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RESUMO

A transferência de calor entre o plasma e um sólido ocorre principalmente 

através da radiação e colisão das partículas sobre a superfície do material, o que faz 

com que o aquecimento do material aconteça da superfície para seu interior. 

Dependendo da taxa de colisões das partículas e da condutividade térmica do 

sólido, haverá gradientes térmicos no interior das amostras. A fim de estudar esse 

efeito, amostras de aço AISI M35, com 9,5 mm X 3,0 mm (diâmetro X espessura) 

foram temperadas em forno resistivo e revenidas em plasma, nas configurações 

cátodo planar e cátodo oco, com pressões de trabalho de 4 e 10 mbar, para ambas 

as configurações. Analisando a microestrutura das amostras e medindo as durezas 

ao longo do perfil transversal pode-se associar à temperatura de revenido avaliando 

indiretamente o perfil térmico. Essa relação foi obtida através de análise 

microestrutural e da curva dureza x temperatura de amostras revenidas em forno 

resistivo, utilizando temperaturas de 500, 550, 600, 650 e 700°C. A caracterização 

microestrutural das amostras foi realizada através da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), microscopia óptica (MO) e difração de raios-X (DRX). Verificou-se 

que todas as amostras tratadas em plasma apresentaram uma camada superficial, 

denominada de zona afetada por bombardeamento, que não se encontra presente 

nas amostras tratadas em forno resistivo. Além disso, verificou-se que as amostras 

que apresentaram maior gradiente térmico foram as tratadas em cátodo oco com 

pressão de 4 mbar. 

Palavras-chave: gradiente térmico, cátodo oco, aço M35, plasma. 



ABSTRACT

The heat transfer between plasma and a solid occurs mostly due the radiation 

and the collision of the particles on the material surface, heating the material from the 

surface to the bulk. The thermal gradient inside the sample depends of the rate of 

particles collisions and thermal conductivity of the solid. In order to study that effect, 

samples of AISI M35 steel, with 9,5 mm X 3,0 mm (diameter X thickness) were 

quenched in resistive furnace and tempereds in plasma using the plane configuration 

and hollow cathode, working with pressures of 4 and 10 mbar respectively. Analyzing 

the samples microstructure and measuring the hardness along the transversal 

profile, it was possible to associate the tempered temperature evaluating indirectly 

the thermal profile. This relation was obtained by microstructural analyzes and 

through the hardness curve x tempered sample temperature in resistive furnace, 

using temperatures of 500, 550, 600, 650 and 700°C. The microstructural 

characterization of the samples was obtained by the scanning electron microscopy, 

optic microscopy and X-ray diffraction. It was verified that all samples treated in 

plasma presented a superficial layer, denominated affected shelling zone, wich was 

not present in the samples treated in resistive furnace. Moreover, the samples that 

presented larger thermal gradient were treated in hollow cathode with pressure of 4 

mbar.

Keywords: Thermal gradient, hollow cathode, M35 steel, plasma. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas, devido ao aumento de competitividade do mercado, 

houve uma preocupação no que diz respeito à eficiência de processamento de 

produtos nas indústrias. A busca de novas técnicas e fontes energéticas que 

proporcionem altas taxas de aquecimento tornou-se o grande foco das operações, 

aumentando ainda mais o interesse de pesquisadores nos processos de 

aquecimento (Yamazaki, 1996). 

Os processos de aquecimento, de maneira geral, ocorrem por meio da 

transferência de calor da fonte para o material através de um meio existente entre os 

mesmos. No plasma, entretanto, a transferência de calor ocorre por radiação e 

colisão das partículas sobre a superfície do material a ser aquecido. Este último 

sendo responsável pelos aquecimentos pontuais nas regiões de colisão. Com isso, o 

plasma proporciona aquecimento com altas taxas, originando gradiente térmico na 

amostra a partir da superfície. Isso acontece porque a taxa de aquecimento da 

superfície da amostra é maior que a taxa de transferência por condução de calor 

para o interior do material, principalmente quando se trata de materiais porosos 

(Mortimer et al., 1972; Maia, 2001). Para fins de aplicações industriais, o 

conhecimento desse gradiente é de extrema importância uma vez que este definirá a 

propriedade do material processado. Aplicações como à sinterização de pós-

metálicos, queima de resíduos sólidos e tratamento de superfícies são alguns 

exemplos que serão fortemente beneficiados com esse conhecimento. 

Baseando-se na necessidade de se ter esse conhecimento, e sabendo-se que 

o aço rápido AISI M35 possui uma elevada sensibilidade térmica com relação à 

dureza durante a temperatura de revenimento (Bayer et al., 1989; Bayer e Walton, 
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1990), desenvolveu-se um método através deste trabalho, para medida indireta da 

temperatura. No presente trabalho, amostras deste aço foram revenidas em plasma 

e depois caracterizadas quanto ao aspecto microestrutural e de dureza, com o 

objetivo de relacionar com a temperatura de revenimento, determinando-se assim o 

perfil térmico. 

Para um melhor entendimento, dividiu-se este trabalho em mais 4 capítulos. O 

segundo capítulo aborda uma revisão de literatura sobre plasma, além de um maior 

entendimento sobre aços rápidos. O terceiro capítulo descreve a confecção dos 

corpos-de-prova, os tratamentos térmicos realizados nestes e os ensaios a que eles 

foram submetidos. O quarto capítulo trata dos resultados e discussões baseados na 

metodologia utilizada, e por fim, no quinto capítulo têm-se conclusões sobre toda a 

pesquisa realizada. 
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2. Aspectos Teóricos 

2.1.  Plasma - O quarto estado da Matéria 

O plasma, também denominado de descarga elétrica, descarga gasosa ou 

descarga luminescente, é um estado distinto da matéria, sendo composto por 

grandes números de partículas carregadas (elétrons, íons) e neutras onde há uma 

igualdade de portadores de cargas positivas e negativas (Alves Jr, 2001). Devido ao 

fato do plasma ser obtido a partir de uma substância no estado gasoso e da energia 

cinética das partículas que o constitui apresentar propriedades diferentes das 

encontradas nos demais estados da matéria, sólido, líquido e gasoso; o plasma é 

considerado o quarto estado da matéria (Rosnagel, 1990). A figura 2.1 representa a 

matéria no estado gasoso e no estado ionizado, plasma. 

Figura 2.1 - Matéria no estado gasoso e no estado de plasma.

Há d  de uma 

corrente elétrica através de um gás, o plasma térmico ou o plasma em equilíbrio 

(plasm

ois tipos diferentes de plasma, gerados a partir da passagem

a quente) e o plasma não térmico ou de não equilíbrio (plasma frio). O 

primeiro tem como característica a igualdade de temperaturas entre os elétrons e as 
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partículas pesadas (Te = Th), a existência de um quase equilíbrio químico, e uma alta 

densidade de elétrons ou partículas na ordem de 1023 - 1028 m-3. Em contraste, o 

segundo tipo de plasma é caracterizado pela grande diferença de temperatura dos 

elétrons e das partículas pesadas (Te >> Th), baixa densidade de elétrons ou 

partículas menor que 1020 m-3 (Fauchais et al, 1984; Segovia et al., 1998).

2.2. Descarga elétrica em gases – Glow discharge.  

Ao se aplicar uma diferença de potencial entre dois eletrodos, que se 

ncontram inseridos em uma câmara fechada contendo gás à baixa pressão, é e

formada uma região luminescente proveniente de uma descarga elétrica onde as 

características dessa descarga dependerão de fatores como geometria dos 

eletrodos, tipo de gases ou mistura dos gases, pressão interna do sistema e 

diferença do potencial aplicado (Alves Jr, 2001; Chapman, 1980). A figura 2.2 

representa a geração desta descarga luminescente e de outras três descargas. 
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Figura 2.2 - Curva característica corrente-voltagem de uma descarga elétrica em 

gases (Fontana, 1997, apud Lourenço 2004) 

Como ilustrado na figura 2.2, antes da geração de descargas, inicialmente, a 

corrente é baixa e tende a aumentar com o aumento da voltagem da fonte a qual 

acelera as partículas carregadas. Os íons produzidos bombardeiam o cátodo 

produzindo elétrons secundários que colidem com as espécies neutras do gás 

produzindo novos íons. Como mais cargas são criadas, a corrente aumenta, mas a 

voltagem torna-se constante sendo limitada pela impedância da saída da fonte, esse 

primeiro regime é denominado de “descarga de Towsend” (Alves Jr., 2001; Fontana, 

1997, apud Lourenço, 2004).

Esses novos íons criados pelos elétrons secundários bombardeiam o cátodo, 

produzindo novos elétrons secundários que agem como um processo em ciclo, 

processo este que continua até que a descarga se torne auto sustentada, assim a 

tensão cai, a corrente aumenta e quando isso ocorre o gás se torna brilhante, 

luminescente, sendo esse regime denominado de “descarga subnormal” ou “estágio 

de transição”; permanecendo com essas condições a tensão irá cair e atingir o seu 

patamar mínimo formando uma região chamada de “descarga normal” (Alves Jr., 
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2001). Ao se aumentar à potência transferida ao plasma, aumenta-se a corrente, 

sem aumento da tensão, simplesmente pelo aumento da área do cátodo recoberta 

pela região luminescente, ponto (A) (Muzart, 2000, apud Lourenço, 2004). A partir 

desse momento, a qualquer aumento da tensão, tem-se um aumento da corrente e a 

densidade da corrente torna-se uma função da voltagem, esta região é chamada de 

“descarga anormal” (Alves Jr, 2001).

Por fim, para valores de corrente superior ao valor máximo da descarga 

anormal, o aquecimento do cátodo será substancial e a emissão termiônica 

contribuirá sensivelmente para o aumento da corrente, fazendo com que a descarga 

seja mantida a uma baixa tensão e em uma alta corrente, originando o arco elétrico 

(Alves Jr, 2001).

2.3. Região catódica 

A região catódica é a região formada pelo cátodo e pela bainha catódica, 

sendo a distribuição de energia nesta região de grande importância, uma vez que, é 

essa distribuição que irá determinar uma maior ou menor intensidade de interação 

com a superfície do material a ser tratado (Alves Jr., 2001). 

A figura 2.3 representa divisão do aspecto visual do plasma durante uma 

descarga luminescente anormal, onde se pode observar, além do cátodo e a bainha 

catódica, uma série de espaços escuros e luminescentes. 
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Figura 2.3 - Aspecto visual do plasma durante a descarga luminescente anômala (ou 

anormal), apresentando regiões escuras e luminosas (Alves Jr., 2001). 

A região luminosa próxima ao cátodo, denominada luminescência catódica 

surge devido à excitação dos átomos que foram bombardeados pelas espécies do 

plasma sendo que a tonalidade da luz varia de acordo com o gás de trabalho e o 

material do cátodo. Logo após existe uma região escura, denominada de bainha 

catódica, seguida de uma região de alta luminosidade, a luminescência negativa que 

juntamente com o cátodo e a bainha são responsáveis pela maior parte da queda da 

tensão aplicada entre os eletrodos, e por fim tem-se a presença da coluna positiva e 

da região anódica (Alves Jr., 2001). 

Os principais fenômenos, como ionização, transferência de cargas, 

excitações, e produção de elétrons secundários ocorre na luminescência negativa 

juntamente com a região catódica (Alves Jr., 2001). 

As reações mais freqüentes que ocorrem na região luminescente negativa 

são provenientes das colisões elétrons moléculas (Raizer, 1997; Alves Jr., 2001), 

sendo classificadas como: 
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 Ionização (e- + G0  2e- + G+);

Ocorre quando um elétron energético colide com molécula de gás, produzindo 

um íon e dois elétrons.  

