações apresentadas na Tabela [1] abaixo:

A B C
Gelo
Vidro
Giz
Osso

Metais trabalhados a 
Frio
Polímeros diversos

Arames
Chapas de Chumbo
Goma de mascar
Película de Polietileno

Rompem su-
bitamente sem 
aviso

Sofrem limitada de-
formação antes da 
fratura

Sofrem escoamento plástico, 
ou viscoelástico, com extensa 
deformação antes da ruptura

Alguns se es-
tilhaçam, par-
tindo em vários 
pedaços

---------------
Em alguns materiais, como a 
Argila, a fratura dificilmente é 
alcançada

Com base nessas observações, costuma-se classificar o comportamento 
dos materiais, à temperatura ambiente, em dois grandes grupos, no tocante 
ao seu comportamento à fratura:

FRÁGIL: Dependendo do carregamento mecânico as superfícies de fra-
tura podem ser planas, porém mesmo em circunstancias nas quais a traje-
tória de fratura não tem planicidade, é possível se remontar as superfícies 
fraturadas e reconstituir a geometria original. O material se deforma muito 
pouco antes de fraturar, sendo o processo de propagação de trinca muito 
veloz e próprio de situações catastróficas. A imagem abaixo mostra a face 
de fratura frágil de vidro temperado e de corpo de prova de aço no ensaio 
de tração.
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Imagem face fratura frágil (tração) Imagem fratura frágil  
(vidro temperado)

DUCTIL: superfícies de fratura são irregulares e, devido à extensa defor-
mação acontecendo antes e durante o processo de fratura, na maioria das 
vezes não é possível remontar a peça original a partir das partes fraturadas, 
porém exceto em carregamento simétrico como o ensaio de tração.

As imagens abaixo mostram faces de fraturas frágil e dúctil obtidas no en-
saio de tração de corpos de prova da direita para a esquerda: ferro fundido 
cinzento (frágil), alumínio, cobre de pureza comercial e latão (dúcteis) (2).

Arqueologistas são capazes de reconstruir vasos e utensílios antigos de 
porcelana a partir de pequenos fragmentos encontrados em escavações de-
vido à fratura ter sido frágil, mas é praticamente impossível reposicionar 
uma tampa de lata de cerveja, ou de lata de sardinha, pelo fato dos ma-
teriais que as constituem terem sofrido uma grande deformação plástica, 
resultando em uma fratura dúctil por ocasião de sua remoção [1].

____________________________________________

[1] Cadernos de Introdução à Mecânica da Fratura – Pós graduação FEM-Unicamp

[2] Apostila análise de falhas - Pôs graduação Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Oxidação a Plasma - IsOx®

 “Isox®” é nome comercial Isoflama para o processo termoquímico de for-
mação de óxidos “Hematita” (Fe2O3) e “Magnetita” (Fe3O4) na superfície 
de ligas ferrosas nitretadas. 

A superfície do molde de injeção de alumínio sob pressão modificada por 
nitretação (profundidade inferior a 0,060 mm), sem “camada branca”, 
deve formar sobre esta uma fina camada de óxido que serve de interface 
entre o alumínio fundido e o aço, inibindo a reação do alumínio com o 
ferro, reduzir o coeficiente de atrito e incrementar a resistência ao desgaste 
tipo erosivo.

As Figuras 1 e 2 abaixo mostram os difratogramas obtidos no exame de su-
perfície de corpos de prova de dois aços 1.2367 de distintas marcas comer-
ciais e bastante utilizados no segmento de injeção de alumínio. A camada 
de óxido tem espessura da ordem 0,003 mm. Em ambos os difratogramas 
aparecem os picos de interferências construtivas das fases cristalinas dos 
óxidos de ferro Hematita (Fe2O3) e Magnetita (Fe3O4) e pequeníssima con-
tribuição de nitretos de ferro tipo épsilon. E o substrato de fase alfa (α).

A profundidade de penetração do feixe de raio-X na superfície analisada, 
fica por volta de 5 a 8 um, o que permite se atingir a matriz ferrosa, além 
dos nitretos que constituem a camada branca. 
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Esta tecnologia tem sido empregada pela empresa Isoflama com sucesso 
para moldes de injeção de alumínio sob pressão construídos em aços da 
classe trabalho a quente, previamente temperados e revenidos.
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Mecanismos falhas injeção Al

Apesar do desgaste de contribuição relativamente menor e a causa princi-
pal de descarte do molde de injeção de Al estar associado a trincas por fa-
diga térmica, apresenta-se abaixo uma descrição formal desses fenômenos. 

Desgaste é a perda de material de um corpo devido a movimentos relativos 
em sua superfície. 

A superfície do molde de fundição sob pressão pode apresentar desgaste 
associado à adesão (solda) e erosão (corrosão). A erosão é causada pelas 
altas velocidades com que o metal fundido colide com a superfície do mol-
de. A cavitação do alumínio no estado líquido em alta velocidade reduz a 
pressão, vaporiza, produz bolhas no interior do fluxo que implodem quan-
do reduzida a pressão e cria ondas de choque danificando a superfície. A 
cavitação e o arraste mecânico da superfície devido a uma alta velocidade 
de injeção, que pode chegar a 60 m/s [1], fazem com que a superfície do 
molde seja lavada para fora com o metal fundido.

Adesão e Erosão da ferramenta se originam pela interação química decor-
rente da interdifusão de átomos do molde e da liga injetada que resulta na 
formação de compostos intermetálicos de alumínio de ferro e elementos de 
liga produzindo agarramento da peça durante a extração [2]. Esses fenôme-
nos estão relacionados a:

	Temperatura do alumínio muito alta;
	Posicionamento (incorreto) dos canais de refrigeração;
	Ciclo rápido de injeção;
	Desmoldante insuficiente;
	Temperatura de preaquecimento do molde muito alta;
	Localização do “gate” de entrada não favorável ao melhor escoa-
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mento do metal líquido;
	Acabamento superficial do molde de baixa qualidade;
	Uma boa prática para o bom desempenho da superfície do molde é 

realizar jateamento com micropartículas. Nisso, curiosidade: 

“Fato polêmico do início do século XXI, nadadores de elite utilizaram 
uma roupa desenvolvida simulando a topografia rugosa da pele do tuba-
rão como redução do atrito com a água”. 

Desgaste pode estar associado também ao desenvolvimento de trincas tér-
micas (fadiga térmica) e relação com:

	Temperatura desfavorável da superfície da cavidade;
	Posicionamento e dimensão incorreta do canal de refrigeração;
	Tipo e temperatura do meio de resfriamento;
	Temperatura e preaquecimento do molde;
	Velocidade da liga fundida muito elevada na cavidade;
	Impacto da liga fundida na cavidade, machos e cantos próximos 

aos canais de entrada;
	Microestrutura do aço inadequada associada a matéria-prima e, 

ou, ciclo térmico;
	Ciclo de injeção rápido, ou curto

Todos os mecanismos citados acima podem estar presentes, sendo um, ou 
outro, em maior evidencia em função do projeto de construção do molde, 
tipo de material (expansão térmica e coeficiente de transmissão de calor), 
processos térmicos (têmpera/revenimentos e oxinitretação), tipo de máqui-
na (pressão, projeto), tempo de ciclo injeção e manutenção do molde. 

_______________________________________________

[1] Lindow, Horst - Uddeholm

[2] MITTERER, C. “Application of hard coatings in aluminium die casting 
soldering, erosion and thermal fatigue behavior” – Surface and Coat-
ings Technology, p.233-239, 2000
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Processo “Duplex”

O processo de modificação de superfícies de ligas ferrosas “alta liga” co-
nhecido comercialmente como DUPLEX consiste da combinação de uma 
camada de difusão obtida por processo de Nitretação com um revestimen-
to “PVD” (“Plasma Vapor Deposition”).  A camada nitretada pode atingir 
profundidades de 0,010, ou superior a 0,100 mm (“camada de difusão”), 
sem a formação de “Camada Branca” (camada de nitretos precipitados 
na superfície de profundidade da ordem de milésimos de milímetros, com 
elevada dureza e propriedades físicas similares a uma cerâmica) e sobre 
esta aplicar o revestimento PVD que pode ser de diversos tipos, ou com-
binações, de nitretos, tais como TiN; TiNAl; TiNAlCr; etc. com espessuras 
de 0,002 a 0,008 mm, aproximadamente, cobrindo o “expertise” das di-
ferentes técnicas disponíveis no mercado. A camada nitretada tem dureza 
intermediária para bem ancorar a camada PVD de elevada dureza e esta 
oferecer boa compatibilidade para crescimento a partir da superfície. O 
núcleo do aço está temperado e revenido para menor dureza, geralmente de 
58 a 64 HRC. As Figuras abaixo mostram as microestruturas de superfície 
“Duplex” de aço AISI D2, temperado e revenido, caracterizada por mi-
croscopia ótica e aumentos 100 X e 1000 X. Com menor aumento (100X) 
podemos observar o metal base e a camada nitretada, profundidade 0,070 
mm. Com maior ampliação (1000X), torna-se possível observar uma fina 
camada de Nitreto de Titânio (TiN) depositada pelo processo PVD com 
espessura de 0,0035 mm sobre a superfície nitretada sem camada branca.
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Figura 1 – Superfície de aço AISI D2, aumentos 100 X e 1000 X. Ataque nital 4%.

A Tabela 1 apresenta os resultados de dureza obtidos para esse aço no pro-
cesso Duplex.

Tabela 1 – Resultados de Dureza Vickers.

Local Dureza [HV]

Substrato do aço (Revenido 3xs a 520 °C) 674

Na camada nitretada (Nitretação 480 °C) 1214

No revestimento PVD (450 °C) 2400 
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Propriedades Mecânicas dos Aços

Os Aços da Classe Trabalho a Quente são utilizados em operações 
industriais que alcançam altas temperaturas (da ordem de 500 °C) e a ma-
triz ferrosa deve garantir a manutenção das propriedades mecânicas, o que 
se traduz por uma compatível resistência ao revenimento. 

