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RESUMO 
 
Os pinos anódicos de aço baixo carbono são partes constituintes dos anodos das 
células eletrolíticas Soderberg, que são utilizadas na produção do alumínio primário, 
atuando como elemento de sustentação mecânica do bloco anódico e como 
condutor de corrente elétrica contínua entre as células eletrolíticas que, interligadas 
em série, formam um circuito elétrico de corrente contínua. O principal parâmetro de 
determinação de fim da vida útil dos pinos é o desgaste provocado pela corrosão, 
que, modificando sua geometria, impacta no aumento de perdas elétricas no anodo. 
A nitretação por plasma é um processo de tratamento de superfície amplamente 
utilizado para melhorar a resistência à fadiga, desgaste e resistência à corrosão dos 
aços. Neste trabalho foi caracterizado um pino anódico sob regime de trabalho, sem 
tratamento superficial e a nitretação a plasma aplicada a um pino anódico novo, 
através de técnicas de microscopia, dureza e difração de raios X, bem como o 
estudo do efeito da nitretação na redução da corrosão do pino anódico em regime de 
trabalho. Os resultados mostram a mudança na microestrutura do aço dos pinos 
durante regime de trabalho e nas características da camada nitretada dos pinos 
teste antes e após regime de trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: corrosão; alumínio; pinos anódicos; SAE 1010; nitretação a 
plasma.  
 
ABSTRACT 
 
The anodic stubs of low carbon steel are constituent parts of Soderberg anodes of 
electrolytic cells, which are used in the production of primary aluminum; they act as a 
an element of mechanical support of the anode block and as a conductor of 
continuous electrical current between the electrolytic cells, which are interconnected 
forming an in series direct electrical current circuit. The main parameter that 
determines the life end of the stubs is the wear caused by corrosion, which, by 
modifying its geometry, impacts on the increased electrical losses at the anode. The 
plasma nitriding process is a widely used surface treatment to improve the resistance 
to fatigue, wear and corrosion resistances of the steels. In this technical contribution, 
an anode stub was characterized under working arrangements without surface 
treatment and a plasma nitriding applied to a new anode stub by microscopy 
techniques, hardness and X-ray diffraction. It was also studied the nitriding effect on 
reducing the corrosion of the anode stub under working period. The results showed 
changes on the microstructure of the steel stubs during work regime and changes on 
the characteristics of the nitrided layer of the test pins before and after working. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Na metalurgia, a nitretação é o nome genérico dado às técnicas nas quais se 
introduz nitrogênio na superfície de um material, com o objetivo de conferir-lhe 
propriedades específicas (SIMON, 1995), dentre as quais se destacam: dureza 
superficial elevada, maior resistência à fadiga, ao desgaste e à corrosão. Estas 
propriedades devem-se à formação de nitretos na superfície e à difusão do 
nitrogênio na forma atômica ou combinada para o interior do material; pode ser feita 
em meio líquido (banho de sais de amônia), gasoso (gás amoníaco) e plasma (N2), 
onde a espessura da camada é da ordem de micrômetros, e sua dureza depende do 
tipo de aço utilizado e dos elementos de liga presentes (CHIAVERINI, 1987). 
Dependendo dos parâmetros de processo, no ferro a nitretação pode produzir duas 
camadas, ou zonas superficiais distintas, denominadas: camada de compostos, 
zona de difusão e substrato.  
 
A camada de compostos consiste, predominantemente, de nitretos de ferro γ’-Fe4N e 
ε- Fe2-3N, e a zona de difusão, formada pela difusão do nitrogênio com outros 
elementos presentes (TONG et al.,2006; FERKEL et al.,2003). A zona de difusão é a 
região do substrato sob a camada de nitretos de ferro formada pela difusão do 
nitrogênio no metal. A dureza da “camada de compostos” não é afetada pela 
presença de elementos de liga, enquanto que a dureza da “zona de difusão” é 
determinada pelos nitretos formados com estes elementos (Al, Cr, Mo, Ti, V, Mn) e 
decai à medida que se afasta da superfície, em direção ao interior do metal, com a 
redução da concentração de nitrogênio (O’BRIEN; GOODMAN, 1991). 
 
