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Resumo - No presente trabalho serão estudadas as propriedades eletroquímicas dos aços inoxidáveis AISI 304L 

e AISI 316L nitretados a plasma em diferentes temperaturas. Para isso serão feitas análises metalográficas para a 

caracterização microestrutural dos materiais e ensaios eletroquímicos envolvendo as técnicas de voltametria 

linear e a impedância eletroquímica para avaliar a resistência à corrosão dos materiais em meio de NaCl 3,5% 

m/V (água do mar sintética).  
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Abstract – In this present work, will be study the electrochemical properties of AISI 304L and AISI 316L 

stainless steels, after plasma nitriding in different temperatures. It will be made metalographical analysis for 

microestrutural characterization of this materials and electrochemical tests involving linear voltammetry and 

electrochemical impedance for evaluate the corrosion resistance in NaCl 3,5% m/V environment. 
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INTRODUÇÃO 

Aços inoxidáveis austeníticos com baixa concentração de carbono têm sido largamente 

utilizados em indústrias químicas e petroquímicas, onde o estudo da resistência a corrosão 

desses aços em meios utilizados nessas indústrias tem sido motivo de vários trabalhos 

científicos. Com o uso da técnica de nitretação a plasma, os aços inoxidáveis austeníticos 

apresentam excelente resistência à corrosão e a oxidação devido à formação de uma fina 

camada superficial de óxido, porém, suas características de desgaste e de dureza são 

relativamente baixas. A nitretação gasosa realizada em temperaturas relativamente altas (673 

K ou mais) aumentam a dureza da superfície e a resistência ao desgaste desses aços, porém 

diminuem a resistência à corrosão. Nessas temperaturas, o Cr apresenta um coeficiente de 

difusão relativamente elevado, facilitando sua difusão e ligação com o nitrogênio, levando à 

formação do CrN, fase bastante estável, frágil e com resistência à corrosão inferior a do 

substrato [1-3]. 

Dessa maneira, é possível caracterizar a microestrutura e estudar a resistividade do 

filme protetor dos aços AISI 304L e 316L nitretados a plasma nas temperaturas de 653, 683 e 

713 K. Para isso serão feitos os seguintes procedimentos: Preparação das amostras, nitretação 

à plasma, ensaios metalográficos e curvas de impedância eletroquímica e potenciometria para 

medidas de resistência a corrosão em solução de NaCl 3,5%. 

 

METODOLOGIA 

As amostras dos aços AISI 304L e 316L foram cortadas no equipamento 

DISCOTOM-2 da marca PANTEC STRUERS com as dimensões de 10x10x1 mm, lixadas 



 

 

em uma lixadeira automática desde a lixa 320 até a lixa de 1000 mesh, e polidas em soluções 

de alumina de 1,0  e 0,3 , respectivamente, em uma politriz PL02ET da marca TECLAGO. 

No processo de nitretação a plasma, as amostras que foram preparadas na atividade 

anterior foram divididas em três lotes, dependentes da temperatura, e em cada lote há três 

amostras. Estas amostras foram submetidas a um tratamento térmico via nitretação à plasma 

por corrente pulsada no equipamento ThorNP em uma atmosfera contendo 80% H2 e 20% N2, 

por um período de cinco horas, nas temperaturas de 653, 683 e 713 K. 

 

RESULTADOS 

Após a nitretação dos aços AISI 304L e AISI 316L a uma razão 80:20 de H2:N2 por 05 

horas, as amostras foram cortadas, embutidas e em seguida foram visualizadas as camadas 

nitretadas formadas na superfíces dos aços, como é possível ver nas figuras 01 e 02 à seguir: 
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Figura 01. Micrografias óticas das seções transversais dos aços AISI 304L nitretadas à 653 K 

(a), 683 K (b) e à 713 K (c). As setas indicam as regiões das camadas nitretadas. 
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Figura 02. Micrografias óticas das seções transversais dos aços AISI 316L nitretadas à 653 K 

(a), 683 K (b) e à 713 K (c). As setas indicam as regiões das camadas nitretadas. 

 

Nota-se que, nas regiões próximas a superfícies das amostras, há a formação da camada 

nitretada, chamada de “Fase branca”, “Fase S”, ou ainda de “Austenita Expandida” (FeγN) 

[3,4], bem como a formação de regiões contendo CrN. Segundo os autores, a Fase S é 

considerada como uma fase termodinamicamente metaestável, com uma supersaturação de 

nitrogênio, que permanece em solução sólida, resultando numa estrutura cúbica de face 

centrada distorcida, o que acarreta em um aumento na dureza da superfície e na resistência ao 

desgaste.  

Na figuras 03(a) e 03(b) a seguir é possível analisar o comportamento eletroquímico via 

impedância eletroquímica, e nas figuras 04(a) e 04(b) é possível analisar via voltametria linear 

dos aços AISI 304L e AISI 316L: 
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Figura 03. Curvas de impedância eletroquímica dos aços AISI 304L(a) e AISI 316L(b). 
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Figura 04. Curvas de voltametria linear dos aços AISI 304L(a) e AISI 316L(b). 

 

Nos resultados apresentados nas figuras 03(a) e 03 (b) foi possível notar, para ambos os 

aços, que ocorre decréscimo da parte resistiva à medida que a temperatura de tratamento 

térmico aumenta. Esse resultado sugere que os aços AISI 304L e AISI 316L tornam-se mais 

vulneráveis aos ataques dos íons cloreto, uma vez que ocorre a formação de precipitados em 

suas estruturas, devido ao fato da realização de tratamentos térmicos, que acarreta em uma 

reorganização da estrutura cristalina. Além do fato do tratamento térmico envolvido, sugere-

se também que a formação da Fase S, seguida da formação de nitretos de cromo (CrN) 

interfiram nos resultados, apesar desses resultados serem mais aparentes na redução da parte 

capacitiva dos gráficos. 

Também foi possível notar que, para ambos os aços, ocorre decréscimo da parte 

capacitiva à medida que a temperatura de tratamento aumenta. Esse resultado sugere que a 

capacidade de formação do filme passivo de Cr2O3 nos aços AISI 304L e AISI 316L diminui 

à medida que a temperatura do tratamento térmico aumenta. Para este efeito, sugere-se que, à 

medida que o processo de nitretação ocorre, o nitrogênio que se encontra, de maneira 

generalizada, na forma ionizada (N
n+

) difunde-se pela estrutura cristalina do material, 

favorecendo a formação do CrN. Considerando que o efeito da nitretação ocorre na superfície 

do material (ou seja, à x = 0), é possível sugerir que o fenômeno de formação do CrN pode ser 

caracterizado como um fenômeno de difusão intersticial, que pode ser representado pela 

expressão da 2ª lei de Fick [5], conforme a equação (1): 
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Os resultados apresentados nas figuras 04(a) e 04(b) sugerem que as amostras dos aços 

AISI 304L e 316L apresentam um decréscimo do potencial de corrosão à medida que há o 

aumento da temperatura de tratamento durante o processo de nitretação. Isso se deve ao fato 

de que, com a formação de CrN, parte do Cr utilizado para formação do Cr2O3 precipitou-se 

na forma de nitretos, o que corrobora em uma redução na capacidade de formação da película 

protetora contra corrosão (camada passiva) [4,6]. Essa película irá proteger o material dentro 

de uma faixa de tensão que varia desde -0,7V até +1,2V, para os aços AISI 304L, e entre uma 

faixa de tensão que varia desde -0,7V até +0,6V, para os aços AISI 316L. Após o processo de 

passivação, é possível notar a região transpassiva, que é uma região onde o aço torna-se 

novamente vulnerável aos efeitos da corrosão. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A formação do CrN sugere que ela pode ser responsável pela degradação na resistência 

à corrosão dos aços inoxidáveis austeníticos nitretados, uma vez que o Cr presente na 

composição do aço, que serve em conjunto com Ni e Mo para a formação do filme passivo de 

Cr2O3, é liberado termicamente via processo de difusão para a formação de CrN, o que 

implica numa diminuição da capacidade da formação do filme passivo. 
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