Na seleção desses aços para as operações industriais tipo “conformação a 
quente” (forjamento), “injeção de alumínio e extrusão de alumínio”, por 
exemplo, algumas propriedades mecânicas e físicas informadas pelos res-
pectivos fabricantes de aços devem ser examinadas de maneira ampla, não 
isoladamente, sob a ótica de todos os parâmetros de processo industrial 
utilizado. 

A seguir são descritas algumas propriedades dos aços da classe trabalho 
a quente que não poderiam “per si” conferir o carimbo de “adequado” / 
“não adequado” se examinadas isoladamente, quais sejam:

Tenacidade: define-se como a capacidade de o material absorver energia 
na região plástica (área sob a curva de “Tensão x Deformação” no ensaio 
de Tração). Mede-se a energia necessária para romper o material. 

Tenacidade à Fratura: é a resistência à propagação de uma trinca aguda 
(K1C – tenacidade à fratura em deformação plana). Não é uma propriedade 
simples de se determinar. Para um mesmo nível de resistência, podemos 
ter aços com maior e menor tenacidade.

Fluência: deformação que progride lentamente com o tempo em função da 
temperatura em carregamento mecânico 

Resistência a Quente: é capacidade do aço em manter as propriedades 
mecânicas em altas temperaturas. Resistência ao revenido.



Publicações Técnicas Selecionadas - Isoflama 189

Condutividade Térmica: propriedade física que depende da temperatu-
ra e composição do material. É a habilidade do material conduzir calor. 
Material de alta condutividade térmica conduz calor de forma mais rápida 
que o de baixa condutividade, melhorando a sua resposta a processos de 
fadiga térmica

A temperatura da superfície é um importante parâmetro que influencia a 
vida útil do aço associado à carga térmica e seu efeito no comportamento 
da superfície. 

A formação de trincas é retardada em aços com a elevada Tensão de Es-
coamento, Tenacidade, Ductilidade em altas temperaturas, Microestrutura 
Homogênea e alta Condutividade Térmica. Ainda assim, o máximo de-
sempenho do aço, por exemplo, do molde de injeção de Al, é resultado da 
somatória de eventos: 

a) Aço adequado; 
b) Microestrutura adequada; 
c) Correto processo térmico de têmpera e processos nitretação e oxidação; 
d) Bom projeto do molde; 
e) Correta utilização do molde (cuidado no “try-out”);
f) Adequado tipo de desmoldante; 
g) Boa manutenção; 
h) Alívio de Tensão depois de 10 a 20 mil peças injetadas;
i) Uniformidade da composição da liga de Al e temperatura de trabalho; 
j) Bom equilíbrio entre projeto do molde e capacidade (t) da máqui-

na injeção;

Aspecto comercial: na construção de um molde de injeção de alumínio 
os processos térmicos e termoquímicos somados como Alívio de Tensão, 
Têmpera e Revenimentos e Nitretação são inferiores a 5% do custo total, 
contudo estas importantes modificações nas propriedades têm forte impac-
to na vida útil do molde.
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Para uma boa nitretação 

Para a boa condução do processo de Nitretação com formação de unifor-
me e adequada morfologia da camada nitretada na superfície do aço das 
peças, recomenda-se:

	Tratamento Térmico anterior à nitretação 

Conhecer as condições de realização dos processos térmicos (alívio de 
tensão e, principalmente, a temperatura de revenimento) que antecedem 
a nitretação é de importante relevância para a seleção da temperatura de 
nitretação e assim evitar “deformação”. 

	Condição da superfície do aço da peça

	Peça na dimensão final (“acabada”);
	Furos, canais, cavidades e rasgos livres de graxa, silicone e, ou, res-

tos de produtos de injeção como, por exemplo, alumínio, polímeros e 
outros; 

	Não tampar furos de refrigeração, com Cobre, Latão, Alumínio, Bron-
ze, Polímeros;

	Eliminar (por lixamento / polimento) a “camada branca” da eletroero-
são e realizar alívio de tensão logo após esta operação; 

	Evitar a utilização de óleo refrigerante à base de “fosfatos” na usinagem;
	Evitar peças montadas; 
	Não polir a superfície com pasta de diamante à base de silicone; e, ou, 

pedras à base de enxofre. Utilizar polimentos mecânicos (lixa d´água, 
limas, ou outros recursos);

	Proteger superfícies com óleos protetivos de fácil remoção (desengraxe).
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	Processo “Duplex”: “nitretação + revestimento PVD”   

	Combinar corretamente os parâmetros de processos térmicos (têmpera 
e revenimentos), nitretação e processo PVD para evitar efeitos como 
“deformação/alteração dimensional” e, ou, baixa adesão (desplaca-
mento) da camada PVD. 

	Aplicação da peça

Quando o usuário não sabe determinar o tipo (com, ou sem camada bran-
ca) e a profundidade de camada desejável (branca e difusão) para a nitre-
tação, o executor do processo de nitretação pode sugerir a melhor conFi-
guração de camada nitretada em razão de histórico de utilização de peças, 
componentes, moldes e matrizes no setor metalmecânico. 
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Recomendações para uma boa têmpera 

Informações importantes que devem ser conhecidas para se produzir uma 
boa têmpera:

1. Tipo de Aço e Especificação de Dureza 

	Tipo de aço: AISI, ABNT, SAE, DIN e, se possível, a marca do 
fabricante;

	Faixa especificação de dureza: +-1,0 HRC em relação à média para 
o aço.

2. Condição do aço na usinagem

	Evitar usinagem “grosseira”. Não permitir a presença de rebarbas, 
principalmente nas áreas de alteração de forma e furos; 

	Sobremetal mínimo de 0,25% nos dimensionais “largura, compri-
mento e espessura”, ou superior dependendo da esbelteza da peça;

	“Cantos-Vivos”, proibidos. Arredondar ao máximo os cantos;
	Evitar furos de paredes finas juntos aos “cantos”; e variação de 

forma acentuada; 
	Evitar peças na dimensão final; 
	Realizar o melhor projeto de usinagem: rota e geometria.

3. Alívio de Tensão - antes da têmpera: 

	Remoção de material na usinagem bruta (desbaste) superior a 30%; 
	Variação de forma acentuada, ou geometria susceptível a deforma-

ção acentuada; 
	Cantos pouco arredondados, variação de forma / geometria acen-

tuada, usinagem não uniforme; 
	Cortes / rasgos / realizados por eletroerosão; corte a fio; retífica intensa; 
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	Recuperação com soldas; mesmo com alívio, alto risco de trinca.

4. Alívio de Tensão - depois da têmpera e revenimentos:

	Eletroerosão: fazer polimento antes do alívio para remoção da “ca-
mada branca; 

	Corte a Fio; Retífica intensa.

5. Exame da Dureza 

	Não é mandatório, mas dependendo da peça pode ser importante 
informar o local preferencial na peça para a realização do ensaio 
de dureza Rockwell “C”.

A operação de Têmpera tem riscos! Os riscos são para o desenvolvimento 
de “deformação / distorção”, ou mesmo “trincas” que, no entanto, podem 
ser reduzidos se as recomendações descritas acima bem atendidas e se 
parâmetros térmicos corretamente selecionados e conduzidos / monitora-
dos e resfriamento uniforme. 
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Recomendações para o Projeto de Molde    

As Figuras abaixo ilustram situações de “Errado” e “Correto” que se reco-
mendaria conhecer e atender na etapa de projeto para a correta construção 
de peças e nisto permitir desenvolver o processo de têmpera “mais seguro”:

Fonte: “Tool Steel Handbook” – Dorrenberg Edelstahl, 2000



Publicações Técnicas Selecionadas - Isoflama 195

Haikai Técnico 13

Nitretação + Oxidação de Moldes Injeção Al

Para produzir as camadas “de nitretação e de óxidos” na superfície de mol-
des de injeção de alumínio, a Isoflama considera mandatório a realização 
de duas operações industriais, como descritas a seguir: 

1. Desgaseificação a Vácuo

Limpeza da superfície e canais de refrigeração realizada em forno a vácuo 
para eliminar produtos como “silicone de furos com roscas”, “restos de 
óleo”, “restos de desmoldantes”, “água”, e outros produtos voláteis. 

2. Jateamento com micropartículas

O jateamento uniformiza a superfície quanto à rugosidade e contribui para 
a formação de uma uniforme camada nitretada. A leve alteração da rugosi-
dade original produzida pelo jateamento de micropartículas corrobora para 
evitar o escorrimento do desmoldante e assim proteger e agir efetivamente 
como lubrificante na injeção. A Figura abaixo ilustra essa situação.

Figura – Esquematização do processo de jateamento do lubrificante na su-
perfície do molde [1] 
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A Nitretação a Plasma

O Molde de Injeção de Al completamente limpo e superfície jateada não 
contaminaria a atmosfera “nitretante” do plasma formada a partir da mistu-
ra de gases Nitrogênio e Hidrogênio em baixa pressão e, consequentemen-
te, não altera o Potencial de Nitrogênio, ou mesmo “não apaga” o plasma 
durante o processo. Isso permite a condução do processo de nitretação a 
plasma de maneira estável, garantindo a produção de uma fina e uniforme 
camada nitretada – 0,030 a 0,060 mm – sem “camada branca” e, na sequên-
cia, formar uma reduzida camada de óxidos.

A Oxidação a Plasma

Uma vez concluída a etapa de Nitretação a Plasma, a etapa imediatamente 
seguinte é a Oxidação a Plasma, produzindo uma fina camada de óxidos, 
preferencialmente Magnetita, de espessura 0,001 a 0,003 mm. 

Através da técnica de penetração de raio-X na superfície nitretada, da or-
dem de 5 a 8 µm permitindo atingir a matriz ferrosa, torna possível deter-
minar os tipos de nitretos que constituem a camada branca formada, como 
mostra a Figura abaixo para análise realizada. 

___________________________________________________

[1] Apresentação Horst Lindow, Isoflama 2016, “Influencing parameters 
on die failure” de 
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Têmpera versus Martêmpera

O processo térmico Têmpera consiste de resfriamento direto. 

O processo térmico Martêmpera consiste de resfriamento com parada in-
termediária. Para os aços ferramenta esses dois processos podem ser apli-
cados. 

