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RECOZIDO
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Recozido

Introdução
Um aço pode encontrar-se num estado fora do equilíbrio e (ou) com 
heterogeneidades estruturais devido a tratamentos térmicos ou mecânicos 
anteriores.

Exemplos:Exemplos:
• segregações durante o processo de solidificação
• encruamento por deformação a frio
• tensões residuais de soldadura, etc...
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Recozido

Os recozidos são tratamentos térmicos que permitem a obtenção de um estado 

próximo do equilíbrio termodinâmico provocando a formação de estruturas de 

ferrite + carbonetos depois da passagem por um estado total ou parcialmente 

austenítico.

Assim, elimina-se ou reduz-se os efeitos nefastos de tais estados, para operações 

posteriores sobre o metal ou para a utilização correcta do aço.
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Recozido

Objectivos:

• Uniformização de estruturas
• Aumentar a ductilidade
• Eliminar as tensões residuais
• Melhorar a maquinabilidade

Tudo à custa de Tudo à custa de 
modificações na distribuição modificações na distribuição 

e forma da ferrite e e forma da ferrite e 
carbonetos
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3.1. Recozido ou Recozido Completo
θ ºC

% C

A3

Acm

A1

Estágio ligeiramente acima de Ac3 para os aços
hipoeutectóides ou Ac1+50ºC para os aços
hipereutectóides, seguido dum arrefecimento 
lento no forno, sobretudo no intervalo crítico de 
transformação.

No caso dos aços hipoeutectóides, a ferrite e a perlite são 
grosseiras: resistência e dureza baixas e ductilidade elevada.

No caso dos aços hipereutectóides, a globulização parcial da 
cementite proeutectóide permite evitar a fragilização devido à 
formação duma rede de cementite.
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3.1. Recozido ou Recozido Completo

O objectivo é eliminar as 
heterogeneidades estruturais 
(segregações, gradientes de concentração 
química) através de uma repartição mais 
homogénea dos componentes solúveis, 
por difusão. 

Realizado normalmente nos aços em 
lingote pois podem possuir estrutura 
pouco homogénea, após vazamento. Aço vazado com 0,28%C

Observa-se o crescimento do grão austenítico, austenite uniforme e homogénea, 
melhor capacidade de trabalho mecânico e comportamento uniforme do aço aos 
posteriores tratamentos térmicos.

Se o grão aumentar de tamanho, pode-se fazer um recozido de normalização ou 
têmpera e revenido de modo a afiná-lo.
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3.2. Recozido de Normalização
θ ºC

% C

A3

Acm

A1

O objectivo é obter uma estrutura homogénea. Reduzir o tamanho de 
grão da ferrite e da perlite.

Criar uma estrutura favorável para a têmpera (eliminar alinhamento de 
carbonetos, estruturas aciculares, fibras de laminagem,...).

Aquecimento acima de Ac3 e Acm. Estágio curto para não aumentar o 
tamanho de grão. Arrefecimento ao ar.

Processo de
afinamento
do tamanho 

de grão.

Aço normalizado com 0,28%C
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3.2. Recozido de Normalização
As estruturas ferrítico-perlíticas obtidas são finas

Nota: os aços temperáveis ao ar, de muita liga, não são normalizáveis a não ser 
por intermédio de recozidos isotérmicos.

Recozido Completo vs Recozido de Normalização 

Normalizado

Recozido completo

σ

ε
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3.3. Recozido de Amaciamento ou Globulização

A estrutura mais macia de um aço é aquela em que todos 
os carbonetos, incluindo a cementite, se apresentam sob 
a forma de pequenas partículas esféricas, finamente 
dispersas pela matriz.

Matriz de ferrite

Carbonetos 
globulizados

θ ºC

% C

A3

Acm

A1
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3.3. Recozido de Amaciamento ou Globulização

A boa ductilidade de estruturas globulizadas é importante para aços  com pouco 
carbono para serem trabalhados a frio.

Para aços com muito carbono, melhora a maquinabilidade.
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3.3. Recozido de Amaciamento ou Globulização

Amaciamento a partir de uma Amaciamento a partir de uma 
perlite lamelar (o mais longo)perlite lamelar (o mais longo)

• Aços hipo: aquecimento abaixo de Ac1

• Aços hiper: aquecimento acima de Ac1
ou aquecimentos e arrefecimentos 
alternados à volta de A1, o que diminui 
a estabilidade da cementite, 
arredondando-a.

