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RESUMO 

 

POLLNOW, Edilson Nunes. Influência do Processo de Boretação sobre a 
microestrutura do Aço SAE 1045. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Engenharia de Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade 
Federal de Pelotas, 2014. 
 
 
O presente estudo é resultado da constante necessidade de proporcionar as peças e 
equipamentos maior vida útil com baixo custo, para suportar solicitações severas e 
assim manter seu alto desempenho. Essas características são comumente 
alcançadas através de tratamentos de superfície tais como: cementação, nitretação, 
cianetação, boretação, etc. O objetivo deste trabalho foi o de analisar a influência 
que o tratamento de superfície conhecido como boretação exerce sobre a 
microestrutura do aço SAE 1045. Para o desenvolvimento deste trabalho o 
tratamento termoquímico de boretação ocorreu a temperaturas de 800, 900 e 
1000ºC com patamares de tempo de 60, 120 e 180 minutos e as amostras foram 
caracterizadas microestruturalmente através das técnicas de difratometria de raios-
X, microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e microdureza Vickers. 
Através dessas técnicas, verificou-se a formação de camadas boretadas com a 
presença de fases FeB e Fe2B. As camadas formadas apresentaram um aspecto 
frágil, com um número elevado de trincas, com durezas médias variando entre 400 
HV0,05, 650 e 1020 HV0,05 para amostras boretadas à 800ºC, 900 e 1000ºC, 
respectivamente. Com base nos resultados, verificou-se que a boretação alterou de 
forma significativa as propriedades microestruturais da superfície do aço SAE 1045, 
com ênfase para o aumento de dureza causado na superfície deste. 

 

Palavras-chave: aço SAE1045; tratamento superficial; boretação; fases cristalinas; 

microdureza; microestrutura. 

 

  



   

ABSTRACT 

 

Pollnow, Edilson Nunes. Influence of Process Boriding  on the  microstructure  
of SAE 1045 steel. 61 f. Working Conclusion of Course of Materials Engineering, 
Technology Development Center, Federal University of Pelotas, 2014. 

 
 
This paper is an outcome from the constant necessity to increase the useful 

life of parts and greater equipment life inexpensively, in order to withstand severe 
applications and thus maintain their high performance. This features are commonly 
achieved through surface treatments, such as, carburizing, nitriding, cyanidation, 
boriding, etc.. The objective of this study was to analyze the influence that the 
surface treatment known as boriding exerts on the microstructure of SAE 1045 steel. 
To carry out this work the thermochemical treatment of boriding occurred at 
temperatures 800, 900 and 1000 ° C with dwell time of 60, 120 and 180 minutes and 
the samples were characterized microstructurally, through techniques of X-ray 
diffraction, optical microscopy, scanning electron microscopy and Vickers 
microhardness. Through these techniques, it was found the formation of boride 
layers the presence of FeB and Fe2B phases. The formed layers showed a fragile 
aspect with a large number of cracks, with average hardness layer varying from 400 
HV0,05  to boriding samples at 800 º C, 650 and 1020 HV0,05   to boriding at 900 and 
1000 ° C respectively. Based on the results, it is believed that the boriding 
significantly altered the microstructural properties of the SAE 1045 steel surface, with 
emphasis on the hardness increase caused on the surface thereof. 

 

Keywords: SAE1045 steel, surface treatment; boriding; crystalline phases, 
microhardness, microstructure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de técnicas de tratamento superficial vem sendo empregada 

em larga escala para modificar as propriedades físico-químicas de superfícies 

de materiais de engenharia, tais como as metálicas.  

Segundo HECK (2010), os tratamentos de alteração de superfície 

podem ser definidos como processos nos quais a superfície do material é 

modificada para apresentar propriedades que o material não possuía 

anteriormente. Tanto o substrato, a superfície, quanto o recobrimento 

superficial são desenvolvidos para atuarem em conjunto, alcançando 

propriedades melhores, que não são alcançadas por cada um deles 

isoladamente. 

Estes tratamentos de superfície, comumente denominados de 

“Engenharia de Superfície” possuem cada vez mais importância, devido ao 

grande potencial de resistência ao desgaste que estes fornecem a seu 

substrato.  

MACHADO (2014) comenta que os tratamentos térmicos superficiais 

envolvem alterações microestruturais, e por consequência nas propriedades 

mecânicas, em apenas parte superficial da peça ou componente. 

Estes processos aumentam a dureza superficial, resistência à fadiga e 

desgaste sem perda de tenacidade da peça ou componente. Muitos dos 

tratamentos termoquímicos superficiais consistem em aquecer o componente 

ou peça em atmosfera rica em elementos tais como carbono, nitrogênio ou 

boro.  São exemplos de tratamentos superficiais as seguintes técnicas: 

cementação, nitretação, carbonitretação, banho de sal (cianetação) e têmpera 

superficial. 

Em um mercado que requisita peças ou equipamentos com maior vida 

útil para sistemas de alto desempenho, com custos cada vez menores, os 

tratamentos termoquímicos como, por exemplo, o processo de boretação surge 

como uma alternativa eficiente, mas que ainda deve ser otimizada através de 

estudos. 

A boretação ou borotização é um tratamento de superfície que envolve 

um processo de difusão do boro no substrato a altas temperaturas. Esse 
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processo de endurecimento superficial é realizado nos metais utilizando-se de 

substâncias gasosas, como o diborano ou haletos de boro, em meio líquido, 

como o bórax fundido, ou por meio de agentes boretantes sólidos. 

No presente trabalho visando o aprofundamento dos conhecimentos 

sobre a aplicação do processo de boretação em superfícies metálicas, 

analisou-se a sua influência nas propriedades físico-química do aço SAE 1045. 

O processo utilizado foi o de boretação sólida, utilizando uma formulação 

comercial conhecida como Ekabor1®-V2. 