1.1. Nitretação por plasma 
 
A nitretação é um tratamento termoquímico difusional que envolve a introdução de 
nitrogênio na forma atômica na superfície do aço, onde os átomos de nitrogênio se 
acomodam nos interstícios do reticulado. Este processo ocorre em temperaturas 
características da fase ferrítica (500 – 570°C), sendo os limites superiores e 
inferiores respeitados para que não ocorra a transformação de fase (THELNING, 
1984). No processo a amostra é bombardeada por íons de nitrogênio produzidos por 
descarga elétrica em um gás neutro (SHOEHT, 1991). A superfície nitretada é 
composta por duas regiões distintas, uma camada de compostos, ou camada 
branca, e uma camada de difusão.  

 
O entendimento e controle da formação da camada nitretada apresenta um grande 
interesse industrial, devido às melhorias obtidas na resistência ao desgaste, 
corrosão e fadiga dos metais e suas ligas. Entre os diversos processos existentes no 
tratamento de superfícies, a nitretação a plasma destaca-se por apresentar um 
melhor controle dos diversos parâmetros envolvidos nestes processos, 
possibilitando, então, a formação de uma camada íntegra e resistente (GRUN; 
GUNTHER, 1991).  
 
A nitretação a plasma teve o seu início de aplicação comercial apenas a partir dos 
anos 70, apesar de seus estudos terem se iniciado na década de 1920. Este 
processo tem se destacado, atualmente, pela sua versatilidade no que se refere aos 
parâmetros operacionais, conferindo à camada nitretada um bom controle 
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microestrutural, otimização de custos através da redução de tempo e temperatura de 
tratamento, bem como adequação à legislação ambiental (EDENHOFER, 1974).  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O pino anódico foi produzido a partir de uma barra laminada, de aço baixo carbono 
(SAE-1010), com diâmetro de 129 mm. O pino constitui-se de duas partes: a parte 
permanente e a parte de desgaste, na forma tronco-cônica, que é a região de maior 
desgaste do pino. Para a caracterização dos pinos anódicos, com e sem tratamento, 
após regime de trabalho, foram retiradas amostras, em discos, através de três cortes 
na seção transversal, em alturas a partir da base inferior, correspondentes, 
respectivamente, a 200, 400 e 800 mm. Após os cortes, foram retirados desses 
discos, corpos de prova das posições anteriormente citadas, conforme Figura 1. 

 

 
Figura 1. Posição de retirada dos discos no pino em uso (esquerda) e corpos de prova pós-

regime de trabalho obtidos a partir dos discos (direita). 

 
A nitretação a plasma foi executada por uma empresa especializada em tratamentos 
de superfície em escala industrial, sendo quatro pinos e corpos de prova 
correspondentes, tratados com nitretação a plasma segundo os seguintes 
parâmetros: o nitrogênio ionizado foi utilizado como gás; tempo de tratamento de 
12h e temperatura de 540°C.  
 
2.1. Caracterização microestrutural 
 
Os corpos de prova dos pinos anódicos novos e pós-regime de uso, foram 
preparados segundo a norma ASTM E3-95,37, a qual envolve o embutimento em 
baquelite, lixamento, polimento e ataque químico com solução Nital 2% (2 mL de 
HNO3 em 98 ml de álcool etílico-95%) para revelar a microestrutura. Os corpos de 
prova foram observados no microscópio ótico acoplado ao analisador de imagens, 
marca Zeiss, modelo AxioVision 4.8.2 SP1. Para ampliações superiores a 1000 
vezes, recorreu-se ao microscópio eletrônico de varredura.  
 
As análises via microscopia eletrônica de varredura (MEV), equipado com um 
detector para microanálises químicas (EDS), foram realizadas em nove amostras, no 
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laboratório de caracterização estrutural (LCE) da UFSCar, com o objetivo de 
caracterizar a morfologia microestrutural da liga.  
 