 Excitação (e- + G0  e- + G*);

Onde um elétron colide com uma molécula de gás, sendo que a energia de 

colisão do elétron é inferior à necessária para ionização, formando assim um elétron 

e uma molécula excitada. 

 Relaxação (G*  G0 + hv);

Quando uma molécula de gás excitada cai de nível energético emitindo 

fótons.

 Dissociação (e- + G2 e- + G + G);

(e- + G2 e- + G* + G); 

(e- + G2 e- + G+ + G*);

Ocorre também pela colisão elétron molécula, dependendo da energia do 

elétron dessa colisão poderá originar átomos neutros, excitados ou ionizados. 

 Recombinação (G+ + e-  G0);

  É o inverso da ionização onde elétrons chocam com a superfície, e elétrons 

desta superfície são liberados, neutralizando as espécies.

2.4. Interação plasma - superfície do cátodo 

  O bombardeamento das espécies ativas do plasmas na superfície do cátodo é 

de extrema importância, pois é durante a interação íon – superfície que ocorrem 

vários fenômenos na superfície e na subsuperfície da amostra. 
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Na superfície pode ocorrer ejeção de elétrons secundários; reflexão das 

espécies energéticas, tais como íons e partículas neutras; desprendimento de 

espécies adsorvidas à superfície; ejeção de átomos da superfície através da 

transferência de momento pela colisão primária ou colisão em cascata (sputtering),

redeposição de espécies que sofreram sputtering pela recombinação com espécies 

gasosas no plasma e conseqüente aceleração de volta à superfície; aumento da 

reatividade química das espécies adsorvidas na superfície e picos térmicos. Já na 

subsuperfície podem ocorrer, implantação das partículas que se chocam com a 

superfície; colisões em cascata que causam deslocamento dos átomos na rede e 

criação de defeitos (Chapman, 1980; Rickerby, 1991; Alves Jr 2001). Alguns desses 

fenômenos que ocorrem durante a interação íon - superfície da amostra pode ser 

visualizado no esquema da figura 2.4. 

Figura 2.4 - Possíveis interações entre íons e superfície da amostra - (adaptada de 

Chapman, 1980).
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2.5. Transferência de calor plasma – sólido 

A forma como a superfície do material é aquecida é um fato que diferencia o 

plasma das outras formas convencionais de aquecimento. Por ser uma fonte de 

energia que produz alta taxa de aquecimento, a região do material aquecida pelo 

plasma produz o estado de não equilíbrio da microestrutura que altera a dureza e a 

resistência do material (Akamatsu, 2003, apud Souza Jr, 2005). 

A transferência de energia entre o plasma e uma superfície sólida é um 

mecanismo bastante complexo, principalmente em se tratando do plasma de não-

equilíbrio.  A temperatura de uma superfície aquecida é influenciada por processos 

como adsorção, desabsorção e difusão, como também pela reação superficial e 

pelos processos químicos.  A transferência de energia entre as espécies do plasma 

e um sólido é um mecanismo muito difícil de ser medido, pois a temperatura de 

superfície é fortemente influenciada pelo fluxo de energia interna devido ao 

bombardeamento energético das partículas, às reações exotérmicas e ao calor por 

radiação (Kersten et al., 1994).  Contudo, a energia responsável pelo aquecimento 

pode ser determinada pela equação 2.1. 

Soutin QQQ      (2.1) 

Onde: inQ  é a energia total entregue ao substrato, SQ  é a energia transferida para 

aquecer o substrato e outQ  é a energia perdida do substrato. 

A energia total entregue ao substrato expressa pela equação 2.2, é o 

somatório da contribuição de diversas fontes de energia as quais são: o calor da 



Aspectos teóricos 28
   

Nierlly Karinni de Almeida Maribondo Galvão, 2007 

radiação para a superfície (Jrad); a energia transferida pelas cargas (elétrons e íons) 

(Jch); a contribuição das espécies neutras (Jn); a energia transferida pela adsorção e 

condensação (Jads); a energia de reação de processo exotérmico, incluindo a 

recombinação molecular da superfície, (Jreact); e a energia das fontes externas (Jext)

(Kersten et al., 2001). 

dAJJJJJJQ extreactadsnchradin )(    (2.2) 

Cada uma destas fontes de energia tem sua parcela de contribuição para o 

aquecimento da superfície das amostras e dependendo da situação, algumas destas 

contribuições podem ser mais significativas que as outras. A contribuição da energia 

de radiação só é significativa quando se utiliza temperatura elevada e é proveniente 

do aquecimento das partes vizinhas da amostra: as paredes do vidro do reator, do 

material do porta amostra e a própria radiação do gás utilizado no tratamento 

(Kersten et al., 2001). A equação 2.3 pode estimar a contribuição da energia de 

radiação no aquecimento de superfície (Kersten et al., 2001). 

)( 44

1, SSradrad TTJ     (2.3) 

Onde:  é a constante de Stefan – Boltzmann cujo valor é 5,67 x 10-6 W m-2 K-4,  e 

s são as emitâncias do substrato e da radiação, respectivamente; e Ts e T são a 

temperaturas do substrato e da radiação da fonte respectivamente. 

 A energia transferida pelas cargas (íons e elétrons) é a fonte mais eficiente de 

transferência de energia, plasma-superfície do sólido, devido à energia cinética das 
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cargas que são aceleradas da bainha até a superfície do sólido, a qual é 

influenciada pela espessura da bainha catódica, pressão do gás e a energia da 

descarga. O fluxo de energia total das partículas carregadas representado na 

equação 2.4 é dado pelo somatório das contribuições das energias dos íons 

positivos (Ji+); íons negativos (Ji-); recombinação de íons positivos e elétrons da 

superfície do substrato (Jrec); elétrons secundários (Jes); e elétrons primários (Jep),

sendo a energia destas partículas (JCh) dada pelo produto da densidade do fluxo de 

partícula (j) com a quantidade de energia da partícula (E), ou seja, JCh = j. E (Kersten 

et al., 2001). 

epesreciiCh JJJJJJ     (2.4) 

 De acordo com Kersten et al (2001), no plasma de baixa pressão, os 

componentes que contribuem para a transferência de energia das espécies neutras 

para a superfície do sólido são: o calor de adsorção ou condensação; energia de 

excitação; a energia cinética das partículas arrancadas do cátodo; e a energia dos 

átomos dos gases. Dentre esses fatores o calor de adsorção é o que traz 

contribuição mais relevante para o processo. Em uma adsorção de partícula, o calor 

liberado pela adsorção (Eads), é cedido para a superfície, no entanto para que isso 

ocorra é preciso que haja uma aderência física ou química da partícula na superfície 

da amostra (Kersten et al., 2001).

 A contribuição da energia de excitação para o aquecimento de uma superfície 

é muito pequena, menos de 1%, quando comparada às contribuições das outras 

parcelas sendo, no entanto desprezível no processo (Kersten et al., 2001).  
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A energia cinética das partículas oriundas do sputtering fornece uma 

contribuição importante no aquecimento da superfície. A energia da partícula neutra 

arrancada do cátodo é de aproximadamente 1 – 30 eV e  pode transferir uma 

quantidade considerável de sua energia cinética à superfície, principalmente em  um 

plasma fracamente ionizado (Zhechev et al, 2003, apud Souza Jr., 2005). 

 A energia cinética dos átomos neutros dos gases transferida para o substrato 

também irá contribuir para o aquecimento da superfície.  Em uma descarga 

luminescente à baixa pressão, o aquecimento do gás ocorre principalmente pelas 

colisões elásticas e pelas trocas de cargas dos íons nas colisões (Chen e Li, 2003). 

 A energia de reação de processos exotérmicos, incluindo a recombinação 

molecular na superfície, também contribui para o aquecimento da superfície do 

substrato. Isso ocorre quando há formação de moléculas devido a um processo 

exotérmico que age na presença da superfície sólida. A transferência de energia 

para a superfície sólida dar-se-á pela forma interna de excitação e vibração (Kersten 

et al., 2001). 

Em todo processo termodinâmico, é natural que a energia fornecida não seja 

completamente aproveitada, ou seja, há sempre uma parcela de energia que não 

contribui para o aquecimento, sendo considerada perdida. Essa energia perdida é 

proveniente de todas as partes que constituem o sistema em estudo. Sendo assim a 

energia perdida da superfície do substrato (Qout) é o somatório de todas as 

contribuições envolvidas no processo. A equação 2.5 representa essa perda de 

energia (Kersten et al., 2001). 
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dAJJJJJQ particulareaçãodesextradout )(              (2.5) 

Onde: Jrad é a radiação emitida do substrato, devido a sua temperatura; Jext é a perda 

de calor pelo resfriamento, devido ao meio externo; Jdes é a energia proveniente da 

desabsorção das partículas dentro do gás; Jreação é a energia das reações químicas 

endotérmicas da superfície; Jpartícula é a energia de transporte das partículas, devido 

ao sputtering dos átomos da superfície e a emissão de elétrons secundários. Todas 

essas energias são perdidas durante o processo, não contribuindo para o 

aquecimento da superfície, sendo que a maior perda de energia se dá na forma de 

radiação (Sousa, 1995). 

2.6. Efeito cátodo oco. 

A configuração cátodo oco é obtida quando se tem duas paredes paralelas 

polarizadas catodicamente com o mesmo potencial. Essa configuração pode ser 

feita com diferentes geometrias tais como, dois planos paralelos, um cilindro, um 

arame formando uma espira, entre outras formas que também possam confinar o 

plasma no cátodo (Baránková e Bardos, 2001).

Ao se modificar a característica geométrica de uma descarga luminescente 

convencional para a configuração cátodo oco, provoca-se um aumento de diversas 

ordens de magnitude na corrente da descarga, gerando plasmas estáveis e de alta 

densidade, sem que sejam necessárias altas pressões de operações ou campos 

magnéticos externos (Baránková et al., 1996; Alves Jr. et al., 2003; Arslanbekov et 

al., 1998) 
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Quando o eletrodo oco é polarizado negativamente, dependendo do diâmetro 

da cavidade e do seu comprimento, a descarga pode apresentar baixa resistividade 

à passagem de corrente elétrica. Assim os elétrons ficam confinados, oscilando 

eletrostaticamente entre as paredes do eletrodo e a amostra imersa no seu interior, 

adquirindo um maior tempo de vida no volume do plasma e, consequentemente 

aumenta o número de colisões ionizantes, a produção de íons e a densidade do 

fluxo de íons. Como a maior diferença de potencial da descarga recai sobre a bainha 

catódica e como as paredes do cátodo são ionizadas negativamente, a bainha 

catódica aparece próxima a essa parede, sendo assim, esses íons que se 

encontram no plasma dentro dessa cavidade são acelerados com alta energia em 

direção as paredes do cátodo, liberando átomos e elétrons e produzindo intensos 

aquecimentos nas mesmas. Os novos elétrons produzidos são, então, acelerados 

em direção ao volume do plasma e novamente ficam oscilando entre as paredes e 

as amostras, gerando novas colisões ionizantes, alimentando este ciclo. Este 

conjunto de efeitos descritos que geram o aumento da magnitude da corrente são 

conhecidos como efeito cátodo oco (Kolobov e Tsendin, 1995 apud Pessoa, 2005).  