O aço SAE 1045 foi escolhido por se tratar de um aço comercial de 

média resistência, baixa temperabilidade, utilizado em eixos, peças forjadas, 

engrenagens comuns, componentes estruturais e de máquinas, virabrequim, ou 

seja, tem um vasto campo de aplicação e propriedades que podem ser 

otimizadas quando submetidos a tratamentos de superfície. 

Com 0,45% de carbono em sua composição, o aço SAE 1045 é 

classificado como um aço de médio teor de carbono.  

Devido à alta importância destes aços nas mais diversas indústrias e a 

crescente busca de durabilidade para as estruturas de aço, estudos vêm se 

intensificando sobre o processo de boretação, tendo em vista que este 

tratamento tem por característica aumentar a dureza superficial e, por 

consequência, aumentar a resistência ao desgaste abrasivo e erosivo. Isso 

significa que através do tratamento de superfície é possível aumentar a 

durabilidade de peças e equipamentos, diminuindo assim os custos envolvidos. 

MEIRELLES (2011), diz que estudos internacionais mostram que os gastos na 

manutenção de obras e produtos com corrosão representam 4% do PIB das 

nações industrializadas, percentual que pode ser maior em países emergentes, 

principalmente naqueles que não contam com legislação específica a respeito. 

Considerando o PIB do Brasil em 2013, que foi de US$ 2,190 trilhões, os 

gastos estimados em corrosão são de aproximadamente US$ 87,6 bilhões. 

Fonte: (< http://www.terra.com.br/economia/infograficos/pib-mundial/> . Acesso 

em: 18/01/2014).  Esses dados levam em conta apenas a degradação por 

corrosão. Sabemos que existem vários outros mecanismos de degradação que 

ajudam a engordar estes números, porém os demais mecanismos são difíceis 

de mensurar ou não possuem estudos específicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi o de analisar a influência que o 

tratamento de superfície conhecido como boretação exerce sobre as 

propriedades físico-química do aço SAE 1045. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

  

Para atender o objetivo geral deste trabalho foram atendidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 Obter o aço SAE 1045 e o agente boretante; 

 Preparar amostras de aço SAE 1045; 

 Tratar superficialmente as amostras de aço SAE 1045 através do 

processo de boretação sólida; 

 Caracterizar microestruturalmente as camadas boretadas das amostras 

tratadas; 

 Analisar e correlacionar os resultados. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Boretação  

 

 

A utilização de tratamentos superficiais nos materiais de engenharia 

pode melhorar suas propriedades tribológicas, bem com aumentar também a 

resistência à oxidação e corrosão, entre outros fatores. Segundo KARTAL et al. 

(2010), a maioria dos elementos de máquinas usados hoje operam sob severas 

condições envolvendo desgaste adesivo e abrasivo, erosão por partículas 

sólidas, corrosão e oxidação que podem diminuir sua durabilidade e 

performance. 

Entre os diversos processos de tratamento de superfície, a boretação é 

uma alternativa eficiente para a melhoria das propriedades mecânicas de 

materiais ferrosos e não ferrosos. 

Conforme HECK (2010), a boretação ou borotização é um tratamento de 

superfície que envolve um processo de difusão do boro no substrato a altas 

temperaturas. Esse processo de endurecimento superficial pode ser realizado 

nos metais utilizando-se de substâncias gasosas, como o diborano ou haletos 

de boro, em meio líquido, como o bórax fundido, ou por meio de agentes 

boretantes sólidos. Em termos toxicológicos, tecnológicos, econômicos e 

ambientais, os agentes boretantes sólidos em pó ou em pastas apresentam 

melhores desempenhos. 

A boretação gasosa utiliza gás BCl3 diluído na proporção 1:15 com 

hidrogênio ou mistura hidrogênio + nitrogênio e é utilizada apenas em titânio e 

suas ligas devido ao alto custo do processo. O processo a plasma utiliza o gás 

diborano, extremamente tóxico, o que dificulta sua aceitação comercial (SILVA 

e MEI, 2010). 

O processo a plasma utiliza o gás diborano, extremamente tóxico, o que 

dificulta sua aceitação comercial. 

A boretação líquida utiliza banhos de sais fundidos por eletrólise 

(passagem de corrente elétrica) ou aquecimento externo. Os sais não são 

tóxicos, mas existe a dificuldade de remoção o excesso de sal de boro na peça, 

o que encarece o processo por ser uma operação demorada e utilizar mão de 
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obra intensiva. Os sais usados são, entre outros: Na2B4O7 (bórax ou tetraborato 

de sódio), B4C e KBF4 (SILVA e MEI, 2010). 

A boretação sólida tem sido a mais empregada por ser um processo 

seguro, de baixo custo e que utiliza equipamentos simples. Os meios de 

boretação sólida podem conter como fontes de boro as seguintes substâncias: 

boro amorfo puro, ferro-boro e carboneto de boro (B4C), sendo o último o de 

menor custo. Em geral, o B4C é misturado com diluentes que não tomam parte 

na reação como o carboneto de silício (SiC) e alumina (Al2O3) e com ativadores 

de boro (KBF4 e Na2B4O7). Uma das formas de apresentação comercial das 

misturas para a boretação sólida possui o nome Ekabor.  A peça a ser boretada 

é colocada em uma caixa e envolvida com uma camada de 10 a 20 mm de pó 

com a mistura boretante. A espessura de camada boretada em aço carbono 

varia de 10 a 300 µm, dependendo do tempo empregado (SILVA e MEI, 2010). 

A boretação em pasta é usada comercialmente quando a boretação 

sólida é difícil de ser aplicada ou quando se deseja boretar apenas uma região 

selecionada da peça. A peça recebe uma pintura de 1 a 2 mm de espessura 

(por spray ou com pincel) de uma solução contendo boro (B4C + SiC + KBF4 

dissolvidos em solução aquosa de metil-celulose, por exemplo) em toda  a sua 

extensão ou em regiões selecionadas para serem boretadas. Em seguida, a 

peça é aquecida dentro de um forno ou superficialmente, usando-se o 

aquecimento indutivo (SILVA e MEI, 2010). 

Peças boretadas podem ser temperadas em óleo ou ar e depois 

revenidas, porém o aquecimento deve ser feito em forno à vácuo ou sob 

atmosfera inerte para preservar a integridade da camada boretada. 

ATIK (2003), diz que por ser de pequeno tamanho, os átomos de boro 

difundem-se em uma variedade de materiais como metais ferrosos, ligas de 

níquel e cobalto, ligas refratárias, ligas de titânio e materiais sinterizados como 

WC – TiC com Co ou Ni como ligantes, etc.  

O tratamento termoquímico de boretação é geralmente aplicado na 

indústria em ligas ferrosas para melhorar sua dureza superficial e resistência 

ao desgaste, conforme CAMPOS-SILVA et al. (2010). 

O processo de boretação consiste em aquecer o aço entre 700 e 

1000ᵒC, por 1 a 12 horas, em contato com um agente boretante, objetivando a 

formação de boretos de ferro (Fe2B e FeB) na superfície do aço, como 
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demonstrado no diagrama Fe-B da Figura 1, onde a difusão do boro no retículo 

cristalino de ligas ferrosas leva a formação de boretos ferrosos, como FeB 

(16,23 %p B, ortorrômbica) e Fe2B (8,83 %p B, tetragonal). 

 

Figura 1: Diagrama de Fases Fe-B. 

Fonte: ALLAOUI et al. (2006). 

 

Segundo MERIC et al. (2006), quando os materiais ferrosos são 

boretados a temperaturas na faixa de 800-1000ºC por períodos variando entre 

1 e 8 h, as fases de boretos de ferro (Fe2B + FeB) ou Fe2B são formadas no 

material e um camada boreto tendo dureza de até 2000 HV e espessura no 

intervalo de 40-270 µm é produzida. As características desta camada de 

boretos depende do estado físico da fonte de boreto utilizada, temperatura de 

boretação, período de tratamento, e as propriedades do material boretante. 

O ideal no processo de boretação é a formação da camada monofásica 

de FeB, pois camadas bifásicas Fe2B/FeB são mais susceptíveis à formação 

de trincas, devido às diferenças de propriedades dos boretos de ferro (SILVA e 

MEI, 2010), demonstradas na tabela 1. 
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Tabela 1: Propriedade dos boretos de ferro. 

Propriedade FeB Fe2B 

Microdureza (GPa) 19-21 18-20 

Módulo de elasticidade (GPa) 590 290 

Densidade (g/cm3) 6,75 7,43 

Coeficiente de Expansão Térmica (10-

6/ᵒC) 

23 7,7 

Composição (% em peso de boro) 16,23 8,83 

Estrutura Ortorrômbica Tetragonal de corpo 

centrado 

Fonte: SILVA E MEI (2010). 

 

Essas trincas podem levar a um descascamento da camada boretada 

quando uma deformação mecânica é aplicada, ou mesmo, a uma separação 

total das camadas quando submetidas a choque térmico ou mecânico. 

O coeficiente de difusão do boro a 950ᵒC na região de boretos é de 

1,8.10-8 cm2/s e de 15,3.10-8 cm2/s na região de difusão e, como resultado, a 

região de difusão é sete vezes mais profunda que a região de boretos.  

PETROVA et. al. (2008), estudando o efeito da boretação em ligas 

metálicas para aplicações automotivas comprovaram a influência da 

quantidade de elementos de liga na morfologia da camada boretada. Os 

autores afirmam que a espessura da camada boretada diminui com o aumento 

dos elementos de liga. Aços comuns ao carbono apresentaram espessura da 

camada de boretos da ordem de 75-80 μm e morfologia dente-de-serra, 

enquanto aços de alta resistência, com maior quantidade de elementos de liga, 

apresentaram camada mais fina, da ordem de 50-55 μm. 

A espessura da região de boretos é proporcional ao quadrado do tempo 

utilizado no processo. 

A interface entre a região boretada e a região de difusão apresenta a 

forma de “dente de serra” em ferro puro, aços carbono e baixa liga e que vai se 

tornando plana à medida que o carbono e os elementos de liga são 

adicionados no aço. Os elementos de liga retardam o crescimento da região 

boretada por redução da difusividade do boro.  
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O carbono não se dissolve de maneira significativa na região dos 

boretos e forma uma camada de borocementita (Fe3 B0,67 C0,33) entre a região 

de boretos e a matriz. O mesmo acontece com o silício e alumínio, que formam 

camadas de borossilicatos e boroaluminatos de ferro entre a região de boretos 

de ferro e a matriz. Tendo essa camada uma dureza muito mais baixa que a da 

região de boretos de ferro, quando ocorre uma pressão na superfície da peça, 

a camada de boretos de ferro penetra nela, sendo então destruída. Assim, aços 

com teores elevados de alumínio e silício não são recomendados para a 

boretação. 

HECK (2010), comenta que o tamanho das partículas usadas na 

boretação com pó é um parâmetro significativo do processo. Observa-se um 

aumento da espessura da camada de boreto na medida em que o tamanho de 

partícula diminui. Como resultado da diminuição no tamanho de partícula, a 

superfície de contato com o material aumenta, e então o processo de difusão 

torna-se mais fácil e a camada de boreto se forma mais rapidamente, 

implicando assim significativamente em que a camada desejada possa ser 

alcançada com tempos menores de tratamento.  

Para SILVA e MEI (2010) a boretação propicia diversas vantagens, tais 

como:  

 pode ser aplicada em aços de baixo carbono, baixa liga, 

ferramenta e inoxidáveis. Apenas os aços ligados com alumínio e 

os com mais de 1% de silício não são indicados para este 

processo; 

  dureza extremamente alta da camada boretada, acima das 

obtidas por cementação e nitretação de aços carbono; 

 grande resistência à corrosão por ácidos inorgânicos, como o 

clorídrico, o sulfúrico e o fosfórico, da camada boretada; 

 elevada resistência ao desgaste devido a alta dureza da camada 

boretada e o seu baixo coeficiente de atrito. 

 

Como desvantagens da boretação SILVA e MEI (2010) citam: 
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 o processo de boretação sólida, que é o mais utilizado, exige mão 

de obra intensiva e tem baixa flexibilidade para a automação, o 

que o torna lento e custoso, o que provoca sua substituição pelos 

processos de cementação a gás ou nitretação a plasma; 

 um eventual ajuste na peça tratada só pode ser feito por 

lapidação com diamante pois um polimento convencional fratura a 

camada boretada devido a sua alta dureza; 

 a resistência à fadiga em geral é a mesma obtida na peça 

cementada ou nitretada; 

 se a peça precisar ser reaquecida para um tratamento térmico 

posterior, este processo deverá ocorrer em um forno à vácuo ou 

com atmosfera protetora para preservar a camada de boretos 

formada. 

 

 

3.2  Classificação dos Aços Carbono 

 

Segundo ASM INTERNATIONAL (1993), os aços podem ser 

classificados da seguinte maneira:  

Os aços de baixo carbono contém até 0,30% C. A maior categoria 

desta classe de aço é de produtos laminados planos (folhas ou tiras) 

geralmente na condição de laminados a frio e recozido. O teor de carbono para 

estes aços de alta conformabilidade é muito baixo, menos de 0,10 % de C, com 

um máximo de 0,4 % de Mn. Os usos típicos são em painéis de automóveis, 

placa de estanho e produtos de arame. Para chapas estruturais de aço 

enrolado, o teor de carbono pode ser aumentado para cerca de 0,30%, com 

maior teor de manganês, até 1,5%. Estes últimos materiais podem ser 

utilizados para peças estampadas, peças forjadas, tubos sem costura, e placas 

de caldeira. 

Os aços médio carbono são semelhantes aos aços de baixo teor de 

carbono, exceto que o carbono varia 0,30-0,60 % e o manganês 0,60-1,65 %. 

O aumento do teor de carbono para cerca de 0,5%, com um aumento 

acompanhado do teor de manganês permite que os aços de médio carbono de 

serem utilizados na condição de temperado e revenido. Os usos de aços de 
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médio teor de carbono aditivados com manganês incluem eixos, engates, 

virabrequins, engrenagens e peças forjadas. Aços no intervalo de 0,40 a 0,60 

% de C são também utilizado para os trilhos, rodas ferroviárias e eixos 

ferroviários. 

Os aços de alto carbono contêm de 0,60-1,00 % C com conteúdo de 

manganês de 0,30 a 0,90%. Os aços de alto teor de carbono são utilizados 

para a construção de molas e arames de alta resistência. 

 

 

3.3  Aço SAE 1045 

 

Com 0,45% de carbono em sua composição, o aço SAE 1045 é 

classificado como aço de médio teor de carbono com boas propriedades 

mecânicas e tenacidade bem como boa usinabilidade e soldabilidade quando 

laminado a quente ou normalizado, conforme site 

http://www.interlloy.com.au/data_sheets/carbon_steels/1045.html. Acesso em 

24 de Novembro de 2013. 

Suas aplicações compreendem eixos, peças forjadas, engrenagens 

comuns, componentes estruturais e de máquinas, virabrequim; segundo o site 

http://www.comercialgerdau.com.br/produtos/acos_especiais_aocarbono. 

Acesso em 24 de Setembro de 2013. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho elaborou-se a sequência 

metodológica apresentada na Figura 2. 

A etapa de execução do tratamento termoquímico de boretação foi 

realizada no laboratório do Curso de Engenharia de Materiais da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel) e a de caracterização das amostras foi realizada no 

Laboratório de Materiais Cerâmicos (LACER) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e no Centro de Pesquisa e Tecnologia da Empresa 

Rijeza Metalurgia, localizada na RS 240, KM4, 3815, Bairro Scharlau, São 

Leopoldo/RS. 

 

 

 

Figura 2: Etapas propostas para o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

4.1 Obtenção das Matérias-Primas 

 

Análise e Discussão dos Resultados 

Caracterização Físico-Química 
Microscopia 

Óptica 
Microscopia Eletrônica 

de Varredura Microdureza Difração de Raios-X 

Boretação 

Agente Boretante Ekabor® 1-V2 + Tratamento Termoquímico. 

Preparação das Amostras 

Limpeza superficial e jateamento abrasivo 

Obtenção das Matérias-Primas   

SAE 1045 e Ekabor® 1-V2 
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O aço utilizado no desenvolvimento deste trabalho foi o aço SAE 1045 

que é classificado como aço de médio teor de carbono e se constitui de 0,43 – 

0,50% de C, conforme composição apresentada na tabela 2.  Este foi adquirido 

comercialmente na forma de barras. 

 

Tabela 2: Composição química do aço SAE 1045. 

SAE 045 C Mn P Máx. S Máx. 

 0,43 – 0,50 0,60 – 0,90 0,030 0,050 

Fonte: Manual de Aços. Gerdau Aços Finos Piratini. 2003 

 

Para a preparação da superfície das amostras de aço SAE 1045, 

inicialmente fez-se jateamento de superfície com granalha de óxido de alumínio 

fundido marrom ABRT/Elfusa adquirida comercialmente. 

 Para o tratamento termoquímico de boretação sólida, como agente 

boretante, utilizou-se o pó comercial Ekbor® 1-V2, gentilmente cedido pela 

importadora do produto para o Brasil a empresa Sealine Cerâmicas Especiais, 

localizada na Rua João de Gaspari nº.: 206 - Recanto dos Bem-Te-

Vis,Valentim Gentil – SP. 

 

 

4.2 Preparação de Amostras 

 

Para a obtenção das amostras as barras de aço SAE 1045 foram 

usinadas no formato retangular nas dimensões 60 mm de comprimento, 20 mm 

de largura e 7 mm de espessura, como mostrado na Figura 3. 

As amostras obtidas foram limpas para retirar do substrato impurezas 

sólidas, líquidas e pastosas, como carepa de laminação e óxidos resultantes de 

tratamentos térmicos. A limpeza das amostras foi feita por jateamento abrasivo 

com granalha de óxido de alumínio fundido marrom ABRT/Elfusa (Figura 4) em 

uma cabine de jateamento marca TecJato, modelo: IJF350CS15CR (Figura 5). 

Em geral, ao final do jateamento a superfície das amostras já possui a limpeza 

necessária para a aplicação do tratamento termoquímico. 

O processo por jateamento abrasivo é baseado no mecanismo de 

erosão, onde partículas de material duro, tais como areia molhada ou seca, 
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limalhas ou granalha de ferro ou alumínio, são impingidas sobre a superfície, 

através de ar comprimido.  

 

 

Figura 3: Características das amostras de aço SAE 1045 usadas no tratamento de 

boretação. 

 

 

Figura 4: Granalha de óxido de alumínio fundido marrom ABRT/Elfusa utilizada na 

limpeza das amostras de Aço SAE 1045. 
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Figura 5: Cabine de jateamento utilizada na limpeza das amostras de Aço SAE 1045, marca 

TecJato, modelo IJF350CS15CR. 

 

4.3 Tratamento Termoquímico de Boretação 

 

Nesta etapa do trabalho definiram-se as condições térmicas do 

tratamento de boretação em função do tempo. Em função da viabilidade de 

implantação deste projeto na indústria determinaram-se as curvas do 

tratamento termoquímico, sendo definidos os valores de 800º C, 900º C e 

1000ºC para as temperaturas do processo e os de 60, 120 e 180 minutos para 

os tempos de patamar. Os tempos foram iguais para as três temperaturas. 

Após preparação das amostras, estas foram identificadas conforme o 

tratamento que receberiam como pode ser visualizado na Figura 6. Estas 

informações foram marcadas na face não tratada com o auxilio de um 

marcador elétrico.  

B 
 

xxxxᵒC 
 

xxx min 
    

   

    

   
Tempo do Tratamento em Minutos 

       

  
Temperatura de Tratamento em ᵒC 

 

       

 
     Nome do Tratamento Utilizado B (Boretação) 

 Figura 6: Esquema de Identificação das Amostras. 
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O tratamento termoquímico foi realizado em um forno tubular marca 

INTI, modelo FT 1200 (Figura 7), com capacidade máxima de temperatura de 

1200°C. Foi adotada uma taxa constante de aquecimento e resfriamento em 

atmosfera inerte, sendo que a taxa de aquecimento foi definida em 10ºC/min. 

 Para a difusão do Boro para as amostras, estas foram colocadas em 

uma navícula e cobertas com uma quantidade de cerca de 10 mm de agente 

boretante, quantidade esta que, supostamente, forneceria o potencial de boro 

suficiente para o tratamento termoquímico. 

Durante todo o tratamento de Boretação foi utilizada atmosfera inerte de 

argônio com vazões de 4 l/min para a purga do sistema de gases e 2 l/min. 

durante o restante do processo. 

 

Figura 7: Forno tubular marca INTI, modelo FT 1200 

 

4.4  Caracterização das Amostras 

 

4.4.1 Difratometria de Raios-X 

 

Utilizou-se da técnica de difratometria de raios-X para verificação das 

fases presentes nas amostras após o tratamento termoquímico de boretação. 

Para esta análise foi utilizado um difratômetro de raios-X marca  Philips, 

modelo X'Pert MPD. Equipado com monocromador de grafite e ânodo fixo. As 

análises foram coletadas via radiação de Cu-Kα (λ=1,5406 Å) com ângulo de 

varredura (2θ) na faixa entre 5-75º. Como referência foi utilizado o banco de 
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dados JCPDSICDD (Joint Committee on Powder Diffraction Standards – 

International Centre for Diffraction Data). Foi utilizado o software PCPDFWIN 

para a verificação dos picos. 

 

 

4.4.2 Microscopia Óptica e Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Com a finalidade de investigar a microestrutura e a morfologia da 

camada de boretos utilizou-se dois métodos de microscopia, a Microscopia 

Óptica (MO) e a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  

A MO serviu para dimensionar a camada de boretos formada, bem como 

avaliar a influência do tratamento termoquímico na modificação da espessura 

de camada.  

Para a avaliação da interface e morfologia da camada de boretos foi 

utilizado o MEV. 

Para a análise microscópica, foi necessária a realização de uma 

preparação metalográfica das amostras conforme ASTM E3-11 (2011). Esta 

contou com a etapa de corte, embutimento, lixamento, polimento e ataque 

químico das amostras com uma solução de Nital 3%. 

O lixamento e o polimento foram realizado na Politriz semi-automática 

EcoMet/AutoMet® 250 com lixas 180, 360, disco de lixamento fino modelo 

Revel tipo A, e para a etapa de polimento com suspensão de alumina com 

granulometria de 0.05 µm com carga de 45 N por corpo de prova. 

 

 

4.4.3 Microdureza 

 

Para avaliar a dureza da camada de boretos foi realizado o ensaio de 

microdureza Vickers em um microdurômetro marca Mitutoyo modelo HM-211 , 

segundo a norma ASTM E384-10Ɛ2 (Standard Test Method for Knoop and 

Vickers of Materials), empregando uma carga de 0,05 HV (50 g), com um 

tempo de indentação de 10 segundos e distância entre indentações de 2,5 a 3 

diagonais de indentação. Foram realizadas 10 medições por corpo de prova.  
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4.4.4 Fatores Limitantes do Estudo 

 

Este estudo possui algumas condições diferenciadas em relação ao 

observado na literatura. Os fatores listados abaixo devem ser levados em 

consideração no momento da análise de resultados. 