A análise crítica de uma peça com vistas à seleção de um, ou outro proces-
so térmico, deve levar em conta a geometria da peça, dimensões, peso e, 
principalmente, a tecnologia de resfriamento a ser utilizada para permitir o 
correto controle e monitoramento dos parâmetros de processo. 

No resfriamento em óleo, geralmente, recomendável adotar a Martêmpera 
para peças de grandes dimensões / peso em razão do elevado risco de trin-
ca no resfriamento direto (alta taxa / severidade de extração de calor no 
óleo). Quando resfriamento com gás nitrogênio sob pressão, mesmo peças 
de grandes dimensões, a Têmpera seria preferível (menor taxa / severidade 
de extração de calor em relação ao óleo), isto se as condições de cons-
trução da peça sem “grandes riscos” para desenvolver trincas e elevadas 
deformações. A associação norte americana de moldes para fundição de 
alumínio e forjamento a quente (“Nadca”) faz recomendações para a se-
leção das rotas Têmpera, ou Martêmpera, condicionada ao monitoramento 
das temperaturas de superfície e núcleo no molde quando no estágio de res-
friamento a diferença entre estas superiores a 100 °C, aproximadamente. 

A Martêmpera pode ser realizada com gás nitrogênio sob pressão, sen-
do boa opção, em geral, para uma peça de grande dimensão, com pouco 
sobremetal e quando a análise crítica das condições de construção desta 
identificar riscos de trincas em razão de: 

1) Projeto de desbaste por usinagem mal executada (usinagem grosseira); 
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2) Riscos profundos na superfície, marcas, buracos, acabamento grosseiro etc.;
3) Rebarbas, furos paredes finas, cantos-vivos / raios de concordância; 
4) Remoção excessiva de aço, principalmente em áreas de mudança de 
forma. 
5) Na faixa de resfriamento 1000 e 540 °C a previsão de diferença de 
temperatura entre superfície e núcleo na peça muito superior aos 100 °C 
recomendados pela Nadca. 

O processo Martêmpera mitigaria os possíveis efeitos não desejáveis nas 
situações descritas acima, porém não elimina totalmente os riscos para 
deformação elevada, ou mesmo para o desenvolvimento de trincas. As 
ilustrações abaixo mostram os três processos possíveis realizar a partir da 
temperatura de “austenitização”.

A Figura acima ilustra três diferentes modos de resfriamento: 

•	 “Contínuo” 
Têmpera Convencional, até a temperatura pouco acima de ambiente;

•	 “Parada intermediária” 
Martêmpera Convencional pouco acima da temperatura “Ms*” 
para aguardar a redução da diferença de temperaturas superfície 
e núcleo até a ordem de 100 °C (recomendação “Nadca”-North 
American Die Casting Association”); 
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•	 “Parada intermediária pouco abaixo da temperatura Ms *
 Martêmpera Modificada, processo muito utilizado na tecnologia 
de resfriamento em “banho de sal fundido”. 

Os três processos devem produzir ao final uma microestrutura constituída 
do microconstituinte “martensita”.

(*) Ms – temperatura início de formação de martensita
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Tensões Residuais I

Tensões verdadeiras em um componente são resultados da soma das ten-
sões de projeto e as tensões residuais. Tensões residuais na superfície de 
caráter compressivo são bem-vindas, já as tensões residuais de tração 
prejudicam o desempenho do componente. Por exemplo:

•	 Tensões de compressão: nitretação, cementação, “shot-penning”; al-
guns parâmetros de processos de usinagem

•	 Tensões de tração: têmpera plena (rápido resfriamento); alguns parâ-
metros de processo de usinagem; 

Tensões residuais são tensões que se equilibram mutuamente – somatória 
das forças e momentos igual a zero – num dado volume de material não 
sujeito a “forças externas” (nem térmica, nem mecânica). 

As tensões residuais surgem sempre que uma dada região de um material 
é deformada elástica, ou plasticamente, de modo não homogêneo fazen-
do surgir incompatibilidades do estado de deformação1. A modelagem de 
todos os fenômenos envolvidos em um processo de têmpera e suas intera-
ções é extremamente complexa [1]. Os fenômenos físicos e suas interações 
presentes na têmpera são mostrados na Figura 1.
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Figura – principais interações durante a têmpera de uma liga ferrosa [2]

As tensões residuais podem ser classificadas em três grupos, conforme Ma-
cherauch [2]:

	Tensões residuais de 1ª ordem que são aproximadamente homo-
gêneas ao longo de área relativamente extensa (vários grãos) e em 
equilíbrio quando estendidas por todo o material;

	Tensões residuais de 2ª ordem são aproximadamente homogêneas 
ao longo de um grão, ou parte, e em equilíbrio para uma zona de 
material abrangendo vários grãos;

	Tensões residuais de 3ª ordem são heterogêneas quando analisadas 
numa área submicroscópica (escala de distancias Inter atômicas)

Sob a ótica do macro e micro tensões, a macro tensão é de 1ª ordem, usual-
mente objeto de atenção numa análise do ponto de vista de engenharia. As 
micro tensões seriam uma combinação das tensões de 2ª e 3ª ordem.

Do ponto de vista dos aços ferramenta é importante não só as tensões resul-
tantes da operação de tratamento térmico, mas também:
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	Usinagem, fresamento, torneamento, furação, operações que pre-
cedem a têmpera;

	Retífica, eletroerosão, normalmente operações depois da têmpera.

O processo térmico “Alívio de Tensão” deve ser utilizado nas situações 
de “tensões” desenvolvidas, principalmente quando estas de impacto nos 
resultados do processo térmico de têmpera. 

______________________________________________

[1] Tensões residuais térmicas obtidas da temera e martêmpera a vácuo do 
aço AISI H13 - R. N. Penha, J. C. Vendramim, L. C. F. Canale – Semi-
nário TTT 2012.

[2] http://bf.no.sapo.pt/ttm/ttool3-1.pdf

http://bf.no.sapo.pt/ttm/ttool3-1.pdf
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Tensões Residuais II

No tratamento térmico dos aços são criadas tensões resultantes da con-
junção das variações volumétricas provenientes não apenas dos gradientes 
térmicos, mas também das transformações de fase [1]. Para a situação de 
aquecimento a uma determinada temperatura e resfriamento de um volume 
de metal sem transformações de fases, o quadro final de tensões será de 
compressão na superfície e tração no núcleo, e de forma mais acentuada, 
quanto mais rápido o resfriamento. Para a situação de resfriamento onde 
presente a transformação de fase, além das variações volumétricas de ori-
gem puramente térmica, também variações volumétricas resultantes das 
alterações estruturais. Assim o quadro final de tensões será a somatória 
das tensões de origem térmica com as de origem estruturais. As Figuras [2] 
abaixo ilustram as diferentes situações de resfriamento com transformação 
de fase (“austenita–martensita”). 

Breve descrição das ilustrações (a), (b) e (c):
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(a) Transformação da superfície ocorre antes de atingida a máxima dife-
rença de temperaturas superfície e centro da peça: quadro de tensões 
tração na superfície e compressão núcleo;

(b) Transformação da superfície ocorre depois de atingida a máxima di-
ferença de temperaturas superfície e centro da peça: quadro de ten-
sões de compressão na superfície e tração no núcleo;

(c) Transformação do centro inicia mais tarde que a superfície, mas ter-
mina antes: estado final de tensões equivalente a de um resfriamento 
lento (compressão na superfície e tração no núcleo).

______________________________________________

 [1] Tensões residuais térmicas obtidas da temera e martêmpera a vácuo 
do aço AISI H13 - R. N. Penha, J. C. Vendramim, L. C. F. Canale – 
Seminário TTT 2012.

[2] Failures Related to Heat Treating Operations - G.E. Totten, G.E. Tot-
ten & Associates, Inc.; M. Narazaki, Utsunomia University (Japan); 
R.R. Blackwood, Tenaxol Inc.
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Reativos Metalográficos I    

O exame metalográfico aborda o metal sob o ponto de vista de sua mi-
croestrutura, procurando relaciona-la às propriedades mecânicas, processo 
de fabricação do metal, e, ou, processo de fabricação do componente, com 
objetivo de esclarecer, ou prever seu comportamento numa determinada 
aplicação. Como uma primeira aproximação, pode-se dizer que o exame 
pode ser feito à vista desarmada (exame macrográfico, ou macrografia), ou 
com auxílio de microscópio (exame micrográfico ou micrografia), sendo 
realizadas em seções do material, polidas e atacadas com reativo adequado. 

A macrografia apresenta informes de caráter geral no que se refere a ho-
mogeneidade do material da peça, a distribuição e quantidade de certas 
impurezas, processos de fabricação, defeitos, etc. O exame micrográfi-
co sem ataque permite a observação do nível de inclusões, a presença de 
eventuais vazios ou mesmo de partículas exógenas (não fazem parte do 
material em condições normais de fabricação), entre outras. Após o ataque 
químico, podem-se fazer determinações de tamanho de grão, observar a 
forma quantidade e distribuição dos diversos microconstituintes presentes, 
determinar se o componente sofreu deformação plástica, tratamentos tér-
micos, etc. 

Reativos metalográficos: “soluções químicas utilizadas para ataque quí-
mico em amostras metálicas para exames macrográficos e micrográficos”. 
A ação dos reativos será diferente ao se considerar a escala da análise. Na 
macrografia a ação do ataque é mais profunda do que no exame realizado 
ao microscópio ótico (micrografia). 

Reativos para análise macrografia: reativo de iodo; reativo de ácido sulfú-
rico; reativo de Heyn; reativo de ácido clorídrico; reativo de Fry [1].
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Existem muitos tipos de reagentes químicos utilizados no exame micro-
gráfico sendo que a escolha de um determinado tipo irá depender de qual, 
ou quais, microconstituinte(s) deve(m) receber destaque em determinado 
estudo. Existem recomendações quanto a escolha de reativo / modo de 
aplicação em função do material, condição de tratamento térmico, porém é 
bom se deixar claro que existem algumas variações no “modus operandi” 
dependendo da experiência pessoal de alguns profissionais envolvidos na 
área. Questões relacionadas a segurança e meio ambiente, descarte, tam-
bém devem ser consideradas, existindo por exemplo reativos de elevada 
toxicidade, cuja utilização deve ser feita garantindo nenhuma possibilidade 
de contato com o operador, por exemplo água régia. Outro fato que deve 
ser considerado é quanto ao tempo de vida de um determinado reativo. Os 
laboratórios devem ter um controle tanto em termos de local de estoque 
destas substancias, quanto ao tempo depois de seu preparo onde o reativo 
não perde de forma sensível a sua eficiência. A Tabela abaixo [2] resume os 
principais reagentes químicos utilizados nos Laboratórios Metalográficos 
para materiais ferrosos. 

