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Resumo: Os aços inoxidáveis possuem alta resistência à corrosão devido à formação de uma 
camada de óxido de cromo passivadora e contínua. A nitretação a plasma destes, porém, pode 
conferir uma melhor resistência à corrosão, resistência mecânica e ao desgaste. Neste trabalho foi 
avaliada a taxa de corrosão dos aços AISI 304 e 410 nitretados a plasma. Buscando entender o efeito 
da adição de nitrogênio nestes aços variou-se a temperatura de trabalho (380ºC, 410ºC e 440ºC). 
Assim pode-se avaliar que as amostras nitretadas apresentaram uma maior resistência à corrosão 
que as amostras não tratadas.    
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 INTRODUÇÃO 
 

A corrosão atinge diversos tipos de materiais, 
sejam eles metálicos ou não metálicos. A 
deterioração, química ou eletroquímica aliada 
ou não a esforços mecânicos, resulta em 
alterações indesejáveis do material, tais como 
desgastes, variações químicas ou 
modificações estruturais. A resistência à 
corrosão dos aços inoxidáveis deve-se a 
formação de uma fina camada passiva de 
óxido de cromo que impede o contato entre o 
metal e o meio corrosivo diminuindo a corrente 
de dissolução a valores desprezíveis [1]. 

Em ambiente marinho de águas profundas e 
ultra profundas, a corrosão ocorre em 
condições muito específicas e é caracterizada, 
principalmente, pela ausência de O2, pela 
presença de gases como CO2 e H2S, 
microorganismos e grande quantidade de 
cloretos dissolvidos na água. Dessa forma, se 
faz necessário, cada vez mais, estudar 
alternativas para diminuir o custo de 
manutenção com a corrosão em ambiente tão 
agressivo [2]. 

Os aços inoxidáveis apresentam boa 
resistência à corrosão, porém suas 
características de desgaste e de microdureza 
são relativamente baixas. Tratamentos de 
nitretação melhoram as propriedades 
mecânicas, tribológicas e eletroquímicas às 
superfícies dos aços inoxidáveis. 

A nitretação gasosa realizada em 
temperaturas relativamente altas (723 K ou 
mais) aumenta a dureza da superfície e a 

resistência ao desgaste desses aços, porém 
diminui a resistência à corrosão devido à 
formação do nitreto de cromo (CrN), fase 
bastante estável, frágil e com resistência à 
corrosão inferior a do substrato. Contudo, 
muitos trabalhos têm demonstrado que a 
nitretação por plasma, em temperaturas 
relativamente baixas (abaixo de 723 K) 
resultam na obtenção de uma camada 
superficial, responsável pelo aumento da 
dureza e resistência ao desgaste sem 
diminuição da resistência à corrosão (fase "S" 
ou austenita expandida), sendo uma fase 
termodinamicamente metaestável, com uma 
supersaturação de nitrogênio [4]. 

O grande aumento nas durezas e 
conseqüentemente na resistência ao desgaste 
é devido à supersaturação de nitrogênio e/ou 
carbono na camada nitretada, que produz uma 
elevada densidade de discordâncias e tensões 
compressivas. A resistência à corrosão pode 
ser mantida ou até aumentada por esses 
tratamentos, principalmente a corrosão por 
pites em meios à base de cloretos, devido ao 
elevado aumento no PREN (Pitting Resistance 
Equivalent Number), ocasionado pelo 
nitrogênio, que é o elemento químico existente 
mais efetivo quanto a esse efeito, dado pela 
relação; (PREN =% Cr + 3,3 (% Mo) + 16% 
(N)) [3] 

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As ligas utilizadas neste trabalho foram: aço 
austenítico AISI 304 e martensítico AISI 410. 
As superfícies foram lixadas utilizando-se lixas 
de carbeto de silício e polidas com alumina 
1µm. O tratamento de nitretação a plasma foi 



 

 

conduzido nas temperaturas de 380ºC, 410ºC 
e 440ºC por 5 horas. Após a nitretação, os 
ensaios de corrosão foram realizados em 
solução aquosa de NaCl 3,5% em pH neutro a 

25ºC. A figura 1 e 2 ilustram o ensaio de 
polarização por pite. 
 

 
Figura 1 – Curvas de polarização por pite em solução de NaCl 3,5%. (a) AISI 304, (b) AISI 410. 
 
Analisando a figura 1 pode-se verificar que 
tanto para o aço AISI 304 e AISI 410, as 
amostra que demonstraram melhor resistência 
à corrosão foi a nitretada na temperatura de 
440ºC. Segundo Gontijo et al [3] e Liang et AL 
[4] isso deve-se ao fato de uma maior 
temperatura de tratamento ocasionar uma 
maior difusão do nitrogênio e 
consequentemente maior resistência a 
corrosão por pite devido a formação de uma 
camada de austenita espandida.  
 
CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho pode mostrar que a 
nitretação a plasma em baixas temperaturas 
(>723K) nos aços inoxidáveis AISI 304 e AISI 
410 causou modificações distintas na 
resistência a corrosão dos mesmos, sendo 
que a temperatura de trabalho tem influencia 
significativa. 
 
O ensaios de corrosão eletroquímica em 
solução de NaCl 3,5% mostram uma alta 
resistência à corrosão por pite dos aços 
nitretados em comparação com a amostra. Os 
testes realizados também demostraram que o 
aumento da temperatura influenciou 
positivamente na resistência a corrosão como 
visto na literatura.  
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