 

Fatores: 

 

Aplicação de jateamento abrasivo ao invés de lixamento e polimento 

para o preparo das amostras pré-tratamento; 

Utilização de uma navícula para acomodação das amostras dentro de 

um forno tubular com atmosfera de argônio ao invés da utilização de uma caixa 

de tratamento selada; 

Utilização de uma carga de 45 N durante o processo de lixamento e 

polimento; 

Finalizadas as limitações, os demais parâmetros do processo seguem os 

descritos nas literaturas pesquisadas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através dos 

testes realizados. Primeiramente serão apresentados os resultados da 

caracterização microestrutural do aço utilizado, composição de fases das 

amostras boretadas, espessura de camada, análise microestrutural e 

microdureza. 

 

 

5.1  Caracterização do Substrato (Aço SAE 1045) 

 

As características microestruturais do aço SAE 1045 foram 

determinadas e, como mostra a figura 8, esta constitui-se de uma matriz 

ferrítica, parte clara, e de grãos de perlita, parte escura. A análise de 

microdureza para o aço utilizado apresentou um valor médio de 170 HV0,05 (ver 

APÊNDICE A). 

 

 

Figura 8: Micrografia por MO do aço SAE 1045 utilizado. Ataque químico com Nital 3%. 

 

5.2 Composição de Fases 
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Os difratogramas abaixo comprovam a formação de duas fases para as 

amostras boretadas, a fase FeB com estrutura ortorrômbica e a fase Fe2B com 

estrutura tetragonal. A formação de uma linha de boretação com duas fases é 

prevista conforme o diagrama de fase do sistema Fe-B para temperaturas entre 

800 e 1000ºC. 

Pode-se observar através dos difratogramas que a formação das duas 

fases de boretos independe do tempo de boretação, situação afirmada para os 

parâmetros de boretação utilizados neste trabalho. 

Nota-se um pequeno deslocamento dos picos do difratograma na 

amostra tratada a 1000ºC com patamar de tratamento de 180 minutos. Este 

desvio pode ser estimado em cerca de 10º e com a devida correção indica a 

mesma composição de fases das demais amostras. 

 

Figura 9: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 800ºC, com um 

patamar de 60min. 
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Figura 10: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 800ºC, com um 

patamar de 120min. 

 

Figura 11: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 800ºC, com um 

patamar de 180min. 
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Figura 12: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 900ºC, com um 

patamar de 60min. 

 

 

Figura 13: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 900ºC, com um 

patamar de 120min. 
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Figura 14: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 900ºC, com um 

patamar de 180min. 

 

 

Figura 15: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 1000ºC, com um 

patamar de 60min. 
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Figura 16: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 1000ºC, com um 

patamar de 120min. 

 

 
Figura 17: Difratograma de Raios-X da camada boretada da amostra tratada a 1000ºC, com um 

patamar de 180min. 
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5.3  Espessura de Camada 

 

A avaliação da espessura da camada boretada foi realizada por MO, as 

micrografias podem ser vistas nas figuras abaixo, onde é indicada a camada 

boretada, uma região de subcamada e o substrato (aço SAE 1045). 

Essa região de subcamada é caracterizada por possuir propriedades 

microestruturais intermediarias em relação à camada boretada e ao substrato. 

Ela é formada devido a zona de difusão ser cerca de até 7 vezes maior 

que a camada de boretos, e tem por característica apresentar valores de 

dureza entre os encontrados para o substrato e para a camada boretada. 

 

 

 

Figura 18: Micrografia por MO, amostra tratada a 800ºC, com um patamar de 60min. Aumento 

de 200X. 
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Figura 19: Micrografia por MO, amostra tratada a 800ºC, com um patamar de 120min. Aumento 

de 200X. 

 

Figura 20: Micrografia por MO, amostra tratada a 800ºC, com um patamar de 180min. Aumento 

de 200X. 
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Figura 21: Micrografia por MO, amostra tratada a 900ºC, com um patamar de 60min. Aumento 

de 200X. 

 

Figura 22: Micrografia por MO, amostra tratada a 900ºC, com um patamar de 120min. Aumento 

de 200X. 
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Figura 23: Micrografia por MO, amostra tratada a 900ºC, com um patamar de 180min. Aumento 

de 200X. 

 

Figura 24: Micrografia por MO, amostra tratada a 1000ºC, com um patamar de 60min. Aumento 

de 200X. 
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Figura 25: Micrografia por MO, amostra tratada a 1000ºC, com um patamar de 120min. 

Aumento de 200X. 

 

Figura 26: Micrografia por MO, amostra tratada a 1000ºC, com um patamar de 180min. 

Aumento de 200X. 
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O efeito do tratamento de boretação fica melhor evidenciado quando 

comparamos estas micrografias após o tratamento com a figura 8 vista 

anteriormente. É possível observar uma clara alteração da microestrutura na 

superfície do aço SAE 1045.  

Os valores de espessura de camada são apresentados na figura 27, e 

mostram que para a temperatura de 800ºC existe dificuldade da difusão do 

Boro no substrato, implicando em camadas inferiores a 55 µm. Verifica-se que 

a espessura de camada cresce proporcionalmente ao tempo de tratamento (ver 

APÊNDICE B). 

Para a temperatura de tratamento de 900ºC, verifica-se uma melhor 

difusão do Boro, comprovada através do aumento expressivo na espessura da 

camada de boreto, verificado quando comparados os valores para as amostras 

B_800ºC_180min e B_900ºC_180min, que apontam respectivamente a 

espessura de camada média de 47,41 µm e 90,43 µm. 

As amostras boretadas a 1000ºC demonstram um crescimento da 

camada boretada em relação às temperaturas de tratamento inferiores, 

indicando ainda uma boa difusão do boro no substrato.  

 

Figura 27: Espessura média de camada e desvio padrão para cada tratamento. 
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5.4  Análise da interface camada boretada – matriz metálica 

 

 

A análise microestrutural foi realizada através da microscopia eletrônica 

de varredura, utilizando-se o modo de elétrons secundários (SE), para 

visualizar a camada de boretos e a interface destes com a matriz de forma 

mais clara em relação a MO, pois através desta técnica é possível um aumento 

maior. 