2.2. Ensaio de dureza do pino anódico em uso 
 
As medidas de dureza em nove corpos de prova retirados dos pinos tratados e sem 
tratamento, pós-regime de trabalho, foram feitas utilizando-se um durômetro, marca 
Pantec, modelo RASN RS E RB. Foi usada a escala Rockwell C, com um penetrador 
tipo cone 120º, aplicando-se uma força de 150 kgf.  

 
2.3. Ensaio de microdureza dos corpos de prova nitretados 
 
Para a obtenção do perfil de microdureza dos corpos de prova nitretados foi usado 
um microdurômetro da marca Buehler, com tempo de identação de 15s e carga 
aplicada de 0,05 kgf. Foram feitas, na seção transversal do corpo de prova, 05 
leituras de microdureza, para profundidades em dez subníveis: 10; 30; 50; 70; 90; 
110; 150; 190; 230 e 270 µm. 
 
2.4. Difração de Raios X 
 
Neste trabalho, utilizou-se a técnica de difração de raios X para a identificação das 
fases presentes em quatro amostras. Os difratogramas de raios X foram obtidos com 
radiação CuKα, sendo o ângulo de espalhamento compreendido entre 5° e 90° em 
intervalos de 0,032º e tempo de contagem de 1s.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização microestrutural 
 
A Figura 2 indica a microestrutura característica do aço, do pino anódico, com uma 
matriz ferrítica e a presença do microconstituinte perlita. Quando comparadas à 
microestrutura característica, observa-se uma diferença na microestrutura das 
amostras retiradas nas três diferentes posições, já mostradas na Figura 1 (Posição 
de retirada dos corpos de prova no pino em uso), que também correspondem a 
diferentes isotermas às quais o pino está submetido no anodo. 
 

 
Figura 2. Microscopia ótica característica do aço SAE-1020 (aumento de 400x). 
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A Figura 3 apresenta micrografias do corpo de prova cp-800, cp-400 e cp-200, que 
correspondem à altura de 800, 400 e 200 mm, respectivamente, em relação à base 
do pino. O corpo de prova cp-800 está submetido à temperatura de trabalho abaixo 
de 432°C. Nesta posição, a micrografia é semelhante à de referência e observou-se 
que ocorreu um aumento no tamanho de grão tanto da ferrita como da perlita. O 
corpo de prova cp-400 corresponde a uma temperatura de trabalho aproximada na 
faixa de 650 a 750ºC. Nesta posição observa-se diminuição no tamanho dos grãos 
de ferrita e perlita. O corpo de prova cp-200 corresponde à temperatura de trabalho 
na faixa de 750 a 830°C (as temperaturas de trabalho foram medidas para todos os 
corpos de prova através de termografia). Nesta posição, observa-se uma distribuição 
homogênea da ferrita e perlita, mas com tamanhos semelhantes ao cp-400, porém 
foi observado maior quantidade de grãos perlíticos quando comparado ao cp-400. 

 

 
Figura 3. Microscopia ótica dos corpos de prova cp-800 ((a) e (b)), 400 ((c) e (d)) e 200 ((e) e (f)); 

aumento de 400x. 
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3.2. Medidas de dureza 
 
A Tabela 1 indica os resultados obtidos de medidas de dureza. Os valores de dureza 
estão de acordo com as micrografias obtidas nas respectivas regiões, o cp-800 
apresentou menor dureza comparada com as demais regiões, devido a 
microestrutura daquela região apresentar maior tamanho de grão e maior 
quantidade de grãos de ferrita (a ferrita diminui a dureza do aço), enquanto o cp-200, 
que apresentou maior quantidade de grãos perlíticos, apresentou maior dureza, o 
que se deve à fase cementita presente nesse microconstituinte.  
 

Tabela 1. Dureza dos corpos de prova sem tratamento pós-regime de trabalho. 