• Estágio de 2 horas, dependendo da 
composição química

• Arrefecimento lento até 500ºC e depois 
livre.
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3.3. Recozido de Amaciamento ou Globulização
Amaciamento directo
Austenitização total ou parcial (uma austenite heterogénea favorece a 
formação de uma perlite globular) e estágio a uma temperatura ligeiramente 
inferior a A1.

Amaciamento de aços que 
temperam ao ar

Têmpera + revenido próximo de A1
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3.4. Recozido de Distensão
θ ºC

% C

A3

Acm

A1

Elimina as tensões residuais, sem modificação das 
estruturas devidas a tratamentos térmicos ou mecânicos 
anteriores.
Exemplos:Exemplos:

• arrefecimento rápido
• soldadura
• maquinagem, trabalho a frio

Estas tensões podem conduzir a deformações ou mesmo fissuras na 
têmpera.
Devido ao fenómeno da restauração, o recozido de distensão não modifica 
as propriedades mecânicas.

• Aquecimento até 500/620ºC
• Estágio de 0,5 a 2 horas
• Arrefecimento lento, para evitar o aparecimento de novas tensões
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3.5. TEMPERABILIDADE
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Definição

Os diagramas TRC mostram que é mais ou 
menos difícil obter uma estrutura martensítica. 
A temperabilidade traduz essa maior ou menor 
facilidade.

A temperabilidadetemperabilidade de um aço caracteriza a sua capacidade 
em evitar a formação de agregados F+C para arrefecimentos 
cada vez mais lentos de θa a Ms.

Ou seja, quanto mais lento for o arrefecimento que conduz à 
transformação A→M, maior é a temperabilidade do aço.

Temperabilidade
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Temperabilidade

Factores que influenciam a temperabilidade

De maneira geral, todo o factor que tem influência nos tempos de
incubação A→F+C, ou seja na velocidade de germinação da F ou C, tem 
uma acção directa sobre a temperabilidade:

• Os elementos de liga em solução na γ (excepto Co) retardam a 
germinação dos carbonetos e aumentam a temperabilidade. Mas a 
presença de precipitados ou de inclusões pode favorecer a germinação e 
diminuir a temperabilidade.

• As condições de austenitização que fixam o tamanho de grão da γ, Ga. 
Um aumento de Ga melhora a temperabilidade mas piora as propriedades 
mecânicas.
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Temperabilidade

O conhecimento da temperabilidade é feito através de:

1. Diagramas TRC

2. Curvas em U (curvas de penetração de têmpera)

3. Diâmetro Crítico

4. Ensaio Jominy
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1. Temperabilidade – Diagrama TRC

A velocidade crítica superior de têmpera (Vcst) é a menor 
velocidade de arrefecimento que permite obter 100% de 
martensite. É a tangente ao “nariz” da curva.
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2. Temperabilidade – Curvas em U

As velocidades de arrefecimento variam dum ponto para outro 
da peça. Para um meio de têmpera determinado e uma dada 
dimensão, cada ponto da peça tem uma lei de arrefecimento 
(a mais lenta no núcleo e a mais rápida na periferia).

Assim a diferença de temperabilidade entre 2 aços traduz-se 
por uma diferença de penetração de têmpera. 

Esta penetração de têmpera pode ser quantificada por 
medição da dureza depois do tratamento, em função da 
posição na peça → curvas em U.
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2. Temperabilidade – Curvas em U

Influência do Ni e Cr num aço com 0,7% de C: a adição de elementos de 
liga aumenta a penetração de têmpera.

A dureza 55 HRC corresponde à dureza crítica (50% de martensite).
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2. Temperabilidade – Curvas em U

Influência do tamanho de grão: um grão mais grosseiro 
melhora a penetração de têmpera.

Área junta de grão

menor nº de locais
para precipitação 
novas fases
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2. Temperabilidade – Curvas em U

Temperabilidade (depende dos elementos de liga) vs
capacidade de endurecimento (depende da % de carbono).
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3. Temperabilidade – Diâmetro Crítico

O diâmetro crítico (para um dado 
meio de arrefecimento) é aquele a 
partir do qual deixa de aparecer no 
núcleo da peça uma zona com dureza 
inferior a 50% de martensite 
(considerando que 50% de martensite 
representa uma estrutura não 
temperada). Se φ crítico aumenta 
então a temperabilidade aumenta.

A dureza crítica é a 
dureza para 50 % de 

martensite.
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4. Temperabilidade – Ensaio Jominy

No ensaio Jominy obtém-se numa só operação e num provete normalizado 
indicações globais sobre a temperabilidade dos aços: curva Jominy. Este 
ensaio está descrito na norma NP-1680.

É realizado em 3 etapas:

1. Austenitização dum provete maquinado no aço a 
testar e de dimensões normalizadas. A 
temperatura depende do aço e o tempo é de 30 
min.

2. Arrefecimento na extremidade do provete por um 
jacto de água de acordo com a norma.

3. Medição da dureza ao longo duma geratriz 
realizada por rectificação ao longo de todo o 
comprimento. Os pontos de medida da dureza 
estão situados a 1,5-3-5-7-9-11-13-15-20-30-40-
50-60-70-80 mm da extremidade arrefecida e são 
designados por J1,5-J3-J5-...JX.
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4. Temperabilidade – Ensaio Jominy

Os resultados do ensaio são apresentados numa curva HRC=f(JX) chamada 
Curva Jominy do aço.

O aço 35NCD16 é o 
que tem maior 

temperabilidade

Os aços 42C4 e 
XC42 possuem a 
mesma % de C
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4. Temperabilidade – Ensaio Jominy

O estudo experimental do arrefecimento 
do provete Jominy permitiu definir uma 
velocidade de arrefecimento para cada 
ponto JX.

Assim é possível prever, Assim é possível prever, 
a partir da curva TRC o a partir da curva TRC o 

andamento da curva andamento da curva 
Jominy.Jominy.
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3.6. TÊMPERA
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Têmpera

Introdução
A têmpera, como todos os tratamentos térmicos, é constituída por 3 fases:

Aumenta: dureza, Rm, Re, resistência ao desgaste
Diminui: tenacidade ao choque, extensão após rotura, ductilidade

Aquecimento

Estágio
Pretende-se a austenitização completa 

(ou parcial) da massa do aço

Arrefecimento, com 
velocidade > Vcst
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Têmpera

Aquecimento
Evitar tensões residuais

É necessário garantir um aquecimento uniforme ao longo de toda a peça com vista a 
reduzir as tensões internas (devidas a gradientes térmicos) e consequentes 
deformações.

Aços pouco ligados ou peças 
de baixa massividade Aços muito ligados ou 

peças muito massivas
θ

t t

θ
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Têmpera
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Têmpera

Aquecimento
Evitar oxidação superficial

Devido à atmosfera oxidante do forno, pode haver oxidação do Fe e C:

• Se o Fe queimar, a peça fica com uma película de óxidos fácil de detectar 
e de remover.

• Se o C queimar, não se consegue detectar o problema. Mas o aço fica 
descarbonizado e a sua dureza superficial é inferior ao esperado.

Solução:Solução:
Potencial em carbono da atmosfera = teor em carbono do aço:

• caixas de protecção com coque queimado, limalha de ferro fundido ou 
papel de jornal

• fornos de atmosfera controlada
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Têmpera
Estágio
Temperatura

AcAc33 ou Acou Ac11 podem ser determinadas através de:podem ser determinadas através de:
• Diagrama de equilíbrio
• Curvas dilatométricas
• Fórmulas empíricas
• Diagramas TI ou TC

Nota: Para aços com elementos de liga que formam carbonetos estáveis (ex: aços rápidos) 
deve-se elevar a temperatura acima de Acm (300ºC por vezes) de maneira a dissolvê-los e 
enriquecer a A em carbono.

Aços hipo: Ac3 + 50ºC
Aços hiper: Ac1 + 50ºC
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Têmpera

Estágio
TempoTempo
Depende da dimensão e da composição química:

• aços s/ liga ou de pouca liga: 5 min / 10 mm de espessura
• aços c/ média liga: 7 min / 10 mm de espessura
• aços de muita liga: 10 min / 10 mm de espessura

O tamanho de grão da austenite 
Ga, que dita os resultados da 
têmpera, depende 
fundamentalmente da 
temperatura mas também do 
tempo.



36

Têmpera

Estágio

Temperatura e tempo limitados

Aço sobreaquecido: crescimento exagerado do 
grão austenítico, o que causa fragilidade.

Aço queimado: estrutura grosseira e frágil devido 
à fusão de impurezas que cercam os grãos.
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Têmpera

Arrefecimento
Deve-se utilizar a velocidade de arrefecimento mais lenta 
possível mas superior à Vcst.

A lei de arrefecimento θ(t) depende da condutibilidade térmica do metal, 
da forma e dimensões da peça e do poder de arrefecimento do fluido de 
têmpera e da agitação do banho.

Grossman classificou os fluidos de têmpera em função da sua 
severidade, expressa em mm-1 ou em in-1.
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Têmpera

Arrefecimento

Porquê água com sal?

1ª fase - Capa de vapor
Formação de uma capa de vapor. O 
vapor isola a superfície e produz um 
arrefecimento lento.

2ª fase - Transporte de vapor
Eliminação da capa de vapor. A água, 
em contacto com a superfície, vaporiza. 
Há continuamente  água em contacto 
com a superfície. Arrefecimento rápido.

3ª fase - Arrefecimento por líquido
Quando a temperatura do aço está 
abaixo da temperatura de ebulição, a 
vaporização pára e o arrefecimento é 
por líquido. Arrefecimento lento.
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Têmpera

Arrefecimento
Utilização das curvas de arrefecimento sobre “transparentes”
A AFNOR fornece curvas de arrefecimento para formas simples e diversos meios, 
traçadas nas mesmas coordenadas que as curvas TRC.

A sobreposição nos diagramas TRC permite determinar se a velocidade de 
arrefecimento é superior à Vcst, as durezas após têmpera e ligá-las à constituição.
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Têmpera

Arrefecimento
Utilização das curvas de 
arrefecimento sobre transparentes

Exemplo: aço 30NC11 arrefecido em Óleo

φ 10 mm 50 HRC; 100% M
φ 20 mm 50 HRC; 100% M
φ 40 mm 45 HRC; 20% B, 80% M
φ 80 mm 37 HRC; 60% B, 40% M

Pode-se assim:
• Escolher uma qualidade de aço que permita obter, para uma peça de determinadas 
dimensões, arrefecida de forma definida, as características mecânicas exigidas.

• A partir de uma peça, fabricada num dado aço, determinar o tratamento térmico necessário 
para obter as características requeridas.
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Têmpera
Para diminuir os riscos de deformações e fissuras pode-se fazer:

Têmpera interrompida
θ ºC

t

Arrefecimento 
em água

Arrefecimento 
ao ar
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Têmpera

Martêmpera

Arrefecimento num banho 
quente (sais) a uma 

temperatura ligeiramente 
superior a Ms, de maneira a 
garantir a uniformização da 

temperatura em toda a peça.
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Têmpera

Austêmpera

Arrefecimento num banho 
quente (sais) a uma 

temperatura superior a Ms, 
e estágio até atingir a 

transformação bainítica
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Têmpera

Erros Cometidos na Têmpera

Causas mais frequentes residem em aspectos defeituosos na 
execução do tratamento.

Dureza inferior ao esperado:
• Aquecimento insuficiente
• Arrefecimento lento
• Descarbonização superficial Voltar a temperar
• Revenido elevado

Deformações:
• Aquecimento exagerado Recozido de amaciamento
• Aquecimento não uniforme e nova têmpera
• Arrefecimento demasiado brusco (desempeno)
• Posição de têmpera incorrecta
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Têmpera

Erros Cometidos na Têmpera
Fissuras e fendas:

• Aquecimento demasiado rápido e não uniforme
• Arrefecimento demasiado rápido Sucata
• Demora no revenido
• Micro-fissuras pré-existentes

Dureza irregular:

• Aquecimento irregular (falta de austenitização) Recozido de amaciamento
• Arrefecimento defeituoso (peças encostadas) e nova têmpera
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3.7. REVENIDO
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Revenido
Introdução

Depois da têmpera o aço tem:

• Rm, Re e H elevados
• A(%) e tenacidade ao choque 
(K) baixas
• Muitas tensões internas.

O revenido destina-se a corrigir 
estes inconvenientes. 

Fica-se com um compromisso 
satisfatório entre Rm, Re, H e 
A(%) e K.
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O revenido provoca uma evolução do material para um estado mais próximo do 
estado de equilíbrio sem atingí-lo completamente.

É um tratamento térmico após têmpera que consiste num aquecimento a 
temperaturas inferiores a A1, estágio a essa temperatura e arrefecimento 

posterior, geralmente ao ar.

Revenido
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Revenido

Transformações das estruturas

As propriedades mecânicas obtidas no revenido dependem 
das transformações dos constituintes obtidos depois da 
têmpera.

A ferrite, a perlite e a bainite que estão relativamente 
próximas do estado de equilíbrio praticamente não se 
alteram.

A martensite e a austenite residual, nitidamente fora de 
equilíbrio, é que vão transformar-se, sendo responsáveis 
pelas alterações significativas das propriedades mecânicas.
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Revenido

Transformação da martensite

Caso dos aços não ligados e ligados não contendo elementos de liga que formam 
carbonetos.

1ª zona - até 100-150ºC
O carbono deixa os interstícios z e segrega nos defeitos cristalinos (deslocações). 
É uma zona de pré-precipitação. A segregação pára para um teor de 0,25% C. 
Diminuição das tensões internas por diminuição da deformação da martensite.

2ª  zona - entre 130 e 250-300ºC
Precipitação do carboneto ε (Fe2,4C). Isto conduz a uma contracção volúmica cuja 
amplitude aumenta com a % de C.

Nota: durante a transformação martensítica entre Ms e Mf e para arrefecimentos 
lentos pode haver um auto-revenido da martensite com pré-precipitação ou mesmo 
precipitação de ε.
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Revenido

3ª zona - entre 300 e 450ºC

A martensite tetragonal passa a martensite cúbica com formação de Fe3C 
e desaparecimento de ε. A cementite começa por ter a forma de pequenas 
placas que a partir de 450ºC e até Ac1, globulizam e aumentam de volume 
por coalescência, fenómenos acompanhados duma diminuição de Rm, Re, 
H e aumento de A(%) e K.

Ni, Mn e sobretudo o Si retardam a coalescência da cementite.
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Revenido

A presença dos elementos V, Mo, W, Ti, Nb em quantidade suficiente 
provoca o aparecimento duma 4ª zona.

4ª zona - > 450ºC

Formação de carbonetos ligados, mais estáveis do que a cementite. Estão 
dispersos na matriz sendo mais finos e mais resistentes à coalescência do 
que a cementite. Há endurecimento por precipitação (ou secundário) da 
ferrite. 
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Revenido

Transformação da austenite residual

O revenido é um estágio isotérmico e a evolução da austenite é descrita 
pelas curvas TI.

t

θ ºC

t

θ ºC

A → B
200~400ºC

A → P
600~700ºC
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Revenido

Transformação da austenite residual
Para os aços muito ligados e com muito carbono, outro fenómeno pode 
ocorrer:
à volta de 500~600ºC a austenite residual que está sobre-saturada em C 
fica mais pobre em C.

O ponto Ms sobe e no arrefecimento a γr → M, chamada martensite 
secundária.
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Revenido

Evolução das propriedades mecânicas
Os principais parâmetros que vão ter influência no revenido são:

→ a composição química
→ θr e tr

Influência da composição química
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Revenido

Evolução das propriedades mecânicas

Influência de θr e tr



57

Revenido

Evolução das propriedades 
mecânicas
A evolução da tenacidade ao choque é 
relativamente complexa. Regista-se no 
entanto:

• Fragilização por envelhecimento ou por 
revenido baixo de 200 a 320ºC. O Si 
desloca essa zona para os 500ºC.

• Fragilização Krupp na zona 450-525ºC. 
O Mo elimina esta fragilidade. Outra 
solução será revenir os aços a 
temperaturas acima de 550ºC e arrefecer 
rapidamente ao passar nesta zona.

1- água
2- forno
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Revenido

Evolução das 
propriedades 
mecânicas

Para o caso dum aço 
rápido há então que 

distinguir vários 
fenómenos:
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3.8. TRATAMENTOS TÉRMICOS 
SUPERFICIAIS
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Tratamentos Superficiais

1. Cementação

2. Nitruração

3. Carbonitruração

4. Endurecimento por Chama e Indução
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1. Cementação

A cementação é um tratamento termoquímico, que se aplica especialmente 
aos aços ferrítico-perlíticos.