A presença de estruturas esbranquiçadas em todas as amostras é 

resultado da utilização da resina Epomet Molding Compound-Sample durante a 

etapa de embutimento para proteger a borda superior da amostra durante a 

etapa de lixamento e polimento. 

A análise das figuras 28, 29 e 30, que representam o processo de 

boretação do aço SAE 1045 para a temperatura de 800ºC, com patamares de 

tratamento de 60, 120 e 180 minutos, mostram uma região boretada pouco 

espessa, e com um número excessivo de trincas sobre a camada boretada. 

Esse fenômeno pode ser explicado devido à formação da dupla camada de 

boretos FeB/Fe2B, confirmado através dos difratogramas de Raios-X, onde a 

fase Fe2B possui módulo de elasticidade e coeficiente de expansão térmica 

significativamente menores do que a camada FeB, incapaz assim de resistir a 

tensões causadas nas etapas de lixamento e polimento. 



  45 

Figura 28: Micrografia por MEV com magnificação de 1000X. Amostra: B_800ºC_60min. 

 

Figura 29: Micrografia por MEV com magnificação de 1000X. Amostra: B_800ºC_120min. 

 



  46 

 

Figura 30: Micrografia por MEV com magnificação de 1000X. Amostra: B_800ºC_180min. 

 

Para a condição de tratamento com temperatura de 900ºC, com 

patamares de 60, 120 e 180 minutos, representadas nas figuras 31, 32 e 33, 

observa-se um aumento da espessura da camada boretada, porém repete-se o 

fenômeno mecânico da formação de trincas, comportamento este explicado 

devido à mesma motivação apresentada para a condição de 800ºC. 



  47 

Figura 31:Micrografia por MEV com magnificação de 1000X. Amostra: B_900ºC_60min. 

 

Figura 32: Micrografia por MEV com magnificação de 1000X. Amostra: B_900ºC_120min. 
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Figura 33: Micrografia por MEV com magnificação de 1000X. Amostra: B_900ºC_180min. 

 

Nas figuras 34, 35 e 36, que apresentam a condição de tratamento de 

temperatura de 1000ºC e patamares de tratamento de 60, 120 e 180 minutos, 

observam-se os mesmo fenômenos descritos anteriormente. Porém é possível 

visualizar mais claramente a região boretada, que é evidenciada através da 

estrutura “dente-de-serra”, característica associada às camadas boretadas para 

aços comuns ao carbono. 



  49 

Figura 34: Micrografia por MEV com magnificação de 1000X. Amostra: B_1000ºC_60min. 

 

Figura 35: Micrografia por MEV com magnificação de 500X. Amostra: B_1000ºC_120min. 
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Figura 36: Micrografia por MEV com magnificação de 500X. Amostra: B_1000ºC_180min. 

 

 

5.5  Microdureza 

 

As figuras 37, 38 e 39 apresentam os perfis de dureza para os 

tratamento a 800, 900 e 1000ºC respectivamente.  

É possível verificar um aumento de dureza proporcional ao aumento de 

temperatura, partindo de um valor médio de 400 HV0,05 para as amostras 

boretadas a 800ºC, passando para um valor médio de 650 HV0,05 com 

tratamento à 900ºC, até chegar ao maior valor médio observado que foi de 

1020 HV 0,05 para a condição de boretação à 1000ºC (ver APÊNDICE C). 

Na figura 37, verificam-se os mais baixos valores de dureza. Estes 

valores são decorrentes da incapacidade de uma correta medição devido à 

pequena espessura de camada e pelo motivo de existir uma grande quantidade 

de defeitos presentes, as trincas. 

As condições que apresentaram os valores mais elevados de dureza 

foram a boretação às temperaturas de 800, 900 e 1000ºC com patamares de 

180 minutos. Na condição de 800ºC por 180 minutos verificou-se uma dureza 
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no núcleo da camada de 430 HV0,05. Para a condição de 900ºC a 180 minutos 

a dureza do núcleo subiu para 705 HV0,05. E a 1000ºC por 180 minutos este 

valor chegou a 1750 HV0,05. 

Conforme o aumento da temperatura e consequentemente da espessura 

de camada, se observa um aumento dos valores de dureza, demonstrando 

uma relação de proporcionalidade entre estes fatores. 

A grande variação dos valores de dureza, comprova a formação de uma 

estrutura com dupla fase de FeB e Fe2B, uma vez que estas possuem 

diferentes valores de dureza, onde a fase Fe2B é considerada menos dura em 

relação à fase FeB. 

 

 

Figura 37: Perfil de dureza das amostras boretadas à 800ºC. 
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Figura 38: Perfil de dureza das amostras boretadas à 900ºC. 

 

 

Figura 39: Perfil de dureza das amostras boretadas à 1000ºC. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Baseado nos resultados apresentados conclui-se que: 

 

O tratamento termoquímico de boretação alterou as propriedades 

microestruturais da superfície do aço SAE 1045; 

Houve a formação de uma camada de boretos na superfície das 

amostras após os tratamentos às 800, 900 e 1000ºC com patamares de tempo 

de 60, 120 e 180 minutos; 

A camada de boretos formada apresenta duas fases distinta, a fase FeB 

e a fase Fe2B; 

A formação da camada boretada é dependente dos parâmetros de 

temperatura e tempo de tratamento, pois foi verificado um aumento da 

espessura da camada com o aumento da temperatura e do tempo do processo; 

A camada de boretos apresenta grande fragilidade a solicitações 

mecânicas que quando impostas geram a formação de trincas; 

O processo de boretação aumenta substancialmente a dureza da 

superfície do aço de 170 HV0,05 no núcleo de amostras sem tratamento para 

430 HV0,05 com tratamento à 800ºC por 180 minutos, 705 HV0,05 à 900ºC por 

180 minutos e 1750 HV0,05 em tratamento de 1000ºC por 180 minutos. 
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APÊNDICE A -  Microdureza do Aço SAE 1045 

AMOSTRA: Aço SAE 1045 

Medição 
Microdureza 

HV(0,05) 

1 167,6 

2 177 

3 164 

4 173 

5 164,8 

6 164,4 

7 185,4 

7 150,6 

9 169,6 

10 169,5 

Valor médio 168,59 

Desvio pad. 9,14 
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APÊNDICE B – Tabelas com os valores de espessura de camada, espessura 

média e desvio padrão para cada amostra. 

