
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
 

ANÁLISE POR MEIO DE ESPECTROSCOPIA DE 

EMISSÃO ÓPTICA DAS ESPÉCIES ATIVAS EM 

NITRETAÇÃO IÔNICA E GAIOLA CATÓDICA 

 
 
 

JÚLIO CÉSAR PEREIRA BARBOSA 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Clodomiro Alves Júnior 
 
 
 
 

                    Dissertação n° 020/PPGCEM 
 
 
 
 

14 de Novembro de 2007 
Natal / RN 

 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 
ENGENHARIA DE MATERIAIS - PPGCEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise por meio de Espectroscopia de 
Emissão Óptica das espécies ativas em 

nitretação iônica e gaiola catódica 
 
 
 

Júlio César Pereira Barbosa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Clodomiro Alves Júnior 

 

 

14 de Novembro de 2007 

Natal-RN

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Mestre em Ciência 
e Engenharia de Materiais. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão de Serviços Técnicos 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 
 
 
Barbosa, Júlio César Pereira. 
      Análise por meio de Espectroscopia de Emissão Óptica das espécies 
ativas em nitretação iônica e gaiola catódica / Júlio César Pereira 
Barbosa. – Natal, RN, 2007. 
      94 f. 

 
Orientador: Clodomiro Alves Júnior. 
         

      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Centro de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação 
em Ciências e Engenharia de Materiais. 
 
1. Espectroscopia de Emissão Óptica – Dissertação. 2. Plasma – 
Dissertação. 3. Nitretação – Dissertação. 4. Gaiola catódica – Dissertação. 
I. Alves Júnior, Clodomiro. II. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.  III. Título. 

 
RN/UF/BCZM                                           CDU 543.42(043.3) 



 

Agradecimentos 
 

 
� A todos os familiares, principalmente a José Domingos Barbosa (pai), Nary 

Helena Pereira Barbosa (mãe), Aisi Liane Pereira Barbosa e Aislene Pereira 

Barbosa (irmãs).  

 

� Ao Prof. Dr. Clodomiro Alves Júnior pela orientação, confiança, incentivo, 

paciência e amizade, que foram qualidades cruciais para o desenvolvimento e 

conclusão desse trabalho. 

 

� Aos Professores Dr. Francisco Odolberto de Araújo, Dr. José Alzamir Pereira 

da Costa, Dr. Artur da Silva Carriço pela valorosa contribuição no meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, pelo bom relacionamento 

e sólida amizade que foi refletida em bons momentos de descontração.  

 

� Aos professores do departamento de física da UERN, que juntos, formaram 

uma família na qual tive o prazer de pertencer, enquanto acumulava 

conhecimentos científicos e gerais na minha graduação. São eles: Dra. Ana 

Lúcia Dantas, Dra. Auta Stella de Medeiros Germano, Dr. Antônio Carlos 

Lopes Ruiz, Dr. Idalmir de Souza Queiroz Jr., Dr. Dory Hélio Aires de Lima 

Anselmo, Dr. Milton Morais Xavier Jr., Dr. Vamberto Dias de Mello, Dr. José 

Ronaldo Pereira da Silva e Dr. Raimundo Silva Jr. Também aos funcionários 

e amigos que apesar de não serem citados nominalmente não estão isentos 

do meu agradecimento. 

� Aos amigos de graduação, eternos companheiros, principalmente, Roberta 

Patrícia de Morais, Maria Florinda de Oliveira Neta, Erione Penha da Silva, 



 

Rodolfo Bezerra da Silva, Alzey Gomes Ferreira, Nyladih Theodory Clemente 

Mattos de Souza, e todos aqueles que conviveram e adquiriram 

conhecimento comigo. 

 

� Aos professores do departamento de física teórica e experimental da UFRN 

que consegui me aproximar e também aos funcionários, permitindo a 

construção de uma relação de respeito e admiração. 

 

� Aos grandes amigos do mesmo departamento, a saber, Elaine da Silva 

Medeiros, Ana Karollina Gomes de Araújo, Armando Araújo, Maria Aldinez 

Dantas, Alexsandro Pereira Lima, Renato Silva de Oliveira, Igor Oliveira 

Nascimento, Rogério Augusto Silva de Macedo, Allan Kardec Henrique de 

Miranda, Herandy de Araújo Cabral, Fábio Ferreira de Medeiros, Charlie 

Salvador Gonçalves, Neymar Pereira da Costa, Paulo Dantas Sesion Jr., e 

tantos outros que eu tive a honra de conhecer e construir uma saudável 

amizade.  

 

� A todos os amigos que compartilharam comigo o espaço do laboratório de 

processamento de materiais por plasma da UFRN, especialmente Ana Maria 

Lucena de Araújo, Tarcila Maria Pinheiro Frota, Kleber José Barros Ribeiro, 

Roseane Aparecida de Brito, Nierlly Karinni de Almeida Marimbondo Galvão, 

Marcio Willians Duarte Mendes, Antônio Carlos Pereira Santos, Thercio 

Henrique de Carvalho Costa, Michelle Cerqueira Feitor, Rômulo Ribeiro 

Magalhães de Sousa, Edalmy Oliveira de Almeida, Poliana Rochele Félix dos 

Santos, Filipe Silva de Oliveira, João Moreno Vilas Boas de Souza Silva, 



 

Juliana Carvalho Sá, Helton Edi Xavier da Silva, Cristian Manases Araújo de 

Andrade, Otávio Pimentel Neto, Manuela Bessa de Magalhães Alves, Cláudio 

Fernandes da Silva, Duciane Oliveira de Freitas, José Antônio Bernardino de 

Oliveira, Haroldo Reis Alves de Macêdo, Marina de Oliveira Cardoso, Abel 

Perez Fumero, Viviane Muniz Fonseca e Marcos Vinícius Madruga Ramos, 

pela agradável amizade e importante contribuição no enriquecimento dos 

meus conhecimentos.  

 

� Aos professores do PPGCEM da UFRN que me transmitiram os 

conhecimentos necessários para adaptação de uma nova área.  

 

� Às secretárias desse programa que incansavelmente trabalhavam para 

manter a ordem e bom funcionamento do mesmo ao nosso favor. 

 

� A todos aqueles que contribuíram de alguma forma para a realização desse 

trabalho com idéias, sugestões e críticas. Meu reconhecimento por isso. 

 

� E finalmente, a quatro irmãos. Aqueles que eu considero como exemplo de 

homens. Pessoas que em troca de nada lutam pelo bem dos amigos. São 

eles: Ricardo da Costa Celestino, Hidalyn Theodory Clemente Mattos de 

Souza, Gustavo de Oliveira Gurgel Rebouças e Francisco Carlos Meneses. A 

eles meu profundo respeito, admiração e eterna amizade. 

 

� Ao CNPq e CAPES pelo investimento na minha capacidade. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Aprendi que um homem só tem o direito de olhar outro de cima 
para baixo para ajudá-lo a levantar-se". 

          
 Gabriel García Márquez 



 

RESUMO 

 

Processos a plasma como nitretação iônica e nitrtetação por gaiola catódica 

são utilizados para endurecimento de superfícies de aços. A nitretação iônica sendo 

já consolidada em aplicações industriais enquanto que o processo por gaiola 

catódica ainda se encontra em estágio de pesquisa. Esses processos dependem 

dos parâmetros de plasma como temperatura eletrônica e de íons (Te, Ti), densidade 

de espécies (ne, ni,) e da função de distribuição das mesmas. No presente trabalho, 

o plasma utilizado para esses dois processos foi diagnosticado utilizando a técnica 

de Espectroscopia de Emissão Óptica – EEO para identificar as espécies presentes 

no ambiente de tratamento e quantifica-las relativamente. Assim, plasma de mistura 

gasosa típica como N2 – H2 foi monitorado, com o intuito de estudar a evolução 

dessas espécies durante o processo. Além disso, foi realizado um estudo 

sistemático, também através de EEO, que acompanha a evolução das espécies 

contaminantes surgidas em vazamentos de modo a buscar condições onde as 

mesmas são suficientemente reduzidas. Finalmente busca-se, através do 

diagnóstico de plasma por EEO, descrever o mecanismo físico de atuação das duas 

técnicas de tratamento: nitretação iônica e gaiola catódica. 

 

Palavras-chave: espectroscopia de emissão óptica, plasma, nitretação, gaiola 

catódica. 



 

 

ABSTRACT 

 

Plasma process like ionic nitriding and cathodic cage plasma nitriding are 

utilized in order to become hard surface of steels. The ionic nitriding is already 

accepted in the industry while cathodic cage plasma nitriding process is in industrial 

implementation stage. Those process depend of plasma parameters like electronic 

and ionic temperature (Te, Ti), species density (ne, ni) and of distribution function of 

these species. In the present work, the plasma used to those two processes has 

been observed through Optical Emission Spectroscopy – OES technique in order to 

identify presents species in the treatment ambient and relatively quantify them. So 

plasma of typical mixtures like N2 – H2 has been monitored through in order to study 

evolution of those species during the process. Moreover, it has been realized a 

systematic study about leaks, also thought OES, that accomplish the evolution of 

contaminant species arising because there is flux of atmosphere to inside nitriding 

chamber and in what conditions the species are sufficiently reduced. Finally, to 

describe the physic mechanism that acts on both coating techniques ionic nitriding 

and cathodic cage plasma nitriding. 

 

Keywords: optical emission spectroscopy, plasma, nitriding, cathodic cage. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Nitretação é uma técnica de endurecimento de superfícies muito bem vista 

pela comunidade científica para aplicação direta na indústria metalúrgica 

(KARAKAN, 2003). Assim, várias técnicas de nitretação foram criadas com o passar 

dos anos, sempre com o objetivo de aperfeiçoar esse processo, e mais importante, 

utilizarem métodos ambientalmente favoráveis. No início dos anos 30 uma nova 

metodologia nascia que utilizava como ferramenta principal de nitretação o plasma, 

e ficou conhecida como nitretação iônica. Atualmente a nitretação por plasma é a 

referência clássica para modificação de superfícies metálicas (ZHAO, