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Resumo - A nitretação por plasma tem sido largamente utilizada em muitas aplicações industriais por melhorar 

algumas propriedades mecânicas e tribológicas de vários materiais. Este projeto aborda a influência da 

temperatura de tratamento na formação da camada nitretada em um material metálico desconhecido, que foi 

previamente identificado por processos metalográficos, difração de raios X e ensaios de microdureza. Foram 

feitos, também, ensaios de corrosão nas amostras sem tratamento e nas tratadas por plasma em diferentes 

temperaturas. Os corpos de prova foram nitretados por três horas com uma pressão de 5 mbar  e utilizando-se 

uma mistura gasosa de 89% vol.H2 e 11% vol.N2.  As temperaturas de tratamento utilizadas foram: 390, 420, e 

450 ºC. As propriedades das camadas nitretadas obtidas nas amostras foram avaliadas por meio de microdureza 

superficial, análise microestrutural, difração de raios X, microscopia óptica e eletrônica, e ensaio de resistência à 

corrosão.   
 

Palavras-chave - Titânio, nitretação, plasma e corrosão.  

 

Abstract - The plasma nitriding has been widely used on several industrial uses because it improves some 

mechanical and tribological properties from various materials. This project discuss about the influence caused by 

the heat treatment’s temperature influence on formation of the nitride layer on a unknown metallic material, 

which was previously identified by metallographic methods, X-ray diffraction and microhardness tests. Also, the 

samples that received plasma treatment on different temperatures and the ones without any treatment passed 

through corrosion tests. The specimens were nitrided during three hours, under a pressure of 5 mbar with a gas 

mixture containing 89% vol.H2 and 11% vol.N2. The heat treatment temperatures used were: 390, 420, and 450 

ºC. The properties of nitride layers obtained from the samples were evaluated by superficial microhardness, 

microstructural analysis, optical and electronic microscopy and corrosion resistance test. 
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 INTRODUÇÃO 

A deterioração dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio pode ou não, 

estar associada a esforços mecânicos. Entretanto, ao considerarmos o emprego de materiais na 

construção de equipamentos e/ou instalações, são necessários que esses resistem à ação do 

meio corrosivo, além de não alterar suas propriedades mecânicas e características necessárias 

à fabricação. Como a corrosão pode estar presente em diversos materiais, sejam eles 

metálicos ou não metálicos, como os aços inoxidáveis austeníticos, ligas de cobre, alumínio, 

plásticos, cerâmicos ou concretos, identificou-se o material e avaliou-se a resistência à 

corrosão desse, antes e após a  nitretação a plasma em  tempo constante em diferentes 

temperaturas.  

Esse tipo de tratamento tem sido amplamente utilizado na indústria em peças que 

necessitam de melhoria de suas propriedades. Nos aços inoxidáveis austeníticos, por exemplo, 

o aumento da resistência à corrosão é proporcionado pela formação de uma camada 

modificada composta essencialmente por uma fase metaestável conhecida por austenita 



 

 

expandida supersaturada de nitrogênio, também chamada de Fase-S. Nesse material estudado 

encontrou-se fases que melhoraram a resistência a corrosão dessa material.  
 

  

 METODOLOGIA 

As amostras foram obtidas a partir de uma chapa metálica (3x15 cm). Depois de cortadas 

foram preparadas com emprego de lixas (até 1000 mesh), polidas com o uso de alumina (1 e 

0,3 µm) e atacadas com  solução de HF 40% HNO3 5%. 

O processo de nitretação foi realizado e um reator provido de fonte pulsada ThorNP – 

Marca: SDS pertencente ao laboratório de plasma, visando observar a influência da 

temperatura de tratamento na formação da camada nitretada e no comportamento anódico. 

Todos os tratamentos foram conduzidos a uma pressão de 5 mbar, utilizando-se uma mistura 

gasosa de 89% H2 / 11% N2. O tempo de tratamento foi de 3 horas e as temperaturas 

empregadas foram: 390, 420 e 450 °C. 