Devido ao efeito cátodo oco, em se tratando de amostras imersas nessa 

configuração, dependendo da distância de separação entre as amostras e a parede 

do cátodo, da pressão do gás e da densidade do plasma, o gás dentro do cátodo 

pode ser aquecido a temperaturas extremamente altas afetando a temperatura da 

superfície das amostras tratadas (Alves Jr. et al., 2003). 

O uso da configuração cátodo oco exibe muitas vantagens em relação à 

configuração tradicional, entre as quais estão: a alta densidade de elétrons, o alto 

grau de ativação das espécies, o sistema se apresentar de forma versátil e uma 

eficiente transferência de calor (Baránková et al., 1996). Embora para algumas 
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aplicações tal como a sinterização, o uso desta técnica seja bastante viável, por 

outro lado, o efeito cátodo oco é indesejável quando se está tratando de peças com 

geometria complexas ou peças com furos, onde podem ocorrer heterogeneidades na 

superfície das amostras tratadas. Nessas regiões verifica-se um superaquecimento 

da peça e conseqüentes diferenças microestruturais da camada tratada (Vilar, 

2004). Esses efeitos são causados pelo ambiente complexo e hostil (presente no 

plasma) que inclui interações com fótons, bombardeamento por elétrons, íons, 

átomos, moléculas e radicais neutros e energéticos. Grande parte da energia 

introduzida pelo bombardeamento das partículas é usada no aquecimento do 

material, produzindo pressões e picos térmicos. Por exemplo, foram calculados 

picos de 3283 K e pressões de 1,3 x 1010 Pa (1,2 x 105 atm) por 7 x 10-11 s de 

duração para partículas com energia de 100 eV (TSAI et al. 1987) 

2.7. Aços Rápidos 

Os aços rápidos são aços ferramentas e consistem em um complexo à base 

de ferro e ligas de carbono, cromo, tungstênio, molibdênio, vanádio e cobalto, cuja 

sua principal característica está na capacidade de reter dureza mesmo quando 

submetidos à altas temperaturas resultantes do corte rápido de materiais (Hoyle, 

1988; Boccalini, 2001). 

O primeiro aço formalmente classificado como aço rápido foi desenvolvido por 

volta do ano de 1900 e patenteado pela Cruciable Steel Company, consistindo em 

uma liga de ferro composta de 0,7 % de carbono, 18 % de tungstênio, 4 % de cromo 

e 1 % de vanádio, sendo denominada de acordo com a AISI de T1 (Wilson, 1975). 
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O aço AISI T1 permaneceu popular nas indústrias até ser substituído por um 

novo produto que continha molibdênio (Mo) e formava carbonetos mais fortes que o 

original do tungstênio (W) do aço T1. A possibilidade de substituir parte do W por Mo 

mais a adição de novos componentes deram origem a outros aços rápidos (Wilson, 

1975; Bayer et al., 1990). 

2.8. Classificação dos aços rápidos 

A Americam Iron and Stell Institute (AISI) estabeleceu uma classificação para 

os aços rápidos, a qual consiste em: 

 Aço rápido ao Tungstênio, ou série T, onde além do tungstênio, têm-se como 

principais elementos de liga Cr, V, Co e C. 

 Aços rápidos ao Molibdênio, ou série M, onde além do molibdênio tem como 

principais elementos de liga os mesmos encontrados na serie T (Bayer, 

Walton, 1990, Bayer et al., 1989). 

A tabela abaixo representa os aços rápidos e suas respectivas 

classificações.
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Tabela 2.1 - Classificação dos aços rápidos (Machado e da Silva, 2004). 

AISI C Mn Si Cr V W Mo Co Outros 
Tipos ao W 

T1 0,70/0,75 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,10 1,00/1,20 18,00/18,25 0,70 (opc) - -
T2 0,80/0,85 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,25 2,00/2,15 18,00/18,50 0,50/0,75(opc) - -
T2 0,95/0,98 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,25 2,00/2,15 18,00/18,50 0,50/0,75(opc) - -
T7 0,70/0,75 0,10/0,40 0,10/0,40 4,50/5,00 1,50/1,80 13,50/14,50 - - -
T9 1,22/1,28 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,25 3,75/4,25 18,00/18,50 0,71(opc) - -

Tipos ao W-Co
T4 0,70/0,75 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,50 1,00/1,25 18,00/19,00 0,60/0,70(opc) 4,75/5,25 -
T5 0,77/0,85 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,50 1,85/2,00 18,50/19,00 0,65/1,00(opc) 7,60/9,00 -
T6 0,75/085 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,50 1,60/2,00 18,75/20,50 0,60/0,80(opc) 11,50/12,25 -
T8 0,75/0,80 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,25 2,00/2,25 13,75/14,00 0,75 5,00/5,25 -

T15 1,50/1,60 0,10/0,40 0,10/0,40 4,50/4,75 4,75/5,00 12,50/13,50 0,50(opc) 4,75/5,25 -
Tipos ao Mo 

M1 0,78/0,85 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,00 1,00/1,25 1,50/1,65 8,00/9,00 - -
M7 0,97/1,03 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,00 1,90/2,10 1,50/1,75 8,50/8,75 - -

M10 0,85/0,9 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,25 1,90/2,10 - 8,00/8,50 - -
Tipos ao Mo- Co

M30 0,80/0,85 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,25 1,10/1,40 1,50/1,80 8,25/8,50 4,75/5,25 -
M33 1,05/1,10 0,10/0,40 0,10/0,40 3,50/4,00 1,05/1,25 1,30/1,70 9,25/9,75 7,75/8,25 -
M44 0,87/0,93 0,10/0,40 0,10/0,40 3,50/4,00 1,85/2,25 1,30/1,60 8,45/8,95 8,00/8,50 -
M42 1,05/1,10 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,25 1,10/1,40 1,30/1,60 9,25/9,75 7,75/8,25 -
M43 1,15/1,25 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,25 1,60/2,00 2,50/2,75 7,75/8,20 8,00/8,50 -
M46 1,20/1,25 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,25 3,00/3,30 1,75/2,20 8,00/8,50 8,00/8,50 -

Tipos ao Mo- W 
M2 0,80/0,85 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,25 1,70/2,10 6,00/6,50 4,75/5,25 - -
M3 1,00/1,10 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,25 2,40/2,55 6,00/6,25 5,70/6,25 - -

Tipo1 
M3

1,10/1,20 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,25 3,00/3,30 5,60/6,25 5,00/6,25
- -

Tipo2 
M4

1,25/1,30 0,10/0,40 0,10/0,40 4,25/4,50 3,75/4,25 5,50/6,00 4,50/4,75
- -

Tipos ao Mo- W-Co
M6 0,75/0,80 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,25 1,25/1,55 3,75/4,25 4,75/5,25 11,50/12,50 -

M15 1,50/1,60 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,75 4,75/5,25 6,25/6,75 3,00/5,00 4,75/5,25 -
M35 0,80/0,85 0,10/0,40 0,10/0,40 3,90/4,40 1,75/2,15 6,15/6,65 4,75/5,25 4,75/5,25 -
M36 0,80/0,90 0,10/0,40 0,10/0,40 3,75/4,25 1,65/2,00 5,50/6,00 4,25/5,25 7,75/9,00 -
M41 1,05/1,10 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,75 1,65/2,00 6,25/6,75 3,00/5,00 4,75/5,25 -
M44 1,10/1,20 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,75 2,00/2,25 5,00/5,50 5,00/6,25 11,50/12,50 -
M45 1,20/1,25 0,10/0,40 0,10/0,40 4,00/4,75 1,60/2,00 6,75/8,10 4,75/5,25 5,25/4,75 -

2.9. Elementos de liga 

 Além do molibdênio e do tungstênio, vários elementos de liga são adicionados 

às classes M e T com a finalidade de melhorar as propriedades finais desses aços 

rápidos. Os principais elementos de liga adicionados e seus respectivos efeitos são 

discutidos abaixo.   

 Carbono – De presença indispensável nestes aços, assim como nos aços 

carbonos, atua no sentido de aumentar a dureza do material. A quantidade 

de carbono adicionada deve ser suficiente para permitir a formação de 
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carbonetos primários, responsáveis pela resistência ao desgaste e 

abrasão (Bayer e Walton, 1990; Machado e da Silva, 2004). O teor de 

carbono nos aços rápidos varia de 0,7 a 2, onde teores mais baixos 

representam menores durezas e teores mais altos provocam o aumento 

da dureza secundária, da estabilidade térmica e da quantidade de 

austenita retida, além da diminuição na temperatura da linha liquidus e 

solidus, da forjabilidade do aço, da tenacidade, além da contribuição para 

o refino do grão (Roberts e Gary, 1980; Machado e da Silva, 2004). 

 Tungstênio – Para que os aços sejam classificados como aço rápido tem 

de conter obrigatoriamente tungstênio e/ou molibdênio. A adição deste 

aumenta a resistência ao desgaste, a dureza à quente e a estabilidade 

térmica. O teor de tungstênio nos aços rápidos pode chegar a 20% (Bayer 

et al., 1989; Bayer e Walton, 1990) 

 Molibdênio – Devido ao seu custo mais acessível, inicialmente foi 

introduzido como substituto do tungstênio, gerando outra classe de aços 

rápidos (Wilson, 1975). Assim como o tungstênio, a adição deste elemento 

aumenta a resistência ao desgaste, a dureza à quente e a estabilidade 

térmica. Embora apresente maior eficiência no aumento de dureza, 

temperabilidade e tenacidade, a substituição total do molibdênio pelo 

tungstênio não é vantajosa, uma vez que o tungstênio fornece melhor 

proteção contra o crescimento de grão, descarbonetação e oxidação. Os 

aços rápidos de molibdênio e tungstênio apresentam menor densidade, 

eutético mais fino, transformação de fase em temperatura mais baixa e 

austenita retida menos estável que os aços rápidos tungstênio. O teor de 
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molibdênio adicionado nos aços rápido varia de 0 a 9,75 % (Roberts e 

Gary, 1980; Bayer et al., 1989). 

 Vanádio – O vanádio aparece em teores de 1 a 5%, é desoxidante, mas 

forte formador de carboneto do tipo MC, que apresenta elevada dureza e 

estabilidade, fato este que dificulta o crescimento dos contornos 

restringindo o crescimento de grão (Roberts e Gary 1980). O aumento do 

teor de vanádio em conjunto com o aumento do teor de carbono causa 

maior estabilidade da austenita retida tanto no estado temperado como no 

estado recozido. Devido à dificuldade de forjamento, ligas com mais de 

5% de vanádio só são obtidas por metalurgia do pó (Hoyle, 1988). 

 Cromo – está sempre presente nos aços ferramentas com taxa variando 

entre 3,5 e 5%. Devido ao fato de retardar outras transformações de fase, 

o cromo, juntamente com o carbono, é o principal responsável pela 

temperabilidade dos aços rápidos. A adição de cromo também eleva o 

pico de dureza secundária, uma vez que impede a precipitação e 

coalescimento dos carbonetos secundários, melhorando a distribuição 

destes (Hoyle, 1988). Geralmente, este elemento está adicionado em teor 

de 4 %, uma vez que essa concentração apresenta melhor compromisso 

entre a dureza e tenacidade, além de reduzir a oxidação e formação de 

carepa durante os tratamentos térmicos e operação de corte (Hoyle, 1988; 

Roberts e Gary, 1980).

 Cobalto – A adição de cobalto eleva a temperatura da linha solidus, que 

permite o uso de temperatura de austenitização mais elevada e 

conseqüentemente a dissolução de uma maior quantidade de carbonetos, 
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aumentando a dureza secundária e a estabilidade térmica. Seus teores 

variam entre 4,75 e 12,5% e embora a adição desse elemento cause um 

aumento na tendência de descarbonetação, na dificuldade de afiar as 

ferramentas e ainda uma redução na tenacidade e ductilidade. Seu uso é 

justificado por aumentar significativamente a dureza a quente, melhorando 

a capacidade de corte em operações de altas temperaturas, como é o 

caso de corte de desbaste e corte a altas velocidades (Hoyle, 1988; 

Wilson, 1975). Um outro efeito deletério das adições de cobalto é o 

aumento proporcional na quantidade de austenita retida, tanto no estado 

temperado quanto revenido (Hoyle, 1988). 

2.10. Propriedades dos aços rápidos 

Basicamente, a mais importante propriedade dos aços rápidos é a sua 

capacidade de corte, no entanto, essa propriedade depende da combinação de 

outras propriedades, das quais as mais importantes são: dureza, dureza a quente, 

resistência à abrasão e tenacidade (Bayer et al., 1989). 

A dureza, determinada pela resistência à penetração, é o requerimento 

principal de uma ferramenta de aço rápido e é usada como um controle para verificar 

o tratamento térmico ideal da ferramenta, uma vez que a dureza desse material varia 

muito de acordo com a temperatura de tratamento a qual foi submetido. Todas as 

ferramentas de aço rápido após o tratamento térmico de austenitização podem ser 

endurecidas à temperatura ambiente com dureza de aproximadamente 64 HRC, 

enquanto as séries M40, M30 E T15 podem alcançar 69 HRC (Bayer et al., 1989). O 

gráfico da figura 2.5 ilustra os valores de dureza para uma amostra de aço rápido 
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AISI M35, inicialmente temperada, dureza 65 HRC, e revenidas a diferentes 

temperaturas.

 Tempo 3 X 1h

Figura 2.5 - Gráfico Dureza (HCR) X Temperatura de revenimento do aço AISI M35 

(Metal Ravne, 2005). 

Dureza à quente ou, habilidade de reter dureza a elevadas temperaturas, é 

um importante componente da habilidade de corte, uma vez que a dureza à 

temperatura ambiente não é a mesma a temperaturas elevadas, produzidas com a 

fricção da ferramenta com a peça de trabalho (Bayer et al., 1989).

 A resistência à abrasão dos aços rápidos é de extrema importância quando a 

condição de corte é fortemente abrasiva, sendo determinada pela dureza da matriz e 

composição dos precipitados de M2C e MC (Bayer et al., 1989).

A tenacidade ou, habilidade de absorver energia, é definida como a 

combinação de dois fatores: capacidade de o material deformar antes de quebrar e a 

capacidade do material resistir à deformação permanente. No entanto, estas 

ferramentas quando usadas em corte fino, não ultrapassam a deformação 

admissível, no entanto, em outros tipos de corte a tensão aplicada à ferramenta 
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pode superar a força elástica. Por este motivo, a propriedade da tenacidade do 

material não pode ser ignorada (Bayer et al., 1989). 

2.11. Tratamento térmico 

O tratamento térmico ao qual a ferramenta de corte vai ser submetida é tão 

importante quanto a escolha da matéria prima para a fabricação dessa ferramenta, 

pois o sucesso da ferramenta de corte deve-se tanto à seleção e composição do 

material como ao tratamento térmico deste. 

O objetivo do tratamento térmico final de ferramenta de aços rápidos ou 

operação de endurecimento é de transformar um aço inteiramente recozido, que 

consiste em uma matriz ferrítica contendo carbonetos, em uma estrutura 

martensítica endurecida com carbonetos que influenciam nas propriedades finais 

destes aços. Esse tratamento consiste de: austenitização, têmpera e revenimento 

(Omsén, 1969) 

 A austenitização consiste no aquecimento do material até acima de sua 

temperatura crítica superior, sendo durante a austenitização que ocorre a 

dissociação dos carbonetos na matriz. A temperatura de austenitização dos aços 

rápidos está na faixa de 1150 a 1290°C e após a austenitização vem a têmpera, que 

consiste no resfriamento brusco, onde se tem a transformação da austenita, que foi 

formada a altas temperaturas, em uma estrutura dura de martensita. Nos aços 

rápidos esse resfriamento brusco pode ser feito no óleo, banho de sal ou 

simplesmente ao ar. Para aliviar as tensões internas resultantes do aquecimento e 

resfriamento brusco é feito o revenimento que aumenta a tenacidade do aço rápido e 

também fornece a dureza secundária (Bayer et al., 1990; Nogueira et al., 2002).  
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2.12. Microestrutura 

 A estrutura bruta de fusão dos aços rápidos é caracterizada pela presença de 

dentritas de austenita envoltos numa rede de carbonetos primários. Para que essa 

estrutura bruta possa ser aplicada em um material de uso prático, a mesma tem de 

ser modificada, trabalhada mecanicamente de maneira que haja uma quebra da 

estrutura dos carbonetos, e recozida. O material final, trabalhado e recozido, 

apresenta agora carbonetos dispersos em uma matriz ferrítica (Roberts e Gary, 

1980).

 Nos aços rápidos encontram-se carbonetos primários, que estão no material 

desde o estado bruto de fusão, e os carbonetos secundários, que surgem a partir 

dos tratamentos térmicos subseqüentes. Os carbonetos mais importantes e 

comumente encontrados nos aços rápidos são os dos tipos M6C, M2C e MC, onde M 

é um dos elementos de liga (W, Mo, Cr, V, Co e Fe) (Nogueira et al., 2002; Hoyle, 

1988; Cescon, 1990). 

2.12.1. Carbonetos primários 

Estão sempre presentes nos aços rápidos, fornecendo ao material a 

capacidade de resistir ao desgaste. O carboneto primário mais importante é o do tipo 

M6C, pois devido a sua dureza é o que mais contribui para a resistência a abrasão 

dos aços rápidos, onde M pode ser ferro, molibdênio ou tungstênio, podendo ainda 

dissolver pequenas quantidades de cromo e vanádio, substituindo o ferro. O 

carboneto do tipo M6C apresenta estrutura cúbica de face centrada com fórmula 
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química entre Fe4M2C e Fe3M3C, sendo M tungstênio ou molibdênio.  Esses 

carbonetos são muito estáveis e dissolvem-se apenas parcialmente durante a 

austenitização acima de 980°C (Roberts e Gary, 1980). 

O vanádio, presente nos aços rápidos forma carbonetos primários do tipo MC 

(ou M4C3), apresenta estrutura cúbica de face centrada, sendo capaz de dissolver 

tungstênio, molibdênio ferro e cromo. Outro tipo de carboneto encontrado é o M2C,

onde M representa o molibdênio e tungstênio podendo ainda dissolver outros 

elementos. Esse tipo de carboneto possui estrutura hexagonal e metaestável, 

tendendo a se decompor, durante os processos de fabricação e tratamentos 

térmicos subseqüentes, em uma mistura de M6C e MC secundários (Roberts e Gary, 

1980; Wilson, 1988; Cescon, 1990). 

2.12.2. Carbonetos secundários  

 São formados em várias etapas. A ferrita , que ocorre tanto na solidificação 

quanto no superaquecimento, pode se decompor formando austenita e carbonetos, 

principalmente os dos tipos M6C. Durante a têmpera, no resfriamento da austenita, 

ocorre uma pequena precipitação dos carbonetos de tipo MC, preferencialmente nas 

regiões dos contornos de grão (Cescon, 1990). 

 No recozimento pleno, o aumento da fração volumétrica de carbonetos ocorre 

tanto por nucleação como por crescimento de carbonetos primários. Carbonetos do 

tipo M6C e M23C6 precipitam-se. O carboneto do tipo M23C6, onde M é basicamente 

só cromo, só está presente no material recozido, uma vez que se encontra 

totalmente dissolvido nas temperaturas usuais de austenitização, e sua precipitação 
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só é possível nas temperaturas e tempos de recozimentos usuais. Já no 

recozimento subcrítico, que equivale a um revenimento a alta temperatura, os 

carbonetos secundários estão mais finamente dispersos, provocando um efeito 

endurecedor acentuado. Sendo assim estes materiais apresentam, então, maior 

dureza e menor ductilidade do que os materiais recozidos plenamente (Davis, 1991). 

 Segundo Cescon (1990), várias transformações microestruturais ocorrem 

durante o revenimento dos aços rápidos. No estado temperado, encontram-se como 

microconstituintes dos aços rápidos martensita, do tipo misto, austenita retida e 

carbonetos, dos tipos M6C e MC, que não foram dissolvidos no aquecimento. Entre 

100 e 250°C há uma precipitação dos carbonetos de ferro, identificados como 

carbonetos ; entre 250 e 500°C os carbonetos de ferro continuam precipitando, 

havendo também a formação de cementita. Acima de 300 e 350°C inicia-se a 

precipitação de carbonetos a partir de austenita retida; a quantidade de austenita 

retida se mantém até aproximadamente 530°C, e transforma-se em martensita no 

resfriamento subseqüente. Entretanto, entre 400 e 570°C a cementita é em parte 

dissolvida, havendo a precipitação de carbonetos do tipo M2C e MC, tanto na 

martensita quanto na austenita retida. Todavia, o fenômeno da dureza secundaria é 

mais acentuado na faixa dos 500 aos 570°C, pois é nesta faixa onde ocorre maior 

precipitação de carbonetos dos elementos de liga presentes no material. A 

precipitação destes carbonetos, na temperatura de 500 a 570°C, ocorre 

preferencialmente na estrutura de discordância herdada da martensita; devido à 

pequena velocidade de difusão dos elementos de liga substitucionais, os 

precipitados encontram-se finamente dispersos e apresentam-se menores que os 

precipitados de cementita. Na faixa que vai de 570 a 680°C, a matriz, agora ferrítica, 

vai se tornando ainda mais pobre em elementos de liga, havendo também o 
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coalescimento de carbonetos. Entre 680 e 760°C o processo que ocorreu entre 570 

e 680°C continua ocorrendo também à precipitação de carbonetos estáveis do tipo 

M6C e acima de 760°C o coalescimento dos carbonetos prossegue de maneira 

semelhante a que ocorre durante o recozimento das ligas. 



                                           Capítulo 3 

Materais e Métodos 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Procedimento experimental 

O procedimento experimental realizado neste trabalho baseia-se 

essencialmente em cinco principais etapas, representadas na figura 3.1, que serão 

detalhadas nos tópicos seguintes. 

Figura 3.1 - Organograma representando em seqüência as etapas básicas da 

metodologia utilizada. 

3.2. Processamento de corpos de prova 

O aço rápido AISI M35, cuja composição química esta descrita na tabela 3.1, 

utilizado neste trabalho foi fornecido pela Aços Villares SA. no estado recozido, na 

forma de tarugo de 12 mm de diâmetro. A fim de obter corpos de prova, estes 

tarugos, foram usinados cuidadosamente, fazendo o uso de refrigeração durante o 

torneamento para que o aquecimento provocado pelo corte do material não 
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modificasse a microestrutura da amostra. Dessa forma, obteve-se como produto final 

pastilhas de aço AISI M35, com 9,5 mm de diâmetro e 3 mm de altura representadas 

na figura 3.2. Estas pastilhas foram, então, submetidas a um processo de 

metalografia padrão, no qual as mesmas foram lixadas em lixas com abrasividades 

de 320 a 600, e posteriormente foram polidas com alumina de 1 µm. 

Tabela 3.1 - Composição química típica do aço AISI M35 

Carbono Cromo Tungstênio Molibdênio Vanádio Cobalto

0,92% 4,15% 6,3% 5,0% 1,85% 4,8%

Figura 3.2 - Corpos de prova cilíndricos de aço AISI M35. 

3.3. Têmpera 

As amostras foram temperadas em um forno resistivo tubular Maitec, modelo 

FTE - 1600/H, pertencente ao laboratório de materiais da UFRN. Durante o 

tratamento térmico de austenitização e posterior têmpera, as amostras foram 

aquecidas até temperatura de 1230°C com taxa de aquecimento de 20°C/min, onde 
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permaneceram na temperatura durante 30 min e foram retiradas e resfriadas ao ar. 

Para que todas as amostras pudessem ser temperadas de uma só vez, estas foram 

colocadas dentro de um cilindro fechado de 50 mm de altura e 40 mm de diâmetro, 

feito a partir de uma tela de aço inox. Para evitar a descarbonetação das amostras 

durante a têmpera, esse tubo de aço inox foi colocado dentro de um “copo” com 

tampa feito de grafite com dimensões de 60 mm de altura, 45 mm de diâmetro e 2 

mm de espessura das paredes. 

A temperatura do tratamento foi determinada pela programação dada ao 

forno. Para ter uma maior certeza da temperatura dentro do tubo de aço inox, um 

termopar de cromel-alumel foi inserido dentro da tela, junto das amostras. A figura 

3.3 representa o forno tubular durante o processo de aquecimento que antecede a 

têmpera e a figura 3.4 ilustra o momento em que as amostras estavam sendo 

resfriadas ao ar, ou seja, temperadas. 

Figura 3.3 - Forno resistivo tubular, usado para austenitização das amostras a serem 

temperadas.
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A
B

C

D

Figura 3.4 - Têmpera das amostras. (A) Termopar, (B) tampa do “copo de grafite”, 

(C) cilindro de aço inox, (D) amostras. 

3.4. Revenimento - forno resistivo 

O revenimento de parte das amostras temperadas foi realizado em um forno 

resistivo convencional Linn Electro Therm, modelo KX 260, pertencente ao 

laboratório de materiais cerâmicos e metais especiais - LMCME da UFRN. A fim de 

se obter dados para se traçar o gráfico da dureza x temperatura de revenimento, três 

amostras foram revenidas em cinco temperaturas de revenimento diferentes. 

Sabendo que a temperatura de revenimento que proporciona ao aço AISI M35 uma 

microestrutura considerada ideal para aplicações como ferramentas é a temperatura 

de 550°C, as temperaturas de revenimentos usadas foram de 500, 550, 600, 650 e 

700°C. Em todos os cinco revenimentos as amostras permaneceram na temperatura 

de revenimento durante 3h. 
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3.5. Revenimento por plasma 

3.5.1. Equipamento de plasma 

O revenimento das amostras, nesta etapa do trabalho, foi realizado em um 

equipamento de processamento de materiais por plasma, constituído de uma 

câmara hermeticamente fechada, possuindo em seu interior dois eletrodos 

interligados a uma fonte de tensão DC, descarga contínua, um sistema de injeção de 

gases e um sistema de vácuo. A figura 3.5 representa um esquema deste reator de 

plasma usado. 

Figura 3.5 - Modelo esquemático do equipamento de plasma utilizado para o 

revenimento das amostras. 

 A câmara usada tinha forma cilíndrica com paredes laterais de borossilicato, 

30 cm de altura e 18 cm de diâmetro, sendo hermeticamente fechado por dois 

flanges de aço inoxidável, vedados por gaxetas de nitrila com perfil em L. No flange 

superior estava a conexão do anodo e os dispositivos de quebra de vácuo, no flange 

inferior estavam inseridos o termopar, o sensor de pressão e a entrada e saída de 
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gases. O cátodo é composto de um tubo de aço inoxidável, por onde passa o 

termopar, em cuja extremidade era acoplada uma plataforma. 

 A fonte de tensão DC tem a saída da tensão ajustável através de um varivolt

tipo VM 215. A fonte de tensão usada tinha a seguinte especificação: tensão de 

entrada: 220 V (AC); tensão máxima de saída (sem carga): 1340 V (DC); Corrente 

máxima de entrada: 5,5 A; corrente máxima de saída: 1 A; transformador principal: 2 

x 110 V – 5 x 250 V – 1 A (nominal); fonte de ondulação: < 1%. 

A leitura da pressão no interior da câmara foi medida com o auxílio de um 

sensor de membrana barometricamente compensado, marca CG3. 

O sistema de vácuo possui uma bomba mecânica rotativa, marca Leybold,

que é conectada a câmara por mangueiras de borracha. O isolamento entre a 

câmara e a bomba foi feito por uma válvula de diafragma de adicionamento manual, 

modelo SPDK da marca Edwards, que além de fornecer o isolamento entre a 

câmara e a bomba, permite controlar manualmente a pressão interna do sistema. O 

fornecimento de gás era realizado através de um cilindro contendo hidrogênio (H2)

de elevada pureza. O fluxo do gás é controlado através de um fluxímetro da MKS 

Instruments, modelo 247D, que permite uma vazão de gás constante durante todo o 

processo. A figura 3.6 ilustra o reator de plasma durante o revenimento de amostras 

de aço AISI M35. 
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Figura 3.6 - Reator de plasma usado no revenindo amostras de aço AISI M35, em 

destaque o cátodo oco. 

3.5.2. Configuração do cátodo 

 As amostras de aço AISI M35 foram revenidas no plasma nas configurações 

cátodo oco e cátodo planar, figura 3.7. A configuração cátodo planar, usada neste 

trabalho consistia em uma plataforma cilíndrica de 29 mm de diâmetro, onde a 

amostra estava centralizada e exposta ao bombardeamento do plasma, enquanto 

que a configuração cátodo oco era formada por esta mesma plataforma planar, 

acrescida de um cilindro oco de12 mm de diâmetro e 14 mm de altura, colocado na 

superfície superior envolvendo a amostra e confinando o plasma entre as paredes 

do cilindro. O uso desse cilindro gera um aumento da densidade das partículas 
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energéticas, o que provoca um maior aumento de bombardeamento da amostra em 

relação a amostras tratadas em cátodo planar. 

    (a)              (b) 

Figura 3.7 - Representação esquemática do fluxo de calor nas configurações cátodo 

oco (a) e cátodo planar (b), usadas neste trabalho. 

3.5.3. Tratamento térmico – Revenimento 

Nesta etapa do processo,  amostras foram revenidas em plasma de H2, com 

fluxo de 16 sccm, à temperatura de 550°C, durante 90 minutos, nas configurações 

planar e cátodo oco, às pressões de 4 mbar e 10 mbar. Foram revenidas três 

amostras em cada configuração. As respectivas configurações e seus históricos do 

aquecimento por plasma estão disponíveis no anexo 1. 

A temperatura de 550°C foi escolhida para o tratamento a plasma, uma vez 

que essa temperatura é considerada a temperatura de revenimento ideal para o aço 

AISI M35, pois proporciona uma elevada dureza sem excessiva fragilidade do 

material.



Materiais e Métodos  54

Nierlly Karinni de Almeida Maribondo Galvão, 2007 

3.6. Preparação metalográfica 

Todas as amostras usadas neste trabalho passaram por um processo 

metalográfico antes de serem submetidas a tratamentos térmicos, à análise de 

microestrutura, ensaios de dureza e DRX. 

 Na preparação das amostras foram tomados todos os cuidados básicos para 

se manter a integridade da microestrutura. A preparação metalográfica foi feita em 

duas partes das amostras, na superfície das amostras inteiras e no perfil axial 

destas amostras, ver figura 3.8. Durante o processo metalográfico a superfície das 

amostras inteiras foi lixada com lixas com abrasividade de 220, 360, 400, 600, 

1200,1500 e 2000 e foram polidas com alumina de 1µm. Essa preparação 

metalográfica foi realizada antes dos tratamentos térmicos, para se obter uma 

superfície plana, e antes das análises de microdureza e DRX. A superfície analisada 

das amostras tratadas em plasma era a que estava exposta ao bombardeamento 

das partículas energéticas. 

 Após a análise superficial, as amostras foram cuidadosamente cortadas com 

discos de carboneto de silício. Com o objetivo de evitar superaquecimento, o corte 

das amostras foi feito com fluxo contínuo de água, no sentido transversal à 

superfície exposta diretamente ao plasma, e em seguida essas amostras foram 

embutidas em resina acrílica. Após a completa polimerização da resina, foi realizado 

o lixamento e polimento, ambos seguiram a mesma metodologia usada na 

preparação da superfície das amostras inteiras, ou seja, lixadas com lixas de 

abrasividade 220 a 2000 e polidas com alumina de 1µm. A preparação metalográfica 

do perfil das amostras foi realizada antes dos ensaios de microdureza e antes das 

análises microestruturais onde, neste caso, após o polimento foi feito o ataque 
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químico da superfície, com Nital 2% para análise por MEV e com uma solução ácida 

de H2O + HCl + metabissulfito de potássio, para análise em microscopia óptica. 

Figura 3.8 - Ilustração das amostras preparadas metalograficamente. (a) amostra 

inteira; (b) perfil da amostra embutida; o traço marca o lado da superfície exposta ao 

plasma.

3.7. - Ensaios de microdureza, caracterização microestrutural e DRX 

3.7.1 Ensaios de microdureza 

 Fazendo-se uso de um microdurômetro Pantec HVS 1000, pertencente ao 

laboratório de processamento de materiais por plasma (LabPlasma), ensaios de 

microdureza VICKERS foram realizados na superfície e na profundidade das 

amostras de referência, temperada, e revenida em forno resistivo e em plasma. A 

figura 3.9 representa as regiões, e o sentido em que foram feitas as análises de 

microdureza.
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Figura 3.9 - Representação da amostra cortada em perfil, indicando as regiões e 

direções em que os testes de microdureza foram realizados. 

Na superfície de todas as amostras deste trabalho, foram realizadas 9 

impressões, distanciadas de 1 mm, com carga de 100 g, destacando que, nas 

amostras tratadas em plasma, a superfície analisada foi a que estava exposta ao 

bombardeamento do plasma. 

 Na profundidade das amostras de referência e nas tratadas em forno resistivo 

(temperadas e revenidas) foram feitas 12 impressões ao longo do seu comprimento 

com carga de 100 g. As impressões foram feitas em forma de ziguezague, a 

distância entre as impressões foi de 0,25 mm na profundidade com deslocamento de 

0,20 mm na horizontal como mostrado na figura 3.10 (a).  Para as amostras tratadas 

em plasma foram realizadas 16 impressões ao longo do comprimento da amostra, 

também com carga de 100 g. Devido o surgimento de um gradiente bastante alto em 

uma pequena região próxima à superfície do material exposto ao plasma, o 

espaçamento entre as 5 primeiras impressões foram de 0,05 mm na profundidade 
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com deslocamento de 0,20 mm na horizontal, após essas cinco primeiras 

impressões as demais seguiram o mesmo espaçamento das feitas em amostras de 

referência e tratadas em forno resistivo, figura 3.10 (b). Os pontos produzidos a 

partir dos valores médios da dureza das amostras revenidas em forno resistivo para 

diferentes temperaturas e da dureza e temperatura da amostra como recebida, 

originaram uma curva de dureza X temperatura de revenimento. 