 
 
3.3. Caracterizações do pino nitretado por plasma 
 
A Figura 4 mostra as micrografias por MEV das camadas de compostos e de difusão 
nos corpos de prova nitretados por plasma. Na camada de difusão, o nitreto de ferro 
γ’- Fe4N se apresenta precipitado em forma de agulhas; o EDS realizado neste ponto 
confirma a presença dos elementos Fe e N; o difratograma realizado na superfície 
do corpo de prova nitretado confirma a formação da camada de composto com a 
presença da fase do nitreto ε (Fe3N), a qual tem como característica maior dureza e 
menor tenacidade, podendo levar à fragilidade da camada. 

  

 
Figura 4. Micrografia por MEV do corpo de prova nitretado, sendo: 1- camada de compostos e 

2- camada de difusão (esquerda) e EDS na região agulhada (direita). 
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As medidas de microdureza no corpo de prova nitretado apresentaram valores 
médios para a camada de compostos de 289,35 HV (0,05) e camada de difusão 
aproximada de 50 µm. 
 
3.4. Caracterizações do pino nitretado pós-regime de trabalho 
 

Após seis ciclos de trabalho no anodo, que compreende um período de 120 dias; 
dois pinos, sendo um nitretado e um sem tratamento, foram cortados em três 
posições em suas seções transversais para a retirada dos corpos de prova e 
submetidos aos ensaios. A Figura 5 mostra as imagens dos corpos de prova 
nitretados cp-800, cp-400 e cp-200. Através das micrografias por microscopia ótica, 
dos corpos de prova nitretados, não se percebe a presença da camada de 
compostos, mas ainda há indícios da camada de difusão (corroborado pelos ensaios 

de MEV), pela presença dos precipitados em forma de agulhas da fase γ’-Fe4N. 

Para os dois casos; ou seja, tanto no pino sem tratamento, quanto o nitretado, 
ocorre o aumento dos grãos perlíticos com o aumento da temperatura de trabalho 

 

 
Figura 1. Micrografias da seção transversal das amostras nitretadas a 200 ((a) e (b)), 400 ((c) e 

(d)), e 800mm ((e) e (f)), aumento de 400x. 
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A técnica de difração foi aplicada aos corpos de prova nitretados, após regime de 
trabalho por 120 dias, em duas posições: a 200 mm da base (cp-200), que é a 
situação mais agressiva e a 800 mm da base (cp-800), que é a situação menos 
agressiva. O corpo de prova cp-800, que se refere ao pino nitretado submetido a 
regime de trabalho por 120 dias, ainda apresentou a fase ε (Fe3N), já na posição 200 
mm esta fase também se apresenta, mas numa intensidade menor. 
 
Os resultados de microdureza para os corpos de prova nitretados, pós-regime de 
trabalho, foram valores típicos dos apresentados na camada de difusão, na 
caracterização da nitretação; porém, em profundidades menores, ficando evidente o 
desgaste da mesma. Considerando-se os desvios, observou-se que não houve 
variação significativa nas medidas de microdureza para as regiões investigadas. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Foi observada uma mudança na microestrutura do pino anódico durante regime de 
trabalho, devido ao gradiente da temperatura, atingindo a sua parte inferior a 
temperatura máxima de 848°C. Esta região apresentou uma maior dureza, a qual 
está associada ao fato do aumento na quantidade de grãos perlíticos; na região 
superior, observou-se o aumento do tamanho de grãos, favorecendo o desgaste, 
alterando a geometria do pino. 
 
Através das técnicas de caracterização, aplicadas aos pinos com tratamento, foram 
identificadas camada de compostos de 12 µm e camada de óxidos de 2,7 µm. A 
camada de compostos apresentou melhor aderência quando comparada à camada 
de óxidos, mas esta, quando aplicada sobre a camada nitretada, produz o 
fechamento dos poros, melhorando a resistência à corrosão. Em concordância às 
referências bibliográficas citadas neste trabalho, verificou-se a presença de nitretos 
em forma de agulha no aço baixo carbono. 
 
Após o regime de trabalho, num período de seis ciclos (120 dias), não se identifica 
mais a camada de compostos nos pinos nitretados; todavia, através das técnicas de 
caracterização aplicadas, identifica-se a presença de nitreto de ferro (Fe3N) 
remanescente, comprovando a existência de parte da camada de difusão. 
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