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Resumo - Este trabalho tem por objetivo estudar a nitretação a plasma de pós de aço inoxidável austenítico AISI 
316 usando diferentes potenciais de nitrogênio. Para tanto, foram nitretados pós desse material com 
granulometria na faixa de 38 a54 µm, a 420°C, durante 3 horas, sob pressão de 3,9 Pa, em atmosferas gasosas 
contendo 80% H2 + 20% N2, 50% H2 + 50% N2, e 20% H2 + 80% N2.. Após os experimentos de nitretação, as 
partículas de pó foram caracterizadas por microscopia óptica, difração de raios-x (DRX) e variação de massa 
(análise gravimétrica). Verificou-se que sob as condições estudadas não é possível a obtenção de um particulado 
constituído totalmente de austenita expandida, restando grandes partes de austenita não transformada. O uso de 
altos potenciais de nitrogênio (80% N2 na mistura gasosa) permite a formação de maiores quantidades de 
austenita expandida na estrutura das partículas do aço AISI 316, sem que haja a precipitação de nitretos.  
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Abstract - This work aims to study plasma nitriding of austenitic stainless steel powders. Experiments were 
carried out using powders with average size of 38-54 m. Plasma nitriding experiments were performed at 420 
°C, for 3 hours,  under 3.9 Pa, in gaseous atmospheres containing 80% H2 + 20% N2, 50% H2 + 50% N2, and 
20% H2 + 80% N2. Nitrided material was characterized by optical microscopy, x-ray diffraction (XRD) and mass 
loss (gravimetric analysis). The results show that under the studied conditions it is not possible obtain powders 
consisted mostly of expanded austenite. Increasing nitrogen potential allows producing great amounts of 
expanded austenite in the powder structure, without the presence of nitrides. 
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INTRODUÇÃO 
 
A nitretação a plasma tem sido amplamente utilizada para modificação das propriedades 
superficiais de materiais metálicos, permitindo a obtenção de peças de elevada dureza e ótima 
resistência ao desgaste abrasivo1-2 sem perda de resistência a corrosão3-5. Se, por um lado, a 
maioria dos trabalhos apresentados na literatura dá ênfase à melhoria das características 
superficiais de peças/componentes nitretados, por outro lado, este artigo mostra a 
possibilidade de aplicação da nitretação em pós de aço inoxidável austenítico que 
posteriormente podem ser consolidados em componentes mecânicos pela técnica de 
metalurgia do pó, por exemplo. O objetivo principal desta investigação foi determinar 
condições de potencial de nitrogênio que permitem a formação exsclusiva de austenita 
expandida na estrutura dos pós, evitando-se a formação de nitretos deletérios a resistência a 
corrosão, como CrN e Fe4N-γ’.  
 

METODOLOGIA 
 
Os pós de aço inoxidável austenítico AISI 316 usados neste estudo, que possuem 
granulometria de 38-54 m, foram embutidos a quente (baquelite), o que permitiu o manuseio 



 

 

dos pós nas etapas de lixamento, polimento e observações por microscopia. Para revelação 
microestrutural, o reagente utilizado foi a água régia. 
Os pós de aço inoxidável, colocados em cadinhos de aço inoxidável 316, foram nitretados em 
atmosfera constituída de diferentes proporções de nitrogênio, a 420°C, por 3 horas, sob 3,9 Pa 
e tensão entre eletrodos de 540 V, usando um reator a plasma pulsado da marca Thor NP 500, 
pertencente ao Laboratório de Engenharia de Superfícies do IFES, campus Vitória. 
As análises por difração de raios x e as análises metalográficas permitiram avaliar as fases 
formadas nas camadas nitretadas e as modificações microestruturais. 
 
 
RESULTADOS 
 
A Figura 1 mostra o aspecto das partículas de aço inoxidável austenítico AISI 315 após 
nitretação realizada usando as três condições de potencial de nitrogênio estudadas.  Pode-se 
observar a existência de uma fase (mais clara e aparentemente menos rugosa que as dendritas 
de austenita) que envolve parte das partículas de austenita. Essa fase não tomou 
completamente a estrutura das partículas de austenita e, em termos de tamanho e morfologia, 
não se notam diferenças significativas entre a mesma, a qual pode ser obtida nas três 
condições de estudo. Nas micrografias nota-se que: (i) as partes das partículas com menores 
dimensões (pescoços ou porções mais finas) podem ser totalmente transformadas nessa fase; e 
(ii) as partes maiores (principalmente as porções centrais) em geral permanecem sem se 
verificar qualquer tipo de transformação morfológica. 
 

  

 
 

Figura 1. Aspecto morfológico das partículas de aço inoxidável austenítico após nitretação 
sob potenciais de nitrogênio (%N2/%H2) de: (a) 20/80, (b) 50/50 e (c) 80/20. 
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A Figura 2 compara o difratograma de raios x das partículas de aço AISI 316 não nitretadas 
com os do material após nitretação sob atmosferas de 80% H2 + 20% N2, 50% H2 + 50% N2, e 20% 
H2 + 80% N2. Nos difratogramas do material nitretado, nota-se, além dos picos relativos à 
austenita, o surgimento de picos correspondentes à austenita expandida (designados S1 e S2). 
Como os picos do material não nitretado (austenita) possuem maiores intensidades em relação 
aos da austenita expandida, conclui-se que a quantidade de austenita é maior que a de 
austenita expandida. 
 
Portanto, com as condições utilizadas não foi possível a obtenção de amostras constituídas 
totalmente de austenita expandida. Apenas as partículas situadas na parte superior dos 
cadinhos sofreram nitretação. Isso provavelmente pode ser contornado com a utilização de um 
sistema de vibração, além da realização de outros estudos variando os parâmetros de 
tratamento como temperatura, tempo, pressões parciais e total da atmosfera de nitretação. 
 
 

 

Figura 2 . Difratogramas de raios x (DRX) das partículas de aço inoxidável austenítico AISI 
316 antes e após nitretação sob diferentes potenciais de nitrogênio. 

 
CONCLUSÃO 
 
O uso de altos potenciais de nitrogênio (80% N2 na mistura gasosa) permite a formação de 
maiores quantidades de austenita expandida na estrutura das partículas de aço AISI 316, sem 
que haja a precipitação de nitretos.  
 
Não foi possível a obtenção de um particulado constituído totalmente de austenita expandida. 
Isso se deve à dificuldade de nitretação de partículas situadas na parte inferior da cama de pó, 
ou seja, apenas as partículas da parte superior dos cadinhos sofrem nitretação. 
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