• Sólido
• Líquido
• Gasoso

Aquecimento

Estágio - Cementação
870-930ºC, t

Arrefecimentos 
variados - Têmpera

C C
C

C

C

CCC

C

C
C

• O teor em C dos aços de cementação é normalmente <0.2%, podendo ir até 0.25%.
• Após a carbonização atingem-se valores de 0.8%, podendo ir até aos 1.10%.
• A difusão do carbono é feita sempre pela fase gasosa (0.1mm/h em meio sólido e 
0.4-0.5mm/h em banho de sais – mais homogénea).
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1. Cementação

Carbonização:
1. Transferência de átomos de C
2. Difusão do C da superfície para o interior da peça

Profundidade da camada cementada:
Distância da superfície até ao ponto em que %C da camada cementada 
desce até ao mínimo de 0.40%C (55-60HRC).

Profundidade de têmpera após 
cementação:
É a espessura da camada para a 
qual a dureza é inferior em 9 HRC à 
dureza teórica da periferia
(0.8-1.1%C – 67HRC, 
0.4% - 58HRC)
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1. Cementação

• Normalmente a camada cementada 
vai até aos 2mm de profundidade.

• No caso de se pretender camadas 
cementadas mais profundas usam-
se misturas de sais especiais.

• A cementação em meios gasosos 
produz uma carbonização muito 
regular, e atendendo a problemas 
ambientais, é hoje o processo mais 
comum.
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1. Cementação
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1. Cementação
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1. Cementação
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1. Cementação

• Os aços Cr-Mo e Cr-Mn só devem ser 
carbonizados com cementos macios em 
virtude da sua tendência para a
hipercarbonização.

• Para grandes profundidades de 
cementação e em especial nos aços com 
crómio não é possível evitar a
hipercarbonização em consequência da 
formação de carbonetos de crómio.

• Para se evitar a hipercarbonização será 
conveniente que se proceda, após a 
cementação, a um recozido de 
normalização à temperatura de 
cementação num forno com atmosfera 
neutra.
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1. Cementação

Tratamento térmico das peças cementadas

1. Têmpera directa a partir da temperatura de cementação

2. Têmpera simples
1. Sem regeneração do grão do núcleo
2. Com regeneração do grão do núcleo
3. Com recozido intermédio
4. Transformação isotérmica e têmpera simples

3. Têmpera dupla
1. Com regeneração do grão do núcleo
2. Com a 1ª têmpera directa a partir da temperatura de 

cementação

4. Revenido
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1. Cementação
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1. Cementação

Deformação mínima
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1. Cementação

Quando se pretende um máximo de tenacidade e dureza
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1. Cementação
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1. Cementação

Revenido

• Aços de liga: 140-200ºC

• Aços sem liga: 150-180ºC

• O abaixamento da dureza é de 2HRC, podendo atingir 4HRC em casos
extremos

• O revenido deve efectuar-se, sobretudo se as peças forem posteriormente 
rectificadas.
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1. Cementação

Deformações na cementação

• É a relação entre os volumes da película superficial e do núcleo que 
determina fundamentalmente as variações dimensionais.

• Os alongamentos verificados são tanto maiores quanto maior for a
temperabilidade do núcleo não cementado.

• Aço sem liga: encurtamento até 0.05%
• Aço de liga 16MnCr5 alongamento de 0.05 a 0.15%
• Aço de liga de maior temperabilidade 15CrNi6, 18CrNi8 o 

alongamento pode ir até 0.3%

• Uma estrutura com fibras provoca uma variação dimensional maior na 
direcção das fibras do que na direcção transversal
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2. Nitruração

• A nitruração consiste na introdução de azoto, sob a forma de nitretos de 
ferro, aplicando-se quando se pretende conferir uma dureza máxima ou 
uma grande resistência ao desgaste.

• A camada nitrurada provoca tensões de compressão que aumentam 
consideravelmente a resistência à fadiga.

• Gasoso
• Líquido (cianuração)

Aquecimento

Estágio - Nitruração
500-520ºC atmosfera azotada, 550-580ºC banhos de sais

Arrefecimento no 
forno (gás), água 
(sais)

N
N

N
N N

N
N

N

N
NN
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2. Nitruração

Nitruração iónica

• Tratamento de conversão química superficial 
conduzindo à formação de uma camada dita 
de “combinação” ou “camada branca” 
composta de nitretos de ferro. A espessura 
desta camada é normalmente variável entre 
2 e 20 microns.

• Tratamento de difusão do azoto em solução 
sólida intersticial e de combinação com 
outros elementos de liga contidos no aço.

