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Resumo - Foi feito um estudo em corpos de prova de um material metálico para sua caracterização. Preparou-se 

a superfície de todos os corpos de prova através de lixamento e polimento até alumina 0,3 µm. Após essa etapa 

foram realizados ensaios de microdureza, microscopia óptica, difração de raios-x e espectrometria por 

Espectrômetro de emissão ótica com fonte de excitação por arco, caracterizando o material como um aço baixo 

carbono AISI 1020. As amostras ainda foram nitretados em diferentes temperaturas (390, 420 e 450ºC) para 

avaliar a influencia das mesmas sobre propriedades como microdureza e resistência a corrosão do material em 

diferentes meios.  
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Abstract - A study has been made on specimens from a metallic material for its characterization. The specimens 

surface were prepared through sanding and polishing until alumina 0,3µm. After this stage, microhardness tests, 

optical microscopy, X-ray diffraction and spark-optical emission spectroscopy were performed, characterizing 

the material as a low carbon steel AISI 1020. The samples were still nitrided on different temperatures (390, 420 

e 450°C) for evaluation of the influence from  this factor  over properties like microhardness and the material’s 

resistance against corrosion at different environments. 
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 INTRODUÇÃO 

 O conhecimento prévio do tipo de material com que se trabalha e a sua composição se 

faz necessário no momento da sua utilização, principalmente na área das engenharias. 

Diferentes tipos de tratamentos superficiais têm sido utilizados objetivando melhorar as suas 

propriedades.  Dentre elas a nitretação por plasma. A nitretação é um nome genérico utilizado 

nas técnicas de modificação das propriedades mecânicas da superfície de ligas ferrosas 

mediante a difusão de átomos de nitrogênio que combina com ferro e outros elementos 

químicos existentes na liga. A presença do nitrogênio melhora a resistência à corrosão e ao 

desgaste desses materiais, aumentando a dureza superficial e a fadiga em alto ciclo 

proporcionando um aumento na vida útil das peças tratadas. A nitretação a plasma é uma 

técnica competitiva e econômica em comparação com outros processos termoquímicos 

convencionais pois não altera as dimensões da peça, produz grandes efeitos com pouco 

tempo, energia e total ausência de rejeitos poluentes.  

 A nitretação a plasma tem um vasto campo de aplicação industrial que alcança de um 

lado alguns componentes mecânicos do setor automotivo e aeronáutico até as ferramentas de 

corte e molde, ou matrizes do setor metal-mecânico. 



 

 

 Este projeto visa, por meio de análises metalográficas, difração de raios X, microdureza, 

caracterizar e identificar esse material metálico desconhecido, além de melhorar suas 

propriedades utilizando a nitretação a plasma.  

 

 

 METODOLOGIA 

 Neste trabalho utilizaram-se corpos de prova com 0,3 cm de espessura e tamanho de 

(3,0 x 1,5 cm) que foram lixadas (até 1000 mesh), polidas com alumina em suspensão até 

0,3µm e atacadas com solução Nital 5%. A caracterização das amostras foi feita através de 

microscopia óptica e eletrônica, espectrometria de emissão ótica, difração de raios-X e 

microdureza. 

As medidas de microdureza foram feitas em um microdurômetro MARCA, tipo 

Vickers, aplicando uma carga de 100 gf durante 15s. Os ensaios de difração de raios-X e 

espectrometria de emissão ótica foram realizados nos laboratórios do Ifes, utilizando um 

difratômetro de Raios-X da Bruker e um espectrômetro de emissão ótica com fonte de 

excitação por arco. 

Para o estudo da influência da temperatura, o tratamento de nitretação foi realizado com 

uma mistura gasosa de 80% H2 e 20%N2, a pressão aproximada de 5 mbar durante 3 horas, 

nas temperaturas de 390 º C, 420 º C e 450º C. 

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

de NaCl 3,5 % e em H2SO4 0,1M. Eles foram realizados no Laboratório de corrosão do IFES, 

utilizando-se de um equipamento da marca IVIUM.  