Após nitretação, as amostras foram cortadas longitudinalmente, embutidas e preparadas 

metalograficamente de modo a avaliar a camada formada em um microscópio óptico.  As 

medidas de microdureza forma feitas em um microdurômetro Shimadzu modelo DUH 211S 

equipado com ponteira Vickers. A carga empregada foi de 50 gf e o tempo de 15 s. Os ensaios 

de difração de raios-X foram realizados em um difratômetro D2phase da Bruker. Realizou-se 

também ensaios de corrosão nas amostras com e sem tratamento em soluções de ácido 

sulfúrico 0,1M e NaCl 3,5%. Esses foram realizados no equipamento potenciostato de marca 

IVIUM utilizando a técnica de curva de polarização anódica para se obter os parâmetros 

eletroquímicos. Essa técnica permitiu medir as alterações na densidade de corrente em função 

do potencial. O ensaio tem início com a aplicação de um potencial negativo (região ativa) até 

os potenciais onde a amostra poderá estar ou não passivada. [1] 

 

 RESULTADOS 

A figura 1 representa a microestrutura do material com e sem ataque. Após estudos 

comparativos dessa caracterização e análise das técnicas empregadas, como difratometria de 

raios – X e ensaios de microdureza dureza, chegou-se à conclusão de que o material é 

titânio - β. A fase beta é encontrada acima de 885° C ou a temperatura ambiente com 

elementos estabilizantes como V, Nb, Zr, Ta. Conclui-se que a amostra possui alguns desses 

elementos, indicando ser a liga de Ti-6Al-4V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                           (b) 

Figura 1. (a) Amostra sem ataque. (b) Amostra atacada com mistura de HF40% e HNO3 5%. 

 

Nitretou-se as amostras em temperaturas de 390° C, 420° C, 450° C por 3 horas.  

Analisando-se a camada formada durante o processo de nitretação, conforme figura 2, 

conclui-se que esta foi quebradiça e irregular, apresentando uma finíssima espessura. Isto 



 

 

pode ter ocorrido devido ao chamado efeito de borda, que é gerado pela irregularidade do 

plasma na superfície do material, ou ao tipo de precipitado formado. [3]. 

(a)                                   (b)                                (c) 

Figura 2. Microscopia da camada formada na nitretação. (a) Amostra nitretada a 390° C; (b) 

Amostra nitretada a 420° C; (c) Amostra nitretada a 450° C. 

 

Devido a esta camada formada, observou-se um melhora significativa na microdureza 

superficial e na resistência à corrosão do material. 

 
Tabela 1. Medidas de microdureza superficial das amostras. 

 

Amostras Matriz Nitretada 390ºC Nitretada 420ºC Nitretada 450ºC 

Microdureza (HV) 116 185 164 148 

 

A tabela 3 mostra que houve uma elevação da dureza superficial das amostras após 

nitretadas, mas observa-se uma tendência de diminuição dos seus valores com o aumento da 

temperatura de nitretação. Isto ocorre porque a baixas temperaturas os precipitados formados 

que constituem a camada nitretada são menores e em maior quantidade. Consequentemente, 

há uma redução da área média entre os precipitados, assim o movimento das discordâncias é 

dificultado, aumentando a dureza do material.  [3]. 

Foram realizados ensaios de corrosão nas amostras com e sem tratamento, em soluções 

de NaCl 3,5 % e em H2SO4 0,1M. As curvas de polarização permitiram a avaliação da 

qualidade das camadas de passivação formadas sobre o material nitretado (gráfico 1). 

Observou-se que, durante os ensaios, houve a formação de gás hidrogênio em torno da 

amostra e não se visualizou pite em nenhuma amostra, fato confirmado pelas curvas de 

polarização. 

Analisando-se o gráfico 1, percebe-se que, assim como na microdureza, há uma 

tendência de diminuição da resistência à corrosão (maior densidade de corrente) com o 

aumento da temperatura de nitretação, fato já explicado anteriormente. Em ambos meios a 

amostra nitretada a 390° C é a mais resistente, pois o seu potencial de evolução de hidrogênio 

(EH
2/H+) é maior a uma menor densidade de corrente. De modo geral, titânio é mais resistente 

em NaCl e pode ser classificado como um material de elevada resistência à corrosão, devido 

ao seu alto EH
2/H+ quando comparado a outros materiais.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     (a)                                                                    (b) 

Gráfico 1 – (a) Curvas de polarização das amostras com e sem tratamento obtida em solução 

de NaCl 3,5%. (b) Curvas de polarização das amostras com e sem tratamento obtido em 

solução de H2SO4 0,1 M. 
 

 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

As amostras de um dado material foram identificadas como titânio – β e nitretadas a 390, 

420 e 450° C. Análises por meio das técnicas de microdureza, ensaio de corrosão e 

difratometria de raios-X, permitem concluir que as amostras nitretadas a baixas temperaturas 

possuem melhores microdureza e resistência à corrosão, pois sob essas condições os 

precipitados formados que constituem a camada nitretada são mais numerosos e menores. De 

modo geral, o titânio pode ser classificado como um material de alta resistência à corrosão e 

dúctil, podendo ser aplicado em várias áreas do meio industrial e biomédico. 
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