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Resumo: Na realização de proteção contra a corrosão dos materiais, se devem analisar as 
vantagens nos métodos contra a corrosão, como exemplo os aspectos técnicos e econômicos. Os 
aços inoxidáveis apresentam boa resistência à corrosão [1]. Estudos têm mostrado que os aços 
inoxidáveis ferríticos AISI 409, quando nitretados a plasma em diferentes temperaturas, melhoram 
suas propriedades [2]. Foram realizados testes com esses aços nitretados em solução de H2SO4 (0,1 
M) e NaCl (3,5% wt.), a temperatura de 350ºC; 400 ºC; 450 ºC e 500 ºC; e em amostras sem 
tratamento, tendo em vista medidas dos potenciais de proteção, potenciais de pite e de 
susceptibilidade ao pite. Tanto nas amostras tratadas e não tratadas também foram realizadas 
medidas de microdureza.     
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INTRODUÇÃO 
 
Os aços inoxidáveis apresentam boa 
resistência à corrosão, contudo suas 
propriedades de desgate e microdureza 
podem ser consideradas baixas. Tratamentos 
de nitretação a plasma melhoram as 
propriedades mecânicas, tribológicas e 
eletroquímicas das superfícies dos aços 
inoxidáveis ferríticos. A nitretação a plasma, 
em temperaturas baixas melhoram a 
microdureza e a resistência ao desgaste 
desses materiais sem prejudicar a resistência 
contra a corrosão [3]. 
O aumento na microdureza e na resistência ao 
desgaste desses materiais é devido à 
supersaturação de nitrogênio e/ou carbono na 
camada nitretada, que produz uma elevada 
densidade de discordâncias e tensões 
compressivas, que podem aumentar a 
resistência à fadiga de peças submetidas a 
esses tratamentos [3]. Foram realizados testes 
em amostras nitretadas em diferentes 
temperaturas, para entender como a 
nitretação aumenta a microdureza e a 
resistência desses materiais. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram realizados testes de corrosão nas 
amostras do aço inoxidável AISI 409, sem 
tratamento e nas amostras nitretadas a 
plasma em temperaturas de 350 ºC, 400ºC, 
450ºC e 500 ºC, em solução de H2SO4 (0,1 M), 

mostrados na figura 1.  
A curva de polarização permite fazer avaliação 
na qualidade das camadas de passivação 
formadas sobre o aço nitretado. A camada de 
passivação tem como função proteger o aço, 
contra o processo de corrosão [4]. 

 
 
Gráfico 1 - Gráfico do ensaio de corrosão do 
aço inoxidável AISI 409 em solução de H2SO4 
(0,1 M). 
 
A amostra que apresenta maior potencial de 
corrosão, em solução de H2SO4 (0,1 M), foi a 
nitretada a temperatura de 500ºC, a região do 
potencial fica próxima a 1,0 V, é aonde inicia o 
processo de corrosão da superfície do 
material.  
As amostras que passaram pelo processo de 
nitretação a plasma nas temperaturas de 
350ºC; 400ºC e 450ºC e sem tratamento 
apresentam comportamento anódico 
semelhantes, e as curvas apresentam regiões 
ativa, passiva e transpassiva bem definidas.  
Tanto as amostras tratadas e não tratadas 
apresentam um comportamento que passivam 
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quando estão na presença de soluções 
ácidas, ocorrendo uma estabilidade na 
densidade de corrente para diferentes 
potenciais. 
Também foram realizados testes de corrosão 
nas amostras do aço inoxidável AISI 409, sem 
tratamentos e nitretadas a plasma em 
temperaturas de 350 ºC, 400ºC, 450ºC e 500 
ºC, em solução de NaCl (3,5% wt.). Quando 
são realizados teste em solução de NaCl 
nessas amostras, observa-se a corrosão por 
pite.  
A amostra que apresenta maior potencial de 
corrosão, em solução de NaCl (3,5% wt.) é a 
nitretada a temperatura de 450ºC. 
A corrosão por pite é caracterizada pelo 
ataque localizado de algumas áreas na 
superfície da amostra, isso ocorre, nos metais 
que tenham uma camada protetora contra a 
corrosão. A corrosão por pite é considerada de 
difícil controle, pois sua ocorrência pode ser 
dificilmente detectada. [1] 
 

 
Gráfico 2 – tensão AgCl(V) x Log J (A/cm²) 
 
Realizaram-se medidas de microdureza 
Vickers, nas amostras sem tratamentos e 
nitretadas a temperatura de 350ºC; 400ºC; 
450ºC e 500ºC, mostradas na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Medidas de microdureza nas 
amostras sem tratamento e nitretadas. 
 

Amostras HV 
Sem tratamento 193 
Nitretada 350° 320 

Nitretada 400° 341 

Nitretada 450° 1074 

Nitretada 500° 1221 

 
A vantagem na realização desse tipo de teste 
é a pequena impressão deixada no material, 
entretanto a desvantagem deste tipo de teste 
é a necessidade de ter uma amostra bem 
preparada e um microscópio adequado.  
Há fatores que aumenta a dureza do material, 
quando a amostra passa pelo tratamento de 
nitretação a plasma, seu valor de dureza tende 

a aumentar devido a uma camada superficial 
de solução sólida supersaturada de nitrogênio, 
essa fase melhora as propriedades mecânicas 
dos aços [2]. 
 
CONCLUSÃO 
 
Visto que quando as amostras passam pelo 
processo de nitretação a plasma, suas 
características tendem a melhorar, pois ocorre 
a formação de uma camada superficial 
supersaturada de nitrogênio. 
Ao realizar-se teste em solução de H2SO4 (0,1 
M), notou-se que a temperatura de 500ºC é 
que possui maior potencial de corrosão, a 
região do potencial é próximo de 1,0 V, é 
aonde inicia o processo de corrosão da 
superfície do material.  
Quando se realiza teste em solução de NaCl 
(3,5% wt.), notou-se que a amostra nitretada a 
temperatura de 450ºC é que apresenta maior 
potencial de corrosão. Mas ao realizar-se teste 
em solução de NaCl, ocorre a corrosão por 
pite, que é o ataque pontual de algumas áreas 
na superfície da amostra.  
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