Composição Finalidade Observações
NITAL

2 a 10 ml HNO3, 
95 a 98 ml álcool 
etílico, ou metílico 
(95%, ou absoluto). 
Também álcool amí-
lico

Nos teores mais baixos muito uti-
lizado para aços carbono, com 
tempo de ataque ajustado ao nível 
de elementos de liga nestes. Pode 
também ser utilizado para aços fer-
ramenta em geral com maior tempo 
de ataque, e de forma mais eficaz 
com maior concentração de ácido 
nítrico, da ordem 5 % ou mais. 
Dependendo dos constituintes a 
serem destacados pode também 
haver variação no tempo de ataque. 

Tempo de aplicação: 
pode variar de forma 
ampla dependendo da 
dificuldade em termos 
de ataque, muitas 
vezes necessitando de 
maiores concentra-
ções de ácido nítrico. 

PICRAL

4 g de ácido Pícrico 
em 100 ml de álcool 
etílico

4 g de ácido Pícrico em 100 ml de 
álcool etílico

4 g de ácido Pícrico 
em 100 ml de álcool 
etílico
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ÁGUA RÉGIA

5 ml de HNO3, 1 ml 
HF (48%) 44 ml em 
água destilada

5 ml de HNO3, 1 ml HF (48%) 44 
ml em água destilada

5 ml de HNO3, 1 ml 
HF (48%) 44 ml em 
água destilada

VILELLA

5 ml de HCl, 1 g de 
ácido pícrico, 100 
ml álcool etílico

5 ml de HCl, 1 g de ácido pícrico, 
100 ml álcool etílico

5 ml de HCl, 1 g de 
ácido pícrico, 100 ml 
álcool etílico

MARBLE

10 g de sulfato de 
cobre; 50 ml de áci-
do clorídrico; 50 ml 
de agua destilada. 

10 g de sulfato de cobre; 50 ml de 
ácido clorídrico; 50 ml de agua 
destilada. 

10 g de sulfato de 
cobre; 50 ml de ácido 
clorídrico; 50 ml de 
agua destilada. 

OXALICO ELETROLITICO ASTM A 262 pratica A

10 g de ácido oxáli-
co + 10 ml de H2O 
1A/cm2 durante ses-
senta segundos

Utilizado com maior frequência 
em inox 304 

Para verificação do 
processo de sensiti-
zação (corrosão inter-
granular)

FRY

30 mL água     
25 mL etanol  
40 mL HCl     
5 g CuCl2

Tem uso em aços carbono.
Usado para detectar 
trabalho a frio em 
aços.

AMBERG

40ml HCl + 5g 
CuCl3 + 30ml H2O + 
25ml álcool etílico

Pode ser utilizado em aços ma-
raging realizando um primeiro 
ataque seguido de polimento e 
segundo ataque para revelação 
mais nítida da microestrutura.

Para revelar a mi-
croestrutura e contor-
nos de grãos.

MURAKAMI

10 g de ferrocianeto 
de potássio; 10 g de 
hidróxido de potás-
sio; 100 ml de água 
destilada.

Tem uso em aços ferramenta e alguns aços inoxidáveis de 
resistência a corrosão moderada. Pode também ser utiliza-
do na revelação da microestrutura do “Metal Duro” WC-
-Co com carbonetos complexos sinterizado.
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NaOH eletrolítico

NaOH 20 % em H2O 
Utilizado em aços inoxidáveis 
austeniticos em particular nas 
regiões soldadas 

 Revela a ferrita delta 
(azulado) e a fase σ 
(marron/laranja)

REATIVO DE BEHARA

Em volume uma 
parte de HCl e 5 
partes de “agua” 
[(solução de estoque, 
100 ml de H2O +1g 
de metabissulfito de 
potássio) + 2 g de 
bifluoreto de amônio 
e 1g de metabissulfi-
to]. Tempo de ataque 
para ligas 304, 5 a 8 
segundos. 

Utilizado com maior frequência 
em inox 304 L que apresenta 
maior facilidade em termos de 
formação de martensita por defor-
mação plástica. 

 Revela a martensita 
de deformação em 
aços inoxidáveis

OXALICO ELETROLITICO ASTM A 262 pratica A

10g de ácido oxálico 
+ 10 ml de H2O 1A/
cm2 durante sessenta 
segundos

10g de ácido oxálico + 10 ml de 
H2O 1A/cm2 durante sessenta se-
gundos

10g de ácido oxálico 
+ 10 ml de H2O 1A/
cm2 durante sessenta 
segundos

        KALLING

5g CuCl2 + 100ml 
HCl + 100ml Álcool 
Etílico

Utilizado nos inox serie 400 (mar-
tensiticos e ferriticos), austeniticos 
endurecíveis por precipitação. 
Pode ser aplicado or imersão ou 
esfrega.

Para verificação do 
processo de sensiti-
zação (corrosão inter-
granular)

TEPOL

1,5g de ácido pícrico 
100ml de água des-
tilada 
20ml de detergente 
neutro YPÊ (Ama-
relo)

Imersão a frio ou morno ~60-70 ºC 

Preparação da Solução à 60 ºC. 
3min a 35min.

Revela tamanho de 
grão austenítico. 
Necessário polir após 
ataque para 
remover oxidação em 
excesso. 
(ABNT MB 1203)
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__________________________________________________

[1] Metalografia dos produtos metalúrgicos – Colpaert, H.

[2] Norma BNT 8108 “Ataques com reativos metalográficos em Ligas Fer-
rosas”.

[3] Estudo comparativo de técnicas de ataque metalográfico para aços-car-
bono nitretados. Toth, J.Herbert – Dissertação de mestrado, IPEN-USP, 
São Paulo, 2002.

[4] Influencia dos elementos de liga e do tratamento térmico na estrutura e 
propriedades mecânicas de um aço maraging sem cobalto resistente a 
corrosão. M. Castanheira et al. - 17º CBECIMat - 2006, Foz do Iguaçu, 
PR, Brasil.
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Austenita Retida
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Rotas de processos térmicos pós têmpera podem influenciar na quantidade 
de Austenita Retida, conforme mostra esse estudo Isoflama para o aço tipo 
AISI D2, modificado. Os resultados de Austenita Retida mostrados na Ta-
bela abaixo no aço tipo AISI D2 modificado foram obtidos por processo de 
Difração de Raio-X nas respectivas rotas de processos térmicos mostradas 
em cada coluna.

Legenda: 

T – Têmpera; 

R – Revenimento; 

AT – Alívio de Tensão; 

SB – Sub-Zero.

Os surpreendentes resultados obtidos nesse estudo confirmariam, a prio-
ri, o efeito do processo de Alívio de Tensão na estabilidade da Austenita, 
sendo que mesmo os Revenimentos subsequentes não foram suficientes 
para reduzir de forma significativa a Austenita Retida. A realização do pro-
cesso Sub-Zero direto imediatamente após a têmpera foi bastante efetivo 
na redução da Austenita Retida. Novos estudos seriam necessários para 
confirmar esses resultados.

Principais elementos e composição química (em %) da liga ferrosa AISI 
D2 modificada utilizada neste estudo:

C Si Cr Mo V
1,0 0,9 8,0 1,60 1,6
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Haikai Técnico 19

Rotas têmpera aço martensítico

Rotas de processos térmicos para aços inoxidáveis - “Martensíticos“

 

           

 

 

Peça 

Rota 1 - Revenimentos alta 
têmperatura. Para especificação 
com faixa de dureza desde 42 
até 56 HRC, mais, ou menos 

Rota 2 - Revenimentos baixa 
têmperatura (Dureza > = 48 
HRC) 

 

    Isotenaz ®   

                    ? 

Sim 

Não* 

 Isotenaz ® 
Dureza  >=  48 HRC 

      Sim 

Não* 

 FIM 

Mandatório Alívio de Tensão depois de Corte a Fio, 
Retifica, ou Eletroerosão 

Rotas que preservam a 
resistência à corrosão 

Sim

Eletroerosão, ou Corte a Fio na 
construção da peça ? 

 

Alívio de Tensão a Vácuo

Nitretação, 
ou PVD pós têmpera? 

Não  

      Têmpera a Vácuo  

Sim
(*) Duas opções de Têmperaturas Revenimentos 

quando não aplicável ISOTENAZ 
(*Não 

Isotenaz®, processo térmico desenvolvido pela Isoflama para conferir 
melhores propriedades mecânicas como “tenacidade” e “resistência à 
corrosão” em aços martensíticos.
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Haikai Técnico 20

Situações de usinagem com riscos para a têmpera      

As imagens abaixo mostram situações que se deve evitar na construção de 
moldes, matrizes e peças: paredes finas com trincas, usinagem grosseira 
(microtrincas), rebarbas em roscas de furos (não escareados), cantos-vi-
vos, intensa variação de forma e furos de paredes finas. 