Figura 3.10 - Representação das impressões de microdureza. (a) amostras tratadas 

em resistivo e (b) amostras tratadas em plasma. 

t

(a)

( )

 (b) 

3.7.2. Caracterização microestrutural 

A caracterização microestrutural foi realizada nos perfis das amostras através 

da microscopia ótica e eletrônica. Na microscopia ótica fez-se uso de um 

microscópio ótico de marca Olympus, modelo BX60M com uma câmera Express-

Series acoplada empregado em conjunto com um programa de captura e análise de 

imagem Image pro-plus versão 4.5.1.22 for Windows da Media Cybernetics, Inc.

pertencentes ao laboratório de processamento de materiais por plasma. As 



Materiais e Métodos  58

Nierlly Karinni de Almeida Maribondo Galvão, 2007 

fotomicrografias por microscopia eletrônica de varredura foram obtidas por meio de 

um microscópio eletrônico da marca Philips, modelo XL-30 ESEM, localizado no 

Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural da UFRN. 

3.5.3. DRX 

Para análise das fases foi utilizado um difratômetro de raios-X, Shimadzu 

modelo XRD-6000, localizado no Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural da 

UFRN. As amostras foram analisadas com dois tipos de configurações, a primeira 

Bragg Bretano e a segunda com ângulo rasante com incidência do feixe de cinco 

graus. Ambos utilizaram radiação CuK  e ângulos de varredura de 30° a 90°, passos 

de 0,02° e tempo de 0,6 segundos por passo, numa velocidade de 2°/min. A 

identificação das fases foi realizada com auxílio do programa PMGR do pacote de 

programas da Shimadzu.



Capítulo 4 

Resultados e Discussão



Resultados e Discussão  60

Nierlly Karinni de Almeida Maribondo Galvão, 2007 

4. Resultados e discussão 

Para melhor entendimento este capítulo foi dividido em quatro etapas: 

 Análise microestrutural das amostras tratadas em forno resistivo; 

 Determinação da curva dureza X temperatura; 

 Comportamento das amostras revenidas em plasma; 

 Determinação do perfil térmico das amostras revenidas em plasma. 

4.1. Análise microestrutural das amostras tratadas em forno resistivo 

O perfil da amostra de referência e das amostras tratadas em forno resistivo 

(temperada e revenida) foi observado pela microscopia eletrônica de varredura. As 

fotomicrografias eletrônicas obtidas destas amostras, figura 4.1, revelaram uma 

estrutura típica do aço AISI M35, composta de uma matriz ferritica onde se 

encontram dispersos carbonetos pesados (precipitados brancos), cujo principal 

representante são os carbonetos do tipo M6C, e carbonetos leves (precipitados 

cinzas), cujos principais são M2C e MC, distribuídos em forma de estrias ao longo 

das amostras. 
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TemperadaReferência

Figura 4.1 - MEV amostras de aço AISI M35. Ataque com Nital 2%. Aumento 1000x. 
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Através das análises feitas com o image pro plus nas fotomicrografias  

eletrônicas da figura 4.1 pode-se obter o número e tamanho de precipitados 

presentes nestas. Na tabela 4.1 tem-se os números de carbonetos precipitados 

encontrado nestas fotomicrografias. 

Tabela 4.1 – Número de carbonetos precipitados das amostras de referência, 

temperadas e revenidas em forno resistivo. * 

N° de carbonetos 
brancos

N° de 
carbonetos

cinzas

Total de 
Carbonetos 

Referência 5209 1378 6587
Temperada 482 719 1201

Revenida 500°C 1066 180 1246
Revenida 550°C 1063 322 1385
Revenida 600°C 1037 399 1436
Revenida 650°C 952 567 1519
Revenida 700°C 1363 1599 2962

*Resultado da análise de imagem feita nas fotomicrografias da figura 4.1. 

Conforme os dados apresentados na tabela 4.1, tem-se que a quantidade de 

carbonetos presentes nas amostras variou de acordo com o tratamento térmico e 

com a temperatura de tratamento aos quais as amostras foram submetidas. 

Percebe-se que inicialmente a amostra de referência, que se encontra no estado 

recozido, apresentou uma grande quantidade de precipitados de carbonetos 

dispersos e que depois de temperada esse número de precipitados reduziu 

consideravelmente. Segundo Roberts e Gary (1980), o aço rápido recozido é 

constituído de uma grande dispersão de carbonetos complexos numa matriz ferritica 

pobre de carbono e elementos formadores de carbonetos. Após a austenitização e a 

têmpera, grandes números destes precipitados se dissolvem totalmente na matriz, 
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conferindo maior dureza a esta, conseqüentemente o número de precipitados 

dispersos irá diminuir. De acordo com os dados da tabela 4.1, para as amostras 

revenidas, percebe-se que após o revenimento o número de precipitados aumenta 

em relação às amostras temperadas. Além disso, nota-se que, quanto maior a 

temperatura de revenimento, maior o número de precipitados e menor a 

porcentagem de carbonetos do tipo M6C nestas amostras.  Esse efeito da 

temperatura de revenimento sob a microestrutura pode ser explicado de acordo com 

a revisão de Cescon (1990) em que, segundo o autor, à medida que as amostras 

vão sendo aquecidas no revenimento, os carbonetos dissolvidos durante a tempera 

vão precipitando, e nas temperaturas de revenimento na faixa de 570ºC a 680ºC a 

matriz se empobrece de elementos de liga, havendo precipitação de carbonetos na 

sua grande maioria do tipo M2C e MC. Ainda de acordo com Cescon (1990), a 

aproximadamente 570°C começa a haver, além das precipitações, o coalescimento 

dos carbonetos. A fim de verificar a existência desses colaescimentos, fazendo uso 

do image pro plus, pode-se obter o histograma do tamanho de precipitados 

presentes nestas micrografias (figura 4.1). Os histogramas representados nas 

figuras 4.2 a 4.8 confirmam o que foi visto por Cescon, uma vez que, à medida que a 

temperatura de revenimento aumentou, aumenta também o tamanho médio das 

partículas presentes nestas amostras.
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Figura 4.3 - Histogramas, número de carbon
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Figura 4.2 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado na fotomicrografia da amostra de referência, figura 4.1. 
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realizado na fotomicrografia da amostra temperada, figura 4.1. 
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Figura 4.4 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado na fotomicrografia da amostra revenida em forno resistivo 500°C, figura 4 
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4.1.
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Figura 4.6 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado na fotomicrografia da amostra revenida em forno resistivo 600°C, figura 
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Figura 4.7 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado na fotomicrografia da amostra revenida em forno resistivo 650°C, figura 4
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Figura 4.8 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado na fotomicrografia da amostra revenida em forno resistivo 700°C, figura 

4.1.

Os resultados apresentados pelas análises feitas nas fotomicrografias das 

amostras tratadas em forno resistivo foram usados como parâmetro de comparação 

para as amostras tratadas em plasma. 

4.2. Determinação da curva dureza X temperatura 

Após a análise microscópica, ensaios de microdureza foram realizados nas 

amostras usadas como referência e nas amostras tratadas em forno resistivo. Foram 

feitas 12 impressões ao longo de cada amostra e observou-se que o valor destas 

impressões manteve-se constante.  

Tendo então disponíveis esses valores das médias das durezas das amostras 

revenidas em forno resistivo, as suas respectivas temperaturas de revenimento e o 

ponto de menor dureza, que foi o obtido através da amostra recebida da fábrica 
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(amostra usada como referência), traçou-se a curva dureza x temperatura de 

revenimento, representado na figura 4.9. 
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Figura 4.9 - Curva dureza x temperatura de revenimento para amostras tratadas em 

forno resistivo. 

Inicialmente o valor da média da dureza da amostra temperada foi de 994 HV. 

Observando os valores de dureza representadas no gráfico da figura 4.9, percebe-se 

que a dureza do material diminuiu após o revenimento e que, quanto maior a 

temperatura de revenimento, menor é a dureza deste material. Isto se dá devido à 

relação da dureza com a microestrutura do material, uma vez que, como comentado 

no item 4.1, à medida que a temperatura de revenimento aumenta, o número e o 

tamanho dos precipitados dispersos aumentam. Esse efeito da temperatura na 

microestrutura ocasionará uma diminuição da quantidade de elementos de liga 

dissolvidos e finamente dispersos na matriz, conseqüentemente diminuirá a dureza 

secundária.

Um ajuste de curva foi realizado através de uma linha de tendência sigmoidal, 
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baseada no modelo de boltzmann, dado pela equação: 

2/

21

01
A

e

AA
Hv

dxYT            (4.1) 

Onde A1 = valor inicial da dureza; A2 = valor de final da dureza; T0 = o valor que está 

exatamente no meio dos limites A1 e A2 e; dx é a largura da faixa onde ocorreram as 

maiores variações de dureza, dx  32,23.

A equação 4.1 originária do ajuste da curva dureza x temperatura de 

revenimento no resistivo, foi usada para determinar indiretamente o perfil térmico 

das amostras revenidas em plasma. 

4.3 Comportamento das amostras revenidas em plasma 

4.3.1 Análise microestrutural 

Analisando microscopicamente as amostras tratadas em plasma, verificou-se 

que a distribuição dos carbonetos ao longo das amostras não foi uniforme quando 

comparada com as amostras tratadas em forno resistivo. Além disso, estas amostras 

apresentaram uma camada superficial não existente nas tratadas em forno resistivo, 

o que indica que o aquecimento por plasma ocasionou uma modificação 

microestrutural nestas amostras. A figura 4.10 ilustra as fotomicrografias ópticas das 

amostras imersas em plasma, indicando a camada superficial, e a figura 4.11 ilustra 

a fotomicrografia de uma amostra tratada em forno resistivo representando a 

ausência da camada superficial nestas. 
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                      (a)       (b) 

  (c)      (d) 

Figura 4.10 - Micrografias óticas das amostras revenidas em plasma, nas condições:

(a) cátodo planar pressão 4 mbar, (b) cátodo planar pressão 10 mbar (c) cátodo oco 

pressão 4 mbar (d) cátodo oco pressão 10 mbar. Aumento 100x.

Figura 4.11 - Amostra revenida em forno resistivo a 550°C aumento de 100X.
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Através da análise microestrutural realizada nas fotomicrografias eletrônicas 

das amostras imersas em plasma, representadas nas figuras 4.12, 4.13, 4.16 e 4.17,  

percebeu-se que a distribuição de carbonetos varia em número e tamanho ao longo 

do perfil axial das amostras, que vai desde a região exposta ao plasma até a região 

em contato com o porta amostra. Esta variação do número e tamanho dos 

precipitados está representada nas tabelas e histogramas seguintes as figuras 

mencionadas acima. 

Região exposta 
ao plasma

Região em contato 
com o porta amostra

Região central

Figura 4.12 - Fotomicrografias eletrônica da amostra revenida em plasma na 

configuração cátodo oco pressão 4 mbar. Aumento de 1000x.
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Região em contato 
com o porta amostra

Região exposta 
ao plasma

Região central

Figura 4.13 - Fotomicrografias eletrônica da amostra revenida em plasma na 

configuração cátodo oco pressão 10mbar. Aumento de 1000x. 
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Tabela 4.2 – Número de carbonetos precipitados das amostras revenidas em 

plasma na configuração cátodo oco pressão 4 mbar *. 

N° de carbonetos 
brancos

N° de 
carbonetos

cinzas

Total de 
Carbonetos 

Região exposta ao 
plasma

1545 510 2055

Região central da 
amostra

1060 720 1780

região em contato com o 
porta amostra 

1496 321 1817

* Resultado da análise de imagem feita nas fotomicrografias da figura 4.12. 

Tabela 4.3 – Número de carbonetos precipitados das amostras revenidas em 

plasma na configuração cátodo oco pressão 10 mbar *. 