• Precipitação de nitretos finamente dispersos 
conduzindo a um reforço estrutural sobre 
uma profundidade denominada “camada de 
difusão”, subjacente à “camada branca”.
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2. Nitruração
Nitruração iónica

α – muito fraca solubilidade no azoto

γ ´ - solução sólida secundária Fe 4N que 
apresenta uma dureza aproximadamente de 
800HV

ε – Solução sólida secundária de composição 
(Fe 2-3N) e estrutura hexagonal compacta, 
com ductilidade superior à do nitreto γ´ e 
propriedades de autolubrificação interessantes.

A “camada branca ou de combinação” joga um papel 
essencial no comportamento das peças em serviço, 
melhorando a resistência ao desgaste, à fadiga 
térmica e evitando certos problemas de gripagem.  
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2. Nitruração
Nitruração iónica

• A escolha do tipo de camada, γ´ ou ε, a sua espessura e a sua qualidade 
monofásica ou bifásica, compacta ou porosa são elementos importantes na 
definição do tratamento de nitruração a efectuar.

• Do mesmo modo, pela sua dureza e profundidade, a chamada “zona de 
difusão”, joga um papel importante já que é o suporte da “camada superficial de 
combinação” extremamente dura e de muito baixa ductilidade.
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2. Nitruração

• Somente em aços que contêm quantidades suficientes de elementos 
capazes de formar nitretos especiais (Al, Cr, Mo, W, V) obterão durezas 
superficiais máximas.

• Nos outros aços dá-se uma nitruração macia.

• Aços de construção:
• Melhora a resistência ao desgaste, diminui o perigo de 
“gripagem”

• Aços para trabalho a quente
• Evita a adesão de certos materiais, especialmente o alumínio, às 
ferramentas e retarda a erosão.
• Aumenta a duração do corte

• A zona exterior da camada é muito frágil e fina:
• Evitar choques
• Evitar esforços locais de compressão 
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2. Nitruração

• Só se aplica em peças que já tenham sido tratadas à dureza de utilização, 
sendo a limpeza superficial fundamental para se dar a penetração do N.

• As temperaturas de revenido necessárias à obtenção das resistências 
habituais devem estar situadas acima da T Nitruração.

O cianeto (25-30%) decompõe-se libertando N e C
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2. Nitruração

A zona nitrurada é composta por duas camadas:

• ZONA DE LIGAÇÃO, superficial com 0.015-
0.02mm, constituída por nitretos e carbonetos.

• ZONA DE DIFUSÃO, com 0.1-0.3mm, formada 
pela absorção do azoto.
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3. Carbonitruração

• Obtenção de camadas superficiais muito duras com cerca de 0.1mm, e pode 
ser efectuada em qualquer aço (convém sobretudo aos aços de pequena liga).

• Devido à absorção do N (forma nitretos), a transformação  α−γ, desce 
(austenite forma-se 600-750ºC) e simultaneamente favorece-se a absorção do 
C (que se dissolve no ferro γ e vai originar Mart. contendo N).

• Gasoso
• Líquido 

Aquecimento

Estágio - Carbonitruração
Abaixo A1 até 720ºC, Acima de A1 730-900ºC

Arrefecimento num 
meio adequado à 
qualidade do aço 
(banhos de sais 
azotados-banhos de
cianetos, ou gás-
hidrocarbonetos com 
amoníaco)

C
N

C
N C

N
N

C

N
NC
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3. Carbonitruração
Tipos de carbonitruração segundo o critério α−γ da zona profunda da peça:

1. Sem transformação do núcleo ou carbonitruração abaixo de A1
• Até 720ºC, origina na camada carbonitrurada uma estrutura 

constituída por uma orla superficial de nitretos livres e por martensite 
contendo N.

2. Com transformação do núcleo ou carbonitruração acima de A1
• Entre 730-900ºC, origina na camada nitrurada uma estrutura 

constituída por Mart. contendo N e eventualmente por uma fina orla 
superficial de nitretos livres, a maior parte das vezes apenas para o 
domínio inferior da Temp.

Intensificação da absorção de N na gama inferior de temperaturas e uma 
diminuição da carbonização. Na região superior passa-se o inverso.