 
 
 

Amostra: B_800ᵒC_60min. 

Medição Espessura da camada 

1 26,82 µm 

2 22,69 µm 

3 14,99 µm 

4 13,89 µm 

5 15,95 µm 

6 13,89 µm 

7 23,65 µm 

8 20,08 µm 

9 20,63 µm 

10 26,82 µm 

Valor médio 19,94 µm 

Desvio pad. 5,06 µm 

 

      

Amostra: B_800°C_120min 

Medição Espessura da camada 

1 24,68 µm 

2 32,22 µm 

3 33,59 µm 

4 29,82 µm 

5 29,48 µm 

6 24,34 µm 

7 27,08 µm 

8 23,31 µm 

9 41,13 µm 

10 33,59 µm 

Valor médio 29,92 µm 

Desvio pad. 5,46 µm 

      

Amostra: B_800ᵒC_180min. 

Medição Espessura da camada 

1 43,53 µm 

2 47,65 µm 

3 30,85 µm 

4 42,51 µm 

5 71,64 µm 

6 46,28 µm 

7 50,39 µm 

8 51,42 µm 

9 39,76 µm 

10 50,05 µm 

Valor médio 47,41 µm 

Desvio pad. 10,50 µm 

 

Amostra: B_900°C_60min. 

Medição Espessura da camada 

1 54,60 µm 

2 57,21 µm 

3 56,25 µm 

4 58,17 µm 

5 53,08 µm 

6 53,50 µm 

7 60,23 µm 

8 60,78 µm 

9 55,56 µm 

10 59,28 µm 

Valor médio 56,87 µm 

Desvio pad. 2,73 µm 
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Amostra: B_900ᵒC_120min. 

Medição Espessura da camada 

1 54,16 µm 

2 64,10 µm 

3 78,50 µm 

4 42,51 µm 

5 38,39 µm 

6 46,28 µm 

7 38,73 µm 

8 52,79 µm 

9 47,30 µm 

10 46,28 µm 

Valor médio 50,90 µm 

Desvio pad. 12,39 µm 

 

Amostra: B_900°C_180min. 

Medição Espessura da camada 

1 92,55 µm 

2 97,35 µm 

3 85,01 µm 

4 90,15 µm 

5 97,69 µm 

6 84,67 µm 

7 86,04 µm 

8 91,18 µm 

9 91,18 µm 

10 88,44 µm 

Valor médio 90,43 µm 

Desvio pad. 4,62 µm 

Amostra: B_1000ᵒC_60min. 

Medição Espessura da camada 

1 142,60 µm 

2 117,92 µm 

3 106,61 µm 

4 86,04 µm 

5 106,61 µm 

6 92,55 µm 

7 79,87 µm 

8 83,64 µm 

9 83,64 µm 

10 91,19 µm 

Valor médio 99,07 µm 

Desvio pad. 19,67 µm 
 

Amostra: B_1000°C_120min. 

Medição Espessura da camada 

1 84,67 µm 

2 83,30 µm 

3 103,86 µm 

4 96,32 µm 

5 131,29 µm 

6 129,57 µm 

7 109,35 µm 

8 97,69 µm 

9 163,16 µm 

10 75,75 µm 

Valor médio 107,50 µm 

Desvio pad. 26,88 µm 

Amostra: B_1000ᵒC_180min. 

Medição Espessura da camada 

1 82,27 µm 

2 100,44 µm 

3 135,08 µm 

4 103,86 µm 

5 98,72 µm 

6 94,95 µm 

7 109,35 µm 

8 112,78 µm 

9 91,18 µm 

10 119,63 µm 

Valor médio 104,83 µm 

Desvio pad. 15,16 µm 
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APÊNDICE C- Microdureza versus Profundidade de Camada 

 
 

B_800°C_60min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

2 429 

4 362,2 

6 342 

8 371,2 

10 320,5 

12 351 

14 315,6 

16 327,1 

18 306 

20 301,5 

 

B_800°C_120min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

3 398 

6 401,3 

9 383,6 

12 414,4 

15 372 

18 345,5 

21 363,1 

24 334,5 

27 340 

30 319,8 

 

B_800°C_180min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

5 475,9 

10 481,6 

15 432 

20 458,1 

25 429,6 

30 436 

35 442 

40 401,3 

45 385,4 

50 364 

 

B_900°C_60min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

5 606,5 

10 671,1 

15 642 

20 687,9 

25 647 

30 535,6 

35 602,7 

40 521,5 

45 559 

50 520,1 

 

B_900°C_120min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

5 742,7 

10 709 

15 703,4 

20 656,7 

25 631 

30 669,8 

35 637,6 

40 605,4 

45 584,7 

50 586,7 

B_900°C_180min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

5 701,8 

10 758 

20 741,5 

30 686,3 

40 704,5 

50 652 

60 674,1 

70 632,7 

80 649 

90 616,7 
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B_1000°C_60min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

5 932,4 

15 910,1 

25 965,8 

35 898 

45 812 

55 745,4 

65 710,6 

75 631 

85 652 

100 598,7 

 

B_1000°C_120min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

5 1121 

15 1033 

25 852,8 

35 1008 

45 956 

55 910,5 

65 656,8 

75 725 

85 690 

100 633,7 

 

B_1000°C_180min 

Profundidade da 
Camada (µm) 

Microdureza 
(HV0,05) 

5 1011 

15 956,7 

25 1387 

35 1021 

45 1746 

55 751,6 

65 783,6 

75 811,6 

85 725,1 

100 612,8 

 
 
 
 
 