N° de carbonetos 
brancos

N° de 
carbonetos

cinzas

Total de 
carbonetos

Região exposta ao 
plasma

1344 1154 2498

Região central da 
amostra

908 957 1865

Região em contato com 
o porta amostra 

1266 794 2060

* Resultado da análise de imagem feita nas fotomicrografias da figura 4.13. 



 Resultados e Discussão  74

Nierlly Karinni de Almeida Maribondo Galvão, 2007 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

50

100

150

200

250

300

Tamanho µm

N
° 

d
e 

ca
rb

on
e

to
s

                      Região exposta ao plasma
                          (Carbonetos cinzas)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

100

200

300

400

500

600
Região central da amostra
     (Carbonetos brancos)

N
° 

d
e 

ca
rb

o
ne

to
s

Tamanho µm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Região em contato com o porta amostra
                  (Carbonetos brancos)

N
° 

d
e

 c
a

rb
o

n
e

to
s

Tamanho µm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
Região em contato com o porta amostra
                  (Carbonetos cinzas)

N
° 

de
 c

a
rb

o
ne

to
s

Tamanho µm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

200

400

600

800
Região exposta ao plasma
    (Carbonetos brancos)

N
° 

de
 c

ar
bo

n
et

os

Tamanho µm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

100

200

300

400

500

600

Região central da amostra
     (Carbonetos cinzas)

Tamanho µm

N
° 

d
e

 c
a

rb
o

n
et

os

Figura 4.14 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado nas fotomicrografias da figura 4.12. Amostra revenida em cátodo oco 

pressão 4 mbar
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Figura 4.15 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado nas fotomicrografias da figura 4.13. Amostra revenida em cátodo oco 

pressão 10 mbar
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Conforme os resultados apresentados anteriormente para as amostras 

revenidas em plasma, nas configurações cátodo oco pressão 4 e 10 mbar, percebe-

se que em ambas as amostras, as regiões que apresentaram maior número e 

tamanho de precipitado foram a região exposta ao plasma, seguida da região que 

esteve em contato com o porta amostra. Baseando-se nos resultados apresentados 

para amostras tratadas em forno resistivo, nota-se que quanto maior a temperatura 

de tratamento, maior será o número e tamanho de precipitado presentes na amostra. 

Dessa forma, tem-se que nas amostras tratadas em cátodo oco a região mais 

aquecida foi à região exposta ao plasma, seguida da região em contato com o porta 

amostra. Esse maior aquecimento deu-se devido ao efeito cátodo oco que faz com 

que o fluxo de calor seja maior nestas duas regiões, como mostrado no esquema da 

figura 3.7 (a).

Comparando as regiões expostas ao plasma das amostras tratadas em cátodo 

oco, nas pressões de 4 e 10 mbar, figura 4.12 e 4.13, pode-se observar que embora 

o número de precipitados desta primeira amostra (cátodo oco, 4 mbar) seja menor 

do que da segunda (cátodo oco, 10 mbar), tabela 4.2 e 4.3,  em geral o tamanho dos 

precipitados presentes é bem maior do que o apresentado na amostra revenida em 

cátodo oco, pressão de 10 mbar, figuras 4.14 e 4.15. Isto indica que, na amostra 

tratada em cátodo oco, pressão 4 mbar, houve mais coalecimentos de carbonetos e 

conseqüentemente a temperatura da superfície desta amostra foi maior. Outro fato 

que indica um maior aquecimento da região exposta ao plasma da amostra tratada 

em cátodo oco, pressão 4 mbar, está na maior quantidade de precipitados claros,  

M6C, uma vez que estes carbonetos, segundo Cescon  1990, tem maior precipitação 

a altas temperaturas, acima de 760°C. 
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Região em contato 
com o porta amostra

Região exposta 
ao plasma

Região central

Figura 4.16 - Fotomicrografias eletrônica da amostra revenida em plasma na 

configuração cátodo planar pressão 4 mbar. Aumento de 1000x. 
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Região exposta 
ao plasma

Região emcontato 
com o porta 

amostra

Região central

Figura 4.17 - Fotomicrografias eletrônicas da amostra revenida em plasma na 

configuração cátodo planar pressão 10 mbar. Aumento de 1000x. 
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Tabela 4.4 – Número de carbonetos precipitados das amostras revenidas em 

plasma na configuração cátodo planar pressão 4 mbar*. 

N° de 
carbonetos

cinzas

N° de carbonetos 
brancos

Total de 
carbonetos

Superfície em contato 
com o plasma 

1310 798 2108

Centro da amostra 953 1065 2018

Superfície em contato 
com o porta amostra 

744 798 1542

*Resultado da análise de imagem feita nas fotomicrografias da figura 4.16 

Tabela 4.5 – Número de carbonetos precipitados das amostras revenidas em 

plasma na configuração cátodo planar pressão 10 mbar *. 

N° de 
carbonetos

brancos

N° de 
carbonetos

cinzas

Total de 
carbonetos

Superfície em contato 
com o plasma 

1032 1110 2142

Centro da amostra 930 1068 1998

Superfície em contato 
com o porta amostra 

1000 902 1902

* Resultado da análise de imagem feita nas fotomicrografias da figura 4.17.
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Figura 4.18 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado nas fotomicrografias da figura 4.16. Amostra revenida em cátodo planar 

pressão 4 mbar.
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Figura 4.19 - Histogramas, número de carbonetos por tamanho de carbonetos, 

realizado nas fotomicrografias da figura 4.17. Amostra revenida em cátodo planar 

pressão 10 mbar. 
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Analisando os resultados apresentados anteriormente para as amostras 

revenidas em cátodo planar, percebe-se que diferente das amostras tratadas na 

configuração cátodo oco, as regiões que apresentaram maiores números de 

carbonetos precipitados foram à região exposta ao plasma seguida da região central 

da amostra, ver tabelas 4.4 e 4.5, o que indica um maior aquecimento destas. Uma 

vez que não existe o efeito cátodo oco, quanto mais próxima da superfície exposta 

ao plasma, maior vai ser o aquecimento desta, pois o fluxo de calor nesta 

configuração se dá, verticalmente, a partir da região exposta ao plasma como 

representado na figura 3.7 (b). Comparando os resultados dos histogramas das 

regiões expostas ao plasma destas duas amostras tratadas em cátodo planar, figura 

4.18 e 4.19, tem-se que a amostra revenida na configuração cátodo planar pressão 

10 mbar apresentou número e tamanho de carbonetos maiores que as amostras 

tratadas em cátodo planar 4 mbar. Com base nestes resultados da análise 

microestrutural e comparando com os resultados encontrados para as 

microestruturas das amostras tratadas em forno resistivo à diversas temperaturas de 

revenimento, pode-se afirmar que a temperatura na região exposta ao plasma da 

amostra tratada em catodo planar, pressão 10 mbar, foi maior que a da mesma 

região da amostra tratada em cátodo planar pressão 4 mbar. 

4.3.2 Análise por DRX 

Devido ao aparecimento da camada superficial, análises por difração de raios-

X foram realizadas na amostra de referência, temperada, revenida em forno resistivo 

a 550° e revenidas em plasma. As figuras 4.20 e 4.21 representam os difratograma 



 Resultados e Discussão  83

Nierlly Karinni de Almeida Maribondo Galvão, 2007 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

350

700

1050

1400

1750

2100

2450

2800

2

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

CO.4

CP.4

CO.10

CP.10

TEMP

RR 550

Ref

Fe 
M

6
C

MC

de raios – x  rasante e -2  respectivamente. 

Figura 4.20 - Difração de raio-X, incidência rasante, angulação de 5° realizado na 

superficie das amostras: de referência (Ref), temperada (Temp.), revenida em 

resistivo 550°C (RR 550), cátodo planar pressão 10mbar (CP.10), cátodo oco 

pressão 10 mbar (CO.10), cátodo planar pressão 4 mbar (CP.4) e cátodo oco 

pressão 4 mbar (CO.4) 
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Figura 4.21 - Difração de raio-X, Bragg Bretano, realizado na superficie das 

amostras: de referência (Ref), temperada (Temp.), revenida em resistivo 550°C (RR 

550), cátodo planar pressão 10mbar (CP.10), cátodo oco pressão 10 mbar (CO.10), 

cátodo planar pressão 4 mbar (CP.4) e cátodo oco pressão 4 mbar (CO.4) 

   

 Analisando cuidadosamente os espectros apresentados, percebe-se que todos 

eles apresentam as fases referentes à matriz ferrítica e carbonetos. De acordo com 

Cescon (1990), o fenômeno de dureza secundária se manifesta de maneira mais 

acentuada na faixa dos 500 aos 570 °C, onde há maior precipitação de carbonetos 

e, devido à pequena velocidade de difusão dos elementos de liga, os precipitados 

encontram-se finamente dispersos na matriz. Em todas as amostras revenidas por 

plasma, neste trabalho, verificou-se o endurecimento secundário, com exceção 

apenas da amostra CO4, que apresentou nível de dureza baixo, próximo ao da 

amostra recozida, figura 4.22. Esse baixo nível de dureza pode ser justificado pela 

grande quantidade de carbonetos precipitados, pelo coalescimento dos carbonetos 
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para temperaturas superiores a 7000C (Cescon, 1990), e reforçado pela maior 

intensidade do pico de ferro para esta amostra. Outra evidência que essa amostra 

sofreu grande aquecimento na superfície é através da recristalização da fase 

ferrítica. Verifica-se que o pico para essa fase está menos alargado que nas demais 

amostras, indicando a recristalização da fase. Isso aconteceu devido ao fato do calor 

transferido para a superfície dessa amostra ter sido superior ao transferido para as 

demais amostras tratadas em plasma. Sendo assim tem-se que a superfície desses 

materiais imersos em plasma sofreu alterações que fizeram com que as fases 

presentes variassem em intensidade e alargamento de picos, significando a 

existência de gradientes térmicos, os quais variaram com a energia e densidade dos 

íons presentes. 

4.3.3 Perfil de Dureza 

 Através de ensaios de microdureza realizados no perfil transversal das 

amostras imersas em plasma, verificou-se uma variação brusca de dureza entre a 

camada superficial e o substrato destas. Para o caso da amostra revenida em 

descarga por cátodo oco numa pressão de 4 mbar, verificou-se que os valores de 

dureza para essa camada variaram de 270 HV0.1 na superfície, para 750 HV0.1 na 

interface. O surgimento dessa camada, aqui denominada de zona afetada por 

bombardeamento (ZAB), pode ser explicado devido ao efeito de bombardeamento 

iônico na superfície dos materiais tratados em plasma. Sabe-se que a transferência 

térmica do plasma para a superfície se faz principalmente pela radiação e pelo 

bombardeamento (Kersten et al., 1994). No processo do bombardeamento, em cada 

colisão ocorre um pico térmico, sendo depois difundido para vizinhança (Kersten at. 
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al 2001). Dependendo da taxa de colisão e da condutividade térmica dos materiais, 

as características da camada poderão variar. Para amostras tratadas por descarga 

em cátodo oco, devido à confinação do plasma existente nesta configuração, a taxa 

de ionização será maior, resultando em maior taxa de bombardeamento. Para 

menores pressões, a energia por íon será maior, implicando em maiores picos 

térmico e conseqüentemente, maior gradiente térmico.  