As baixas temperaturas são extremamente favoráveis à diminuição de 
deformações e não são necessários tratamentos posteriores.
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4. Endurecimento por Chama e Indução

• Aquecimento local da superfície das peças, previamente temperadas e
revenidas, e arrefecimento rápido (utilizado em ferramentas e elementos de 
construção.

• Estes tratamentos conduzem essencialmente aos mesmos resultados técnicos 
que a cementação, no entanto, têm a vantagem de originar deformações ainda 
menores nas zonas temperadas.

Têmpera superficial:
• Chama directa (pode provocar uma têmpera até ao núcleo)

• Indução (permite a obtenção duma penetração de têmpera que 
acompanha com fidelidade os contornos, condição fundamental, por
exemplo, para os flancos dos dentes das rodas dentadas.

• Imersão
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4. Endurecimento por Chama e Indução
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3.9. TENSÕES RESIDUAIS
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3.9. Tensões residuais

As tensões térmicas e de transformação são geradas no TT e deverão ser 
minimizadas no sentido de:

1. Evitar os riscos de fractura

2. Reduzir as variações dimensionais e as distorções de forma

Deve actuar-se nas seguintes fases

Nível de Projecto:

1. Evitar as quinas vivas.

2. Evitar as diferenças acentuadas de massa, por recurso à “fragmentação” apropriada 
das ferramentas.
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3.9. Tensões residuais

Nível de Produção:

• Fazer uma limpeza superficial nos produtos laminados a quente ou forjados (uma 
placa, com forte relação área-massa, em que uma das faces se apresente com
descarbonização superficial, empenará sobre essa face, dadas as diferenças de 
volume específico entre as estruturas geradas).

• Condicionar as condições de corte na operação de maquinagem por arranque de 
apara, por forma a que a elevação de temperatura resultante não diminua a dureza do 
fio de corte. Tal facto, teria como consequência o aumento da pressão e deformação 
plástica do aço a cortar, nas zonas mais próximas do contacto com a ferramenta.

Nível do Tratamento Térmico:

• Promover ciclos suaves de pré-aquecimento, de forma a evitar choques térmicos.

• Adequar o tempo e temp. de austenitização à configuração geométrica e 
características a obter na ferramenta. Tempos longos ou temperaturas elevadas 
conduzirão a um crescimento exagerado de grão, tornando o aço extraordinariamente 
frágil e promovendo maiores taxas de austenite residual.
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3.9. Tensões residuais
Nível do Tratamento Térmico:

• Promover um arrefecimento tão suave quanto possível, optando pela têmpera por etapas, 
de forma a reduzir as distorções de forma.

Revenido

Martensite Ferrite e Cementite Volume

γr Bainite (aços ao C de baixa liga, revenido a 300ºC) Volume

Aços de alta liga (revenidos a 500-600ºC)
precipitação de carbonetos finamente dispersos Volume

Um revenido adequado deverá ser seleccionado de acordo com:

1. Obtenção do melhor compromisso entre dureza e tenacidade

2. A maior garantia da estabilidade dimensional da ferramenta em serviço
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3.9. Tensões residuais

1. Transformação de γr

2. Realizar 2-3 revenidos para eliminar a martensite não revenida

A temperatura do último revenido deverá ser sempre inferior em pelo menos 30-40ºC à do 
revenido anterior
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3.9. Tensões residuais

Arrefecimento
Tensões residuais devidas aos gradientes térmicos
Tensões criadas pela contracção

σ σ
Tracção

Compressão

O núcleo 
ainda está 
quente

A superfície 
contrai-se 
primeiro

O núcleo contrai-se 
mas a superfície 
opõe-se a essa 
contracção
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3.9. Tensões residuais

Arrefecimento
Tensões residuais devidas aos gradientes térmicos
Tensões criadas pela transformação A → M, que se dá com uma dilatação

σ σ
Tracção

A

A → M

A → M
A superfície opõe-se à
dilatação: a superfície fica 
em tensão e o núcleo em 
compressão

M

Compressão
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3.9. Tensões residuais

Arrefecimento
Tensões residuais devidas aos gradientes térmicos

A existência de gradientes térmicos conduz a heterogeneidades de
deformação que introduzem um campo de tensões residuais (TR).
se TR > Re → deformações
se TR > Rm → fissuras

Os riscos aumentam com a severidade do meio 
de arrefecimento (aumentam os gradientes 
térmicos), com a massividade da peça e com o 
teor em carbono.
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