Furos paredes finas – macrotrincas presentes
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Zonas de transição com paredes finas / furos  
– macrotrincas presentes

Furos paredes finas – microtrincas presentes
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Cantos-vivos em furos e remoção exagerada de aço por usinagem 

Cantos-vivos

Uma esfera de rolamento em aço pode trincar na têmpera. As empresas que 
fabricam esse produto fazem a inspeção 100% das peças temperadas por 
processo de campo magnético. Assim, se uma esfera de aço que não tem 
cantos-vivos e variação de forma e, no entanto, apresenta riscos de trincas 
na têmpera em razão do gradiente de temperatura, transformação superfí-
cie-núcleo e, principalmente, das condições do meio de resfriamento, por 
que não evitar correr riscos desnecessários quando da construção de mol-
des, matrizes e peças? 
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Riscos para a 
Têmpera
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 Riscos para a Têmpera

Este capítulo apresenta algumas situações típicas de construção de peças 
com risco potencial para desenvolver eventos indesejáveis como a defor-
mação, ou pior, trincas. Algumas das situações selecionadas servem para 
reflexão e aplicação quando da construção de novas peças, pois a operação 
de têmpera sempre apresenta riscos e nisto, sempre bom lembrar, a situa-
ção da esfera de aço em SAE 52100 que não tem variação de forma, cantos, 
furos, etc. e, no entanto, pode trincar na têmpera (e costuma trincar!) se 
especiais cuidados não adotados. Tanto é assim que os fabricantes de esfera 
de aço inspecionam 100% as esferas depois da têmpera. 

A etapa de projeto e construção de um molde, estampo, ou peça, tem signi-
ficativa importância e deve ser realizada com imensa atenção com foco na 
etapa seguinte que é a têmpera. E na têmpera, falhas decorrem, geralmente, 
em razão das seguintes situações: 

•	 Seleção incorreta de temperatura para austenitização;
•	 Tempo exagerado, ou não, à temperatura de austenitização;  
•	 Meio e taxa de resfriamento incorretos; 
•	 Propriedades físicas do meio de resfriamento fora de padrão;
•	 Falha na preparação da peça, quanto ao isolamento térmico de 

áreas críticas;
•	 Montagem incorreta da peça na carga dentro do forno;
•	  Incompatibilidade de dimensões forno/peça/meio de resfriamento;
•	 Seleção incorreta da temperatura para o revenimento;
•	 Utilizar parâmetros de processos não correspondentes ao aço;
•	 Queda de energia na etapa de resfriamento e antes da transforma-

ção austenita-martensita; e etc.
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A etapa “têmpera” é a operação industrial mais importante, “delicada”, 
e os riscos reduzidos condicionados às condições de construção do mol-
de, estampo ou peça. Evitar os efeitos indesejáveis “trinca” e, ou “defor-
mação exagerada” no processo térmico de têmpera e revenimentos exige 
atender às recomendações das literaturas técnicas disponíveis, “folders” 
de fabricantes do aço para as respectivas marcas de aços e à experiência 
dos operadores deste processo. O processo de construção de peças, mol-
des, estampos e a utilização da tecnologia de aquecimento, conhecimento 
metalúrgico e arte aplicados ao processo térmico de têmpera é exercício 
contínuo de se “fazer melhor pela repetibilidade”. Os atletas de alto per-
formance sabem disso muito bem!
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Risco: Trincas 

Causa: Eletroerosão 

A “camada branca” resultante do processo de Eletroerosão representa ris-
cos para os processos térmicos “têmpera” e “nitretação” e deve ser removi-
da mecanicamente antes destes tratamentos. No caso da têmpera é fonte de 
nucleação e propagação de trinca. Caso a eletroerosão seja realizada depois 
de têmpera e revenimentos, a região afetada também deve ser removida 
mecanicamente com posterior tratamento de alívio de tensão. No caso da 
nitretação a presença de camada branca por eletroerosão não é aceitável, 
pois toda a superfície estaria comprometida para produzir uma uniforme e 
adequada camada nitretada. Abaixo, reproduz-se a mesma imagem de ca-
mada branca mostrada no capítulo “termo técnicos, sinalizando no círculo 
vermelho trincas desenvolvidas na camada branca em aço para trabalho a 
frio AISI D-2.

Figura 1 - Variação de dureza e microestrutura na superfície eletroerodida [1]

______________________________________________________
[1] Tool Failures – Causes and Prevention - 6th International Tooling Con-
ference; I. Jung Düsseldorf Böhler;V. Lubich Edelstahlwerke Buderus AG 
Wetzlar; H.-J. Wieland Verein Deutscher Eisenhüttenleute Düsseldorf.
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Risco: Trinca, deformação, variação de dureza e microestrutura

Causa: Empobrecimento de carbono, ou descarbonetação 

A imagem acima mostra a superfície de uma peça construída em aço classe 
trabalho a quente, aproximadamente 80 kg, que apresentou variação de 
dureza depois de têmpera e revenimentos. O exame de dureza na superfície 
onde ocorreu usinagem da peça acusou de 28 a 45 HRC nos pontos 1 e 2 e 
no ponto 3, centro do bloco, com 40 HRC. A especificação de dureza pós 
têmpera e 3 revenimentos é 44-46 HRC. O exame da dureza na superfície 
oposta, “costas da peça”, apresentou resultados uniformes e atendendo à 
especificação. Corpos de prova extraídos nos locais 1, 2 e 3 dessa peça e a 
superfície examinada por microscopia ótica mostrou uma intensa zona de 
empobrecimento de carbono até a surpreendente profundidade de 5,0 mm 
para a posição 1 (dureza 28 HRC), visível a olho nu (círculo vermelho po-
sição 1) e para a posição 3 (dureza 40 HRC) uma zona empobrecida de car-
bono de menor profundidade até 1,0 mm. A posição 2 não mostrou empo-
brecimento de carbono que resultou na dureza 45 HRC. Empobrecimento, 
ou descarbonetação, pode estar presente no estágio de fornecimento do aço 
bruto de forjamento. Essa situação poderia ter sido evitada se o descarte de 
aço na superfície do bloco tivesse sido maior, ou realizado a usinagem de 
desbaste mais profunda, ou ainda a figura de trabalho da peça construída 
na face oposta, “costas”, parte interna do bloco de aço. 

__________________________________________________

[1] Failures related to heat treating operations - Lauralice C.F. Canale; Jan 
Vatavuk e George E.Totten. School of Material Science and Engineering, 
Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu China.
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Risco: Trincas

Causa: Retífica

A origem das trincas por retífica pode estar relacionada a baixa eficiência 
no sistema de resfriamento e, ou, taxa excessiva de remoção de material por 
passo. O calor gerado por esses parâmetros não controlados pode produzir 
características visuais na superfície desgastada, como pode ser visto na 
superfície do eixo de comando mostrada na Figura 1a [1]. Este componente 
(AISI 5160) foi endurecido por indução (superior a 1,00 mm) e revenido.

 
  (a)    ( b)

Figura 1 – a) Superfície desgastada por retífica com sinais de queima devido a ex-
cessiva geração de calor (seta branca); b) detalhe das trincas de retífica na superfície.

As trincas de retífica mostradas na Figura 1b somente podem ser identifi-
cadas através de técnicas de microscopia com observação direta na superfí-
cie, ou através de metalografia de réplica. A ocorrência destas trincas deve 
ser evitada, pois podem aumentar a probabilidade de falha em serviço, caso 
baixo o nível de tensões de compressão. 

O efeito térmico na superfície do eixo de comando pode ser estudado por 
determinações de metalografia e microdureza (carga 100 gf) em seção 
transversal contendo a superfície desgastada. A Figura 2 apresenta essa 
microestrutura com uma camada branca de baixa profundidade (em torno 
de 50 μm) contendo as marcas de penetrador inferior, o que significa “mar-
tensita fresca” (sem revenimento) (endentações 1 a 3). Mais ao fundo na 
microestrutura (lado direito da figura) perto da camada branca, uma zona 
gravada mais escura (entalhes 4 a 9) com endentações maiores (dureza 
menor), o que significa que a temperatura foi suficiente para produzir um 
“superaquecimento” e revenimento desta região, mas insuficiente para aus-
tenitizar, reduzindo a dureza local. Endentações 13 a 21 (400 a 1000 μm) 
mostram maior dureza relacionada à operação de têmpera de processo, 
cujos valores de dureza estão próximos à martensita de têmpera.
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Figura 2 – Microestrutura próxima da superfície degastada por retífica [1]

A Tabela abaixo apresenta os resultados de microdureza obtidos na seção 
do aço mostrada na Figura 2 [1].

Identatação Profundidade (mm) Dureza (HV0,1) Média
1 40 782

7892 35 803        
3 35 782
4 95 433

440,35 92 433     
6 90 455
7 155 520

525,38 150 493    
9 160 563
10 220 592

613,311 220  606        
12 225 642
13 405 642

704,714 405  782        
15 405 690
16 610 858

77017 605  690       
18 625 762
19 1000 724

766,320 1000  772     
21 1000 803

22-23-24 Dureza Núcleo 256 245,3

__________________________________________________

[1] Prof. Dr. Jan Vatavuk – Estudo de caso.
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Risco: Trinca, deformação 
Causa: Usinagem grosseira; excessiva remoção de aço; 
paredes finas

 
(a) (b)

Figura – Superfícies usinadas a) grosseira; b) usinagem grosseira e áreas críticas.

As imagens parciais mostradas acima são de superfície de molde para inje-
ção de plástico, aproximadamente 50 kg, construído em aço classe trabalho 
a quente com situações clássicas de elevado risco para o desenvolvimento 
de trincas na têmpera. 

A Figura (a) mostra a superfície usinada com canais profundos e grossei-
ros de remoção de aço. A imagem da Figura (b) mostra áreas de usinagem 
grosseira, excesso de remoção de aço, furos com paredes finas e rosca e 
não escareada, áreas da peça com paredes finas e mudança de forma acen-
tuada. A recomendação para a construção dessa peça na usinagem seria 
evitar as situações mostradas nestas imagens no sentido de se reduzir ris-
cos de trincas decorrentes do processo de têmpera.  

A manutenção da integridade dessa peça deve exigir cuidados especiais 
na preparação da carga e manipulação dos parâmetros de têmpera. E nesse 
exemplo deve-se contar com a “sorte” para manter essa integridade depois 
da têmpera.
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Risco:  Não atender a todos os parâmetros mecânicos es-
tabelecidos pós têmpera; microestrutura não uniforme

Causa:  Microestrutura não uniforme no estado reco-
zido do aço

A microestrutura do aço no estado recozido tem grande importância no to-
cante a homogeneidade da matriz ferrosa para obter uma uniforme matriz 
martensítica na têmpera. Uma microestrutura não homogênea constituída 
de Ferrita e Carbonetos esferoidizados no estado recozido pode estar aten-
dida e também quanto ao posterior processo térmico de têmpera, porém 
não produzindo uma microestrutura martensita homogênea e, consequen-
temente, não atendendo a outros requisitos de propriedades mecânicas. 
Por conta disso, associações como, por exemplo, Nadca (“North Ameri-
can Casting Association”) estabelecem alguns padrões de microestruturas 
“aceitáveis” / “não aceitáveis” no estado recozido de aços da classe traba-
lho a quente destinados às aplicações de forjamento a quente e injeção de 
alumínio. Daí a importância de em muitos projetos industriais se realizar 
um controle da microestrutura do aço no estado recozido com vistas a al-
cançar os melhores resultados pós têmpera.  Interessante citar alguns pa-
drões utilizados na indústria de rolamentos, mais especificamente para os 
aços da série 52100, classificando o grau de esferoidização e selecionando 
as melhores microestruturas destas ligas para uma boa prática de tratamen-
to térmico.

As Figuras a seguir são exemplos de microestruturas aceitáveis e não acei-
táveis que antecedem o tratamento térmico de têmpera. Uma microestru-
tura “não aceitável” não será “melhorada” depois da têmpera mesmo se 
utilizando corretamente todos os parâmetros de processo.
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Não Aceitáveis* Aceitáveis*

  

(*) – Adaptado de Nadca 207_2015.
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Risco: Trinca

Causa: Material trocado

Infelizmente não é incomum a utilização de parâmetros de processo de 
têmpera para determinado tipo de aço especificado, mas na realidade não 
corresponderia àquele que se imaginaria fosse o real. Essa situação de 
“mistura” para o tipo de aço é uma falha que pode ocorrer desde o estoque 
do fabricante, transporte, estoque do usuário e durante a construção da 
peça. Muito difícil a situação de mistura no estoque do fabricante do aço, 
sendo mais frequente nos estágios pós aquisição.  

Exemplo de situação de utilização incorreta de parâmetros de processo de 
têmpera que resultaria em sucateamento da peça: identificar um aço como 
AISI H13, porém o aço real seria AISI O1 (marca VND). A utilização de 
parâmetros de têmpera em temperatura acima de 1000 °C para o aço AISI 
H13 seria correto, enquanto o aço O1 recomendaria a utilização de tempe-
ratura da ordem de 780-800 °C. Essa diferença de pouco mais de 200 °C 
poderia até atender a especificação de dureza, porém o aço estaria com a 
qualidade mecânica comprometida em razão do crescimento de grão. Se 
a situação fosse inversa seria possível “salvar” o aço da peça e realizar a 
têmpera nos parâmetros corretos.



Publicações Técnicas Selecionadas - Isoflama 227

Riscos na Nitretação

O processo industrial de nitretação é realizado no campo “ferrítico” do 
diagrama de equilíbrio Fe-N, ou abaixo da temperatura de 590 °C e por 
isto muitas vezes denominada “nitretação ferrítica”. São três tipos de nitre-
tação industrial: meio líquido (banho de sal fundido de cianetos e ciana-
tos, potássio e, ou sódio); gás amônia (NH3) que dissocia catalíticamente 
na superfície ferrosa e, finalmente, o processo de nitretação a plasma que 
recebe nomes como “nitretação iônica”, ou “nitretação a plasma pulsado” 
que consiste de mistura a baixa pressão de gases hidrogênio e nitrogênio 
ionizados por diferença de  tensão entre anodo e catodo. 

Quaisquer dos processos industriais utilizados tem particularidades pró-
prias quanto a formação de camada nitretada no aço com alteração da 
rugosidade original, formação de porosidades, profundidade de camada 
possível obter, tempo e temperatura de processo, controle do potencial de 
nitrogênio, etc., mas o aspecto importante a ressaltar seria para as condi-
ções que todos impõem ao aço para se obter e atender a especificação de 
camada desejada e não produzir não conformidades tipo “camada não uni-
forme ao longo da superfície” e “deformação e, ou expansão volumétrica” 
indesejável. 

Sendo assim, para quaisquer componentes construídos para posterior nitre-
tação, recomenda-se: 

•	 Peça na condição final de dimensional;
•	 Superfície “bem-acabada”, principalmente para a área de interesse 

nitretar;
•	 Superfície sem quaisquer tipos de revestimentos (galvânicos);
•	 Aço com microestrutura martensita obtida por têmpera e reveni-

mento(s);
•	 Revenimento pós têmpera realizado em temperatura superior à da 

nitretação;
•	 Peças 100% limpas, isentas de óleo, graxas, silicone, desmoldantes, etc.
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•	 Furos e canais de refrigeração de moldes devem estar livres e limpos. 
Nunca tampar furos com materiais como bronze, alumínio, etc.

•	 Peças com paredes muito finas: riscos para trincas e, ou, deforma-
ção. Nesses casos, a camada nitretada precisaria apresentar fina 
espessura.

•	 Rugosidade: dependendo do tipo e tamanho da rugosidade na su-
perfície a nitretação pode não produzir o efeito desejável como 
maior resistência ao desgaste, reduzir o atrito, etc.

•	 Oxidação: superfícies oxidadas devem sofrer limpeza por usina-
gem fina para alcançar determinada profundidade e garantir total 
eliminação da oxidação;

Apesar do processo de nitretação ser realizado à baixa temperatura e, por-
tanto, numa zona de temperatura que não ocorre transformação de fase, um 
componente, ou peça, não está isento do risco de deformação, ou alteração 
dimensional. Deformação pode ocorrer se aço com revenimento em tem-
peratura inferior à da nitretação, ou condições de processo incorretamente 
conduzidos, ou ainda a soma disto com condições de montagem da peça na 
carga. A alteração dimensional, da ordem de milésimos, ou até centésimos 
de milímetros, estaria associada à expansão volumétrica resultante da for-
mação de uma camada muito profunda, inclusive e, principalmente, para a 
primeira camada formada denominada “branca” que é constituída de uma 
zona de nitretos precipitados. Uma vez as condições acima relatadas (bem) 
atendidas a peça estaria apta para o processo de nitretação.

A Isoflama utiliza a tecnologia a plasma para a nitretação, contando dois 
reatores tipo “tandem” com capacidade de 1,0 a 2,0 t cada e dimensões 
900x1600 e 700x1200 mm, respectivamente (vide foto abaixo). 

No tocante a preparação da superfície do aço para uma “melhor” nitretação de 
moldes e matrizes, principalmente moldes de injeção de alumínio cuja superfí-
cie está “oxidada” pela ação de desmoldante na etapa de “try-out”, a Isoflama 
realiza duas operações de limpeza que são mandatórias, quais sejam:
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•	 Desgaseificação a Vácuo: processo de aquecimento em forno à vá-
cuo para eliminar produtos voláteis presentes em furos de refrige-
ração, furos com rôsca e em reentrâncias;

•	 Jateamento por micropartículas (alumina): essa operação é realiza-
da em toda a superfície do molde produzindo limpeza e alteração 
uniforme da rugosidade (efeito benéfico para produzir camada ni-
tretada uniforme e melhor retenção do desmoldante na operação 
de injeção de alumínio).

Na nitretação pode ainda ser necessário a proteção de alguma superfície 
que não se desejaria produzir camada por variados motivos. Nesse caso, 
utiliza-se uma pasta importada que é aplicada à superfície objeto de prote-
ção, mas também pode ser realizada a proteção metálica com “folha fina” 
de aço inoxidável austenítico quando isto factível.

Plateg® Rubig®

Figura 1 – Reatores de nitretação a plasma Isoflama.
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Apêndices
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Apêndice I

Sistemas SAE, AISI e UNS de classificação dos aços
 Designação

Tipos de AçoAISI-
-SAE UNS

 10XX  G10XXX Aços-carbono comuns
 11XX G11XXX Aços de usinagem fácil, com alto S 
 12XX G12XXX Aços de usinagem fácil, com alto P e S 
 15XX G15XXX Aços-Mn com manganês acima de 1% 
 13XX G13XXX Aços-Mn com 1,75% de Mn médio 
 40XX G40XXX Aços-Mo com 0,25% de Mo médio
 41XX G41XXX Aços-Cr-Mo com 0,4 a 1,1% de Cr e 0,08 a 0,35% de Mo

 43XX G43XXX Aços-Ni-Cr-Mo com 1,65 a 2 de Ni, 0,4 a 0,9% de Cr e 0,2 a 
0,3% de Mo

 46XX G46XXX Aços-Ni-Mo com 0,7 a 2% de Ni e 0,15 a 0,3% de Mo 
 47XX G47XXX Aços-Ni-Cr-Mo com 1,05% de Ni, 0,45% de Cr e 0,2% de Mo 
 48XX G48XXX Aços-Ni-Mo com 3,25 a 3,75% de Ni e 0,2 a 0,3% de Mo
 51XX G51XXX Aços-Cr com 0,7 a 1,1% de Cr 
 E51100 G51986 Aços-cromo (forno elétrico) com 1% de Cr 
 E52100 G52986 Aços-cromo (forno elétrico) com 1,45% de Cr 
 61XX G61XXX Aços-Cr-V com 0,6 ou 0,95% de Cr e 0,1 ou 0,15% de V mín. 
 86XX G86XXX Aços-Ni-Cr-Mo com 0,55% de Ni, 0,5% de Cr e 0,2% de Mo
 87XX G87XXX Aços-Ni-Cr-Mo com 0,55% de Ni, 0,5% de Cr e 0,25% de Mo

 88XX G88XXX Aços-Ni-Cr-Mo com 0,55% de Ni, 0,5% de Cr e 0,3 a 0,4 de 
Mo 

 9260 G92XXX Aços-Si com 1,8% a 2,2% de Si 
 50BXX G50XXX Aços-Cr com 0,2 a 0,6% de Cr e 0,0005 a 0,003% de boro 
 51B60  G51601 Aços-Cr com 0,8% de Cr e 0,0005 a 0,003 de boro 

 81B45  G81451 Aços-Ni-Cr-Mo com 0,3% de Ni, 0,45% de Cr, 0,12% Mo e 
0,0005 a 0,003% de boro 

 94BXX  G94XXX Aços-Ni-Cr-Mo com 0,45% de Ni, 0,4% de Cr, 0,12% Mo e 
0,0005 a 0,003% de boro 
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Apêndice II

Equivalência em marcas de aços-ferramentas de diversos fabricantes. Fon-
tes para consultas:

•	 Catálogos dos fabricantes de aço: Villares Metals; Boehler; Ud-
deholm; Erasteel; Aubert-Duval; Carpenter; Schomolz-Biekenba-
ch; S.Groditz; Luchini; etc., pois são vários fabricantes.

•	 Livro: “A Chave do Aço”
•	 Internet:  < www.matweb.com > e “sites” dos fabricantes de aços.

A Tabela abaixo algumas das principais marcas e respectivas equivalências de aços.

Tabela – Exemplos de algumas marcas equivalentes de aços.

Villares AISI / 
SAE DIN Boehler Uddeholm Schmolz-

-Biekenbah
VK-5E M-35 6525 S705 UHB-424 Rapidur 323
VWM-2 M-2 652 S600 UHB-29 Rapidur 3343

SINTER 30 S590 VANADIS 30
M4 S690 CPM-M4

SINTER 23 - S790 VANADIS 23
VKM42 M42 S21018 S500 Rapidur 3247
VWM7 M7 S2-9-2 S400
VW-9 H-20 W100

VPC H-11 W300 VIDAR Thyroterm 
2343

VH-13 H-13 W302 ORVAR Supreme
VC-131 D-6 1.2436 K107 SVERKER-3 Cyodur 2436
VD-2 D-2 1.2379 K110 SVERVER 21 Cryodur 2379
VA2 A2 1.2363 K340

VF800 SLEIPNER Cryodur 2990
VS7 S7 1.2542 K405
VND 01 1.2510 K460 Cryodur 2510
VP20 P20 ~1.2311 SF 2000

VC-140 410 1.4006 N-100

VC-150 420 1.4028 N-320 Formadur 
2083

V-420.F 420F 1.4034 M-310 STAVAX Formadur 
2190

V-630 17-4-
PH 1.4542 17-4PH

http://www.matweb.com
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Apêndice III

Classificação de aços segundo a norma ABNT, ou AISI, em dois distintos 
grupos:

•	 Aços ao Carbono e Aços Baixa Liga;
•	 Aços Alta Liga

1. Aços ao Carbono e Baixa Liga

Classificação com letra maiúscula e quatro (4) números relacionados ao 
processo de fusão, podendo ainda apresentar letras após quarto número, e 
o significado:

•	 Primeiro número representa os elementos de ligas
•	 O segundo número representa o teor desses elementos de liga
•	 O terceiro e quarto números representam o teor de carbono vezes 

100.

Quanto às letras antecedendo os números, destacam-se:

•	 E – Aço produzido pelo processo elétrico (teores de P e S inferio-
res a 0,025%)

•	 B – Aço produzido pelo processo Bessemer básico
•	 C – Aço produzido pelo processo Siemens-Martin básico
•	 D – Aço produzido pelo processo Siemens-Martin ácido

E ainda pode apresentar letras depois dos números:

•	 H – Aço fornecido no estado “temperado”
•	 L – Com teor de carbono inferior ao indicado
•	 F – Aço de fácil usinagem

A Tabela 1 apresenta os aços carbono e baixa liga pela norma ABNT.
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Tabela 1 – classificação dos aços carbono e baixa liga.

ABNT - AISI TIPO DE AÇO
C10XX Aços-ao-carbono
C11XX Aços de usinagem fácil (com alto teor de S)
C12XX Aços de usinagem fácil (com altos teores de P e S)
13XX Aços ao Mn (de 1,5 a 2,0% Mn)
23XX Aços ao Ni (de 3,25 a 3,75% Ni)
25XX Aços ao Ni (de 4,75 a 5,25% Ni)
31XX Aços ao Ni-Cr (l,l0-l,40% Ni e 0,55-0,90% Cr)
E33XX Aços ao Ni-Mo (3,25-3,75% Ni e 1,40-1,75%Cr)
40XX Aços ao Mo (0,20-0,30% Mo)
41XX Aços ao Cr-Mo (0,40-l,20% Cr e 0,08-0,25% Mo)
43XX Aços ao Ni-Cr-Mo (l,6-2,0% Ni; 0,4-0,9% Cr; 0,2-0,3% Mo)
46XX Aços ao Ni-Mo (l,40-2,00% Ni e 0,15-0,30% Mo)
48XX Aços ao Ni-Mo (3,25-3,75% Ni e 0,20-0,30% Mo
50XX Aços ao Cr (0,27-0,50% Cr)
51XX Aços ao Cr (0,70-1,20% Cr)
61XX Aços ao Cr-V (0,70-1,l0% Cr e 0,10%V)
86XX Aços Ni-Cr-Mo (0,2-0,4% Ni; 0,3-0,5% Cr; 0,08-0,l5% Mo)
87XX Aços Ni-Cr-Mo (0,4-0,7% Ni; 0,4-0,6% Cr; 0,2-0,3 %Mo)
92XX Aços ao Mn-Si (l,4-2,0 %Si e 0,60-0,90% Mn e 0-0,7% Cr)

XXBXX Aços ao B contendo 0,0005-0,003% B (aço 10BXX =  
aço carbono com B; aço 50BXX = aço ao Cr com B)

Como exemplo, aço ABNT 4140, aço baixa liga contendo 0,40 a 1,20% de 
Cromo e 0,08 a 0,25% de Mo e 0,40% de Carbono.

Aço Carbono 10XX, sendo XX a participação % em peso do elemento 
Carbono. Assim, um aço ABNT 1045 tem 0,45% em peso do elemento 
carbono. 

2. Aços Alta Liga

Os aços alta liga são classificados pela ABNT em duas distintas classes: 
aços resistentes à corrosão e a altas temperaturas; e aços-ferramentas.
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2.1 Classes de Aços Inoxidáveis

•	 ABNT 430 (aço inoxidável ferrítico);
•	 Aço ABNT 403 (aço inoxidável martensítico); 
•	 Aço ABNT 304 (aço inoxidável austenítico); 
•	 Aço ABNT 304L (aço inoxidável austenítico com teor de C abaixo 

do especificado).

 A Tabela 2 apresenta exemplos de aços alta liga resistentes à corrosão e a 
altas temperaturas.

Aço 
ABNT

Composição (% em peso)
C Cr Ni Mo Outros Tipo 

410 0,10 12,0
Martensítico420 0,35 13,0

416 0,15 13,0 S 0,15
302 0,15 17,50 8,30

Austenítico*

304 0,08 18,30 8,50
304 L 0,03 19,0 10,0
310 0,25 25,0 20,0
316 0,08 16,5 11,0 2,20
316 L 0,03 17,0 12,0 2,20

(*) – aços inoxidáveis austeníticos não são “temperáveis”.

2.2. Aços-Ferramenta

A classificação dos aços-ferramenta é identificada por uma letra que traduz 
o material e dois números, destacando-se as seguintes categorias de aços:

•	 W: aços temperáveis em água; 
•	 O: aços temperáveis em óleo; 
•	 A: aços temperáveis ao ar; 
•	 S: aços resistentes ao impacto; 
•	 T: aço rápido ao W; 
•	 M: aço rápido ao Mo; 
•	 H: aço indeformável para trabalho a quente; 
•	 D: aço indeformável para trabalho a frio; 
•	 L: aço para uso especial em baixa-liga; 
•	 F: aço para uso especial contendo C e W. 
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Assim, por exemplo, o aço ABNT D2 apresenta 1,5% C, 12,0% de Cr; 
0,95% de Mo e 0,90% V, muito utilizado em matrizes para conformação 
a frio e estampos. A Tabela 10 apresenta os principais aços de alta-liga 
ferramentas. Importante ressaltar que os fabricantes de aços-ferramenta 
atribuem nomes comerciais para cada liga desenvolvida.

Tabela 3 – alguns aços ferramentas e respectivas composições químicas

Aço 
(ABNT)

Composição (% em peso)
C Cr W Mo V Si Mn Ni Co

D2 1,5                 12,0               0,95 0,9      0,3
D3 2,0 11,5 0,2
S1 0,45 1,4 2,0 0,2 1,0
O1 0,95 0,5 0,5 0,12 1,25
H11 0,38 5,0 1,35 0,4 1,0
H12 0,35 5,0 1,5 0,25 1,0
H13 0,40 5,0 1,5 1,0 1,0
P20 0,36 1,8 0,2 0,6 1,0
M2 0,85 4,25 6,1 5,0 1,9

Classificação segundo a norma DIN

A classificação pode ser realizada de três distintos modos: 

•	 Composição química;
•	 Resistência mecânica (tensão de ruptura, ou tensão de escoamento); e
•	 Números.

Classificação DIN por composição química 

a) Aços-ao-carbono, aços fundidos e ferros fundidos não-ligados: 

Apresentando teores básicos de elementos decorrentes do processo de fa-
bricação (Si < 0,5%, Mn < 0,8%, Cu < 0,25% e Al < 0,1%, em peso), a 
classificação recebe letra C indicando se tratar de aço-ao-carbono e dois 
números indicando o teor de carbono multiplicado por 100. Letras adicio-
nais podem completar a especificação:
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•	 k = pequenos teores de P e S; 
•	 G = recozido; 
•	 N = normalizado; 
•	 V = temperado e revenido; 
•	 E = temperado e cementado; 
•	 GS = aço fundido.

Exemplos: 

•	 Aço DIN C15 é aço ao carbono contendo 0,15% C. 
•	 DIN Ck45N, aço ao carbono com pequenos teores de P e S, apre-

sentando 0,45% C, e fornecido no estado normalizado. 

A Tabela 4 apresenta os equivalentes dos aços carbono norma ABNT e DIN.

Tabela 4 – Equivalentes dos aços carbono norma ABNT e DIN. 

Aço ABNT Equivalente DIN
1008 C8
1010 C10
1015 C15
1020 C20
1025 C25
1035 C35
1045 C45
1060 C60
1084 C84
1095 C95

b) Aços e ferros fundidos de baixa liga (inferior a 5% em ligas)

Aços classificados pelo teor do elemento carbono multiplicado por 100, 
seguido dos elementos de liga presentes e respectivos teores multiplicados 
por um fator de multiplicação.

Típicos fatores de multiplicação: Mn = 4; Cr = 4; Ni = 4; Mo = 10; 
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Exemplos:

•	 Aço DIN 16 MnCr 5: aço com 0,16% C,  1,25% Mn e traços de Cr; 
•	 Aço DIN 26 CrMo 4: aço com 0,26% C,  1,00% Cr e traços de Mo; 
•	 Aço DIN 34 NiCrMo 5 5 4: aço com 0,34% C,  1,25% Ni,  1,25% 

Cr e  0,40% Mo. 

A Tabela 5 apresenta os aços baixa norma ABNT e equivalência norma DIN. 

Tabela 5 – equivalente norma ABNT e DIN para aços baixa liga.

Aço ABNT Aço DIN
4140 42 Cr Mo 4
4130 25 Cr Mo 4
8660 60 Ni Cr Mo 2
5140 41 Cr 4
52100 100 Cr 6
6150 50 Cr V 4
9260 60 i 7

c) Aços e Ferros Fundidos de alta-liga (elementos de ligas > 5%) 

Situação idêntica à de aços baixa liga, porém apresentando um X na fren-
te da especificação indicando se tratar de material alta liga. O “X” anula 
os fatores de multiplicação considerados no caso de aços baixa liga. Por 
exemplo:

•	 Aço DIN X 7 Cr 13: aço inoxidável ferrítico com 0,07% C e 13% Cr; 
•	 Aço DIN X 15 CrNiSi 25 20: aço inoxidável austenítico com 

0,15% C,  25% Cr,  20% Ni e traços de Si; 
•	 Aço DIN X 165 CrMoV 12: aço indeformável com 1,65% C,  12% 

Cr e traços de Mo e V. 

 Classificação DIN por resistência 

Especifica o aço pelo limite de resistência à tração (tensão de ruptura), ou 
do limite de escoamento em N/mm2 (ou MPa). 
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Algumas letras usadas na especificação desta norma são: 

•	 R = aço acalmado; 
•	 Ro = aço no estado bruto de fusão; 
•	 RR = aço super-acalmado; 
•	 U = aço não acalmado; 
•	 St = tensão de ruptura; 
•	 Ste = tensão de escoamento

Exemplos:

•	 Aço DIN RSt 37: aço acalmado, com Tensão Ruptura = 370 MPa; 
•	 Aço DIN RoSt 33: aço no estado bruto de fusão, com Tensão Rup-

tura = 330 MPa. 

A Tabela 6 apresenta equivalência de aços inoxidáveis.

Classificação por Números

Utiliza 7 números, sendo o primeiro referente ao tipo de material, os quatro 
números seguintes indicando o tipo de aço e a composição química e os 
dois últimos utilizados para dados complementares. Esta forma de espe-
cificação torna-se mais complicada uma vez que necessita de tabela para 
consulta, não sendo autoexplicativa como nos casos anteriores. 

Exemplos:

•	 DIN 1.7035 = aço DIN 41Cr 4 (aço com 0,40% C e 1,00% Cr).
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TABELA DE DUREZA  - Baseado na Norma SAE J-417b
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940 ... ... 85.6 ... 68 93.2 84.4 75.4 97 ... ...
920 ... ... 85.3 ... 67.5 93 84 74.8 96 ... ...
900 ... ... 85 ... 67 92.9 83.6 74.2 95 ... ...
880 ... ... 84.7 ... 66.4 92.7 83.1 73.6 93 ... ...
860 ... ... 84.4 ... 65.9 92.5 82.7 73.1 92 ... ...
840 ... ... 84.1 ... 65.3 92.3 82.2 72.2 91 ... ...
820 ... ... 83.8 ... 64.7 92.1 81.7 71.8 90 ... ...
800 ... ... 83.4 ... 64 91.8 81.1 71 88 ... ...
780 ... ... 83 ... 63.3 91.5 80.4 70.2 87 ... ...
760 ... ... 82.6 ... 62.5 91.2 79.7 69.4 86 ... ...
740 ... ... 82.2 ... 61.8 91 79.1 68.6 84 ... ...
720 ... ... 81.8 ... 61 90.7 78.4 67.7 83 ... ...
700 ... 615 81.3 ... 60.1 90.3 77.6 66.7 81   
690 ... 610 81.1 ... 59.7 90.1 77.2 66.2 ... ... ...
680 ... 603 80.8 ... 59.2 89.8 76.8 65.7 80 ... ...
670 ... 597 80.6 ... 58.8 89.7 76.4 65.3 ... ... ...
660 ... 590 80.3 ... 58.3 89.5 75.9 64.7 79 ... ...
650 ... 585 80 ... 57.8 89.2 75.5 64.1 ... ... ...
640 ... 578 79.8 ... 57.3 89 75.1 63.5 77 ... ...
630 ... 571 79.5 ... 56.8 88.8 74.6 63 ... ... ...
620 ... 564 79.2 ... 56.3 88.5 74.2 62.4 75 ... ...
610 ... 557 78.9 ... 55.7 88.2 73.6 61.7 ... ... ...
600 ... 550 78.6 ... 55.2 88 73.2 61.2 74 ... ...
590 ... 542 78.4 ... 54.7 87.8 72.7 60.5 ... 298 209.5
580 ... 535 78 ... 54.1 87.5 72.1 59.9 72 293 206
570 ... 527 77.8 ... 53.6 87.2 71.7 59.3 ... 288 202.5
560 ... 519 77.4 ... 53 86.9 71.2 58.6 71 283 199
550 505 512 77 ... 52.3 86.6 70.5 57.8 ... 276 194
540 496 503 76.7 ... 51.7 86.3 70 57 69 270 189.8
530 488 495 76.4 ... 51.1 86 69.5 56.2 ... 265 186.3
520 480 487 76.1 ... 50.5 85.7 69 55.6 67 260 182.8
510 473 479 75.7 ... 49.8 85.4 68.3 54.7 ... 254 178.6
500 465 471 75.3 ... 49.1 85 67.7 53.9 66 247 173.7
490 456 460 74.9 ... 48.4 84.7 67.1 53.1 ... 241 169.4
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480 448 452 74.5 ... 47.7 84.3 66.4 52.2 64 235 165.2
470 441 442 74.1 ... 46.9 83.9 65.7 51.30 ... 228 160.3
460 433 433 73.6 ... 46.1 83.6 64.9 50.4 62 222 156.1
450 425 425 73.3 ... 45.3 83.2 64.3 49.4 ... 217 152.6
440 415 415 72.8 ... 44.5 82.8 63.5 48.4 59 212 149.1
430 405 405 72.3 ... 43.6 82.3 62.7 47.4 ... 205 144.1
420 397 397 71.8 ... 42.7 81.8 61.9 46.4 57 199 139.9
410 388 388 71.4 ... 41.8 81.4 61.1 45.3 ... 193 135.7
400 379 379 70.8 ... 40.8 81 60.2 44.1 55 187 131.5
390 369 369 70.3 ... 39.8 80.3 59.3 42.9 ... 180 126.6
380 360 360 69.8 -110 38.8 79.8 58.4 41.7 52 175 123
370 350 350 69.2 ... 37.7 79.2 57.4 40.4 ... 170 119.5
360 341 341 68.7 -109 36.6 78.6 56.4 39.1 50 164 115.3
350 331 331 68.1 ... 35.5 78 55.4 37.8 ... 159 111.8
340 322 322 67.6 -108 34.4 77.4 54.4 36.5 47 155 109
330 313 313 67 ... 33.3 76.8 53.6 35.2 ... 150 105.5
320 303 303 66.4 -107 32.2 76.2 52.3 33.9 45 146 102.6
310 294 294 65.8 ... 31 75.6 51.3 32.5 ... 142 99.8
300 284 284 65.2 (105.5) 29.8 74.9 50.2 31.1 42 138 97
295 280 280 64.8 ... 29.2 74.6 49.7 30.4 ... 136 95.6
290 275 275 64.5 (104.5) 28.5 74.2 49 29.5 41 133 93.5
285 270 270 64.2 ... 27.8 73.8 48.4 28.7 ... 131 92.1
280 265 265 63.8 (103.5) 27.1 73.4 47.8 27.9 40 129 90.7
275 261 261 63.5 ... 26.4 73 47.2 27.1 ... 127 89.3
270 256 256 63.1 -102 25.6 72.6 46.4 26.2 38 124 87.2
265 252 252 62.7 ... 24.8 72.1 45.7 25.2 ... 122 85.8
260 247 247 62.4 -101 24 71.6 45 24.3 37 120 84.4
255 243 243 62 ... 23.1 71.1 44.2 23.2 ... 117 82.3
250 238 238 61.6 99.5 22.2 70.6 43.4 22.2 36 115 80.9
245 233 233 61.2 ... 21.3 70.1 42.5 21.1 ... 113 79.4
240 228 228 60.7 98.1 20.3 69.3 41.7 19.9 34 111 78
230 219 219 ... 96.7 -18 ... ... ... 33 106 74.5
220 209 209 ... 95 (15.7) ... ... ... 32 101 71
210 200 200 ... 93.4 (13.4) ... ... ... 30 97 68.2
200 190 190 ... 91.5 -11 ... ... ... 29 92 64.7
190 181 181 ... 89.5 (8.5) ... ... ... 28 88 61.9
180 171 171 ... 87.1 -6 ... ... ... 26 84 59.1
170 162 ... ... 85 -3 ... ... ... 25 79 55.5
160 152 ... ... 81.7 0 ... ... ... 24 75 52.7
150 143 ... ... 78.7 ... ... ... ... 22 71 49.9
140 133 ... ... 75 ... ... ... ... 21 66 46.4

OS VALORES ENTRE PARÊNTESES SERVEM APENAS COMO INFORMAÇÃO, POIS 
ESTÃO FORA DA ESCALA NORMAL.



“Fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em 
melhorar. A Excelência não deve ser uma busca, mas sim 

um hábito” 

Aristóteles, séc. IV a.C. 
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