 

 RESULTADOS 

O material metálico em estudo apresentou a microestrutura ilustrada na figura 1. Por 

meio de sua analise nota-se a presença de inclusão oxida série fina, tipo D-2 (figura 1–a). Já 

na amostra atacada com Nital 5%, é possível notar os grãos de perlita (a parte mais escura) e 

ferrita (a parte mais clara), isto é, ferro α (figura 1- b). Após ensaios de microdureza, analise 

metalográfica, espectrometria (Tabela 1) e difração de raios-x conclui-se que o material 

metálico estudado é um aço baixo carbono AISI 1020 com microdureza média de 173 HV.  

 

 

Figura 1- (a) Amostra sem ataque. 100x. (b) Amostra com ataque. 100x. 

 

Tabela 1 – Composição química do corpo de prova 

Elemento Fe C Si Mn P S Cr 

Composição (%)  99,0 0,170 0,0377 0,439 0,0174 0,0045 0,117 

 



 

 

Submeteu-se o material a um tratamento de nitretação a plasma, o que acarretou um 

aumento da microdureza do material devido à camada formada durante o processo de 

tratamento por plasma. No processo foi empregado um mistura de 20% de N2 e 80% de H2, 

em temperaturas de 390 º C, 420 º C e 450º C por 3 horas.  

Realizaram-se medidas de microdureza nas amostras com e sem tratamento conforme 

mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – medidas de microdureza das amostras e espessura da camada nitretada 
Amostras Espessura da camada (µm) HV 

Sem tratamento - 173 

Nitretada 390ºC 10,0 253 

Nitretada 420ºC 9.4 250 

Nitretada 450ºC 12,0 279 

 

 

Vê-se que a nitretação a plasma melhorou a microdureza superficial das amostras, uma 

vez que as amostras nitretadas apresentaram um aumento na dureza em relação à matriz. A 

microdureza adquirida pelo material é diretamente proporcional à espessura da camada 

formada e da temperatura, sendo mais eficaz em 450º C. Observou-se, via microscopia 

eletrônica (Figura 2), que essa camada não foi uniforme.  

 

 
(a)              (b)                  (c) 

Figura 2 - Espessura da camada nitretada em (a) 390ºC; (b) 420ºC; (c) 450ºC. Aumento de 50x. 

 

Após nitretação as amostras foram submetidas a ensaio de corrosão utilizando das 

soluções aquosas de H2SO4 0,1M e de NaCl 3,5%. A figura 3 representa as curvas de 

polarização obtidas das amostras com e sem tratamento. 



 

 

 
(a)                                                                     (b) 

Figura 3 - Curva de polarização em solução de (a) H2SO4 0,1M e (b) NaCl 3,5% 

 

 

Em solução H2SO4 0.1M, a amostra nitretada a 420ºC apresentou uma região passiva 

com uma densidade de corrente menor, indicando a formação de um filme de melhor 

qualidade com baixa condutividade, ao passo que em NaCl o potencial de “pite” nas três 

amostras nitretadas são semelhantes, inclusive todas as amostras nitretadas se mostraram com 

mesma área de susceptividade ao “pite”. Por outro lado, a matriz apresentou um área de 

susceptividade tendendo para zero. Isso se explica, pois como esse material não é um aço 

inoxidável. Ele não tem a formação do filme passivo como é esperado nos aços inoxidáveis, 

principalmente pela falta no cromo. O uso desses ensaios nesses materiais tratados a plasma é 

utilizado apenas comparativamente. Entretanto, consideramos importante novos estudos para 

o completo entendimento dessas curvas nos aços dos quais não existem a formação da camada 

passiva.    

 

 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

As amostras de um dado material foram identificadas como AISI 1020 e nitretadas a 

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

espectrometria de massa e difratometria de raios-X, permitem concluir que as amostras 

nitretadas possuem melhores microdureza e resistência à corrosão. De modo geral, o AISI 

1020 sem o tratamento por plasma pode ser classificado como um material de baixa 

resistência à corrosão e microdureza. 
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