Esses picos térmicos ocorridos intermitentemente na superfície da amostra 

devido às colisões, também são responsáveis pelo gradiente ocorrido ao longo da 

mesma. Realizando ensaios de microdureza nas amostras imersas em plasma 

percebeu-se que, diferente da uniformidade encontrada nas amostras revenidas em 

forno resistivo, houve uma variação significante do valor da dureza ao longo da 

profundidade das amostras. Foram encontrados valores altos de dureza na 

superfície e em seguida valores menores que se mantiveram constantes ao longo 

das amostras imersas em plasma nas configurações cátodo oco pressão 10 mbar e 

cátodo planar pressão 4 e 10 mbar. No entanto, a amostra tratada na configuração 

cátodo oco pressão 4 mbar, apresentou em sua superfície baixos valores de 

microdureza seguidos de valores mais altos que também tenderam a se manter 

constantes. Os valores de microdureza apresentados nas camadas superficiais 

destas amostras revenidas em plasma são decorrentes principalmente dos picos 

térmicos provocados pelo bombardeamento, o que fez surgir uma modificação 

microestrutural. No caso das amostras revenidas em cátodo planar e cátodo oco 

pressão 10 mbar o efeito do bombardeamento na microestrutura fez com que a 

superfície, a ZAB, apresentasse menos cristalina, o que pode ser verificado com o 

alargamento do pico de ferro destas, figura 4.20 e 4.21 ocasionando durezas altas. 
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Em relação à amostra tratada na configuração cátodo oco 4 mbar, devido a maior 

energia por íons, presentes nestas,  os picos térmicos provocados pelo 

bombardeamento foram maiores, provocando um maior aquecimento. Esse maior 

aquecimento fez com que houvesse uma recristalização da fase ferritica, figura 4.20 

e 4.21, e uma microestrutura com precipitados grandes, figura 4.14, tornando baixa 

a dureza da ZAB nesta amostra.

A tabela 4.6 representa a media dos valores da dureza realizada nas amostras 

inteiras na região exposta ao plasma e na figura 4.22 tem-se a média do valor da 

dureza realizado no perfil axial das amostras. 

Tabela 4.6 - Microdureza das superfícies das amostras revenidas em plasma 

Cátodo oco 

pressão 4 mbar 

Cátodo oco pressão 

10 mbar 

Cátodo planar 

pressão 4 mbar 

Cátodo planar 

pressão 10 mbar 

Dureza

Hv0,1

269

DP +- 18 

638

DP +- 16 

737

DP +- 10 

656

DP +- 9 
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Figura 4.22 - Gráficos da média dos valores da dureza na profundidade do perfil das 

amostras tratadas em plasma. As cinco primeiras impressões, que estão próximas a 

ZAB, estão destacadas com a faixa azul. 

4.4 Determinação do perfil térmico das amostras revenidas em plasma 

Através dos resultados de microdureza encontrados no perfil das amostras 

imersas em plasma (fig. 4.22) e fazendo-se uso da equação 4.1, traçou-se a curva 

Temperatura X Profundidade de cada uma das amostras, conforme a figura 4.23. 
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Figura 4.23 - Gráfico do perfil térmico das amostras imersas em plasma. A camada 

destacada é a camada superficial que apresentou maior  gradiente térmico. 

Para regiões fora da ZAB, verifica-se que todas as amostras tratadas em 

plasma mantiveram-se numa temperatura superior àquela medida no termopar, ou 

seja, no porta-amostra, que estava a 550 0C. Para amostras tratadas em cátodo 

planar a temperatura do substrato foi maior que aquelas tratadas em cátodo oco. 

Para as primeiras, verificam-se variações de temperaturas entre 660 0C a 665 0C

(planar, 4 mbar) e 665 0C e 675 0C (planar, 10 mbar), enquanto no substrato das 

amostras tratadas em cátodo oco essa variação foi de 610 0C e 630 0C (cátodo oco, 



 Resultados e Discussão  90

Nierlly Karinni de Almeida Maribondo Galvão, 2007 

4 mbar) e 647 0C e 656 0C (cátodo oco, 10 mbar). Além disso, as amostras tratadas 

em cátodo planar e cátodo oco 10 mbar apresentaram uma maior uniformidade da 

temperatura nesta região fora da ZAB do que a amostra tratada em cátodo oco 4 

mbar. Como a microestrutura para a região fora da ZAB é semelhante àquela 

observada nas amostras revenidas em forno resistivo, tem-se que a relação dureza 

x temperatura pode levar em consideração à equação 4.1. 

Para a região dentro da ZAB a simples conversão de valores de dureza para 

temperatura não pode ser aplicada. Isto se deve a evidências como diferenças 

microestruturais, diferenças de fases (tipo e cristalinidade) e coerência com o 

mecanismo de aquecimento. O aquecimento por plasma difere do aquecimento em 

forno resistivo por ser um aquecimento pontual que ocorre devido a colisões de 

partículas que bombardeiam a superfície da amostra (Maia S.F., 2001). Dessa 

forma, a microestrutura desta região superficial sofreu modificações devido ao 

impacto das partículas e aos picos térmicos originário destes bombardeamentos 

que, juntos, modificaram a microestrutura desta região de tal forma fez surgir uma 

camada superficial diferente das outras regiões da amostra. Através da análise 

microscópica, figuras 4.12, 4.13, 4.16 e 4.17, e das análises de DRX, figura 4.20 e 

4.21, realizada na região exposta ao plasma das amostras tratadas em cátodo oco e 

cátodo planar, tem-se que para cada configuração e pressão de tratamento as 

amostras apresentaram, na ZAB, aspectos microestruturais e intensidades de picos 

diferentes. Dessa forma tem-se que o efeito do bombardeamento nestas variou de 

acordo com a energia e densidade de íons presente fazendo com que estas regiões 

afetadas pelo bombardeamento apresentassem microestrutura diferente e 

conseqüentemente valores diferentes de dureza para cada condição de trabalho. 
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5. Conclusões 

Após a análise dos resulatados e as discussões apresentadas conclui-se que: 

 Os precipitados aumentam em tamanho e número de acordo com a 

temperatura de revenimento usada. 

 As amostras revenidas em plasma apresentaram um perfil de dureza não 

uniforme, havendo uma variação considerável do valor de dureza entre a 

região exposta ao plasma e o substrato da amostra. 

 Todas as amostras revenidas em plasma apresentaram uma camada 

superficial com alto gradiente térmico aqui denominada de zona afetada por 

bombardeamento (ZAB). 

 As superfícies tratadas em plasma apresentaram diferenças tanto em 

distribuição número como em grau de cristalinidade da ferrita e carbonetos

  De acordo com a microestrutura e a recristalização da fase ferritica 

apresentada na superfície da amostra revenida na configuração cátodo oco 

pressão 4mbar pode-se dizer que esta apresentou um maior aquecimento 

superficial apresentando uma microestrutura com características de amostras 

recozidas.

 Todas as amostras revenidas em plasma apresentaram um perfil térmico sem 

grandes variações após a ZAB 

 O perfil térmico determinado para as amostras imersas em plasma, através do 

gráfico dureza x temperatura, não pode ser considerado na região da ZAB, 
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uma vez que nesta região há modificação microestrutural decorrente do efeito 

do bombardeamento na superfície. 

 A temperatura do substrato foi maior nas amostras imersas em catodo planar. 

 A configuração que apresentou maior gradiente térmico foi a configuração 

cátodo oco pressão 4mbar. 
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CONTROLE DE PROCESSO DO PLASMA 

Tabela referente ao tratamento realizado nas amostras tratadas em cátodo oco 
pressão 4 mbar. 

TEMPO
(min) 

TEMPERATURA 
(°C) 

VOLTAGEM
NA CÂMARA 

CORRENTE
(mA) 

PRESSÃO
(mbar) 

FLUXO
(sccm) 

0 25 900 1,08 4 16
1,5 188 900 1,08 4 16
3 282 835 0,09 4 16
6 378 921 0,07 4 16
9 424 1010 0,07 4 16

12 458 901 0,25 4 16
13 550 1114 0,22 4 16
43 546 1115 0,12 4 16
73 552 1112 0,18 4 16
103 550 1112 0,18 4 16
2 386 12 32
4 305 12 32
6 276 12 32
8 218 12 32

10 192 14 48
12 182 14 48
14 158 14 48
16 144 15 64
18 138 15 64
20 122 18 80
22 110 18 80
24 98 20 96
26 86 20 96
28 78 21 106
30 74 21 106
32 70 21 106
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Tabela referente ao tratamento realizado nas amostras tratadas em cátodo oco 
pressão 10 mbar. 

TEMPO
(min) 

TEMPERATURA 
(°C) 

VOLTAGEM
NA CÂMARA 

CORRENTE 
(mA) 

PRESSÃO
(mbar) 

FLUXO
(sccm) 

0 25 640 0,53 4 16
1,5 248 640 0,53 4 16
3 420 630 0,15 10 16
6 458 614 0,17 10 16
9 522 609 0,21 10 16
12 550 606 0,20 10 16
42 554 558 0,20 10 16
72 552 553 0,20 10 16

102 548 546 0,20 10 16
2 346 12 32
4 296 12 32
6 242 12 32
8 206 12 32
10 178 14 48
12 166 14 48
14 146 14 48
16 126 15 64
18 118 15 64
20 106 18 80
22 100 18 80
24 92 20 96
26 84 20 96
28 80 21 106
30 78 21 106
32 76 21 106
34 74 21 106
36 72 21 106
38 70 21 106
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Tabela referente ao tratamento realizado nas amostras tratadas em cátodo planar 
pressão 4 mbar. 

TEMPO
(min) 

TEMPERATURA 
(°C) 

VOLTAGEM
NA CÂMARA 

CORRENTE 
(mA) 

PRESSÃO
(mbar) 

FLUXO
(sccm) 

0 25 868 0,54 4 16
1,5 286 868 0,54 4 16
3 410 879 0,26 4 16
6 524 707 0,12 4 16
9 550 840 0,21 4 16
39 546 1052 0,21 4 16
69 550 1050 0,21 4 16
99 548 1110 0,21 4 16
2 474 12 32
4 388 12 32
6 300 12 32
8 264 12 32
10 244 14 48
12 238 14 48
14 206 14 48
16 188 15 64
18 154 15 64
20 132 18 80
22 116 18 80
24 108 20 96
26 96 20 96
28 88 21 96
30 86 21 106
32 82 21 106
34 80 21 106
36 76 21 106
38 72 21 106
40 70 21 106
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Tabela referente ao tratamento realizado nas amostras tratadas em cátodo planar 
pressão 10 mbar. 

TEMPO
(min) 

TEMPERATURA 
(°C) 

VOLTAGEM NA 
CÂMARA 

CORRENTE 
(mA) 

PRESSÃO
(mbar) 

Fluxo
(sccm) 

0 25 660 0,42 4 16
1,5 198 660 0,42 4 16
3 348 717 0,09 10 16
6 392 755 0,09 10 16
9 462 863 0,11 10 16
12 550 880 0,14 10 16
42 544 776 0,14 10 16
72 548 779 0,14 10 16

102 554 774 0,14 10 16
2 394 12 32
4 308 12 32
6 258 12 32
8 222 12 32
10 182 14 48
12 164 14 48
14 150 14 48
16 134 15 64
18 122 15 64
20 104 18 80
22 102 18 80
24 94 20 96
26 84 20 96
28 82 21 106
30 78 21 106
32 74 21 106
34 70 21 106

Obs 1: O fluxo de gás usado em todos os processos foi de 16 sccm, ao desligar o 

plasma o fluxo foi aumentado, como indicado na tabela. 

Obs 2: o tempo de resfriamento e a temperatura estão destacadas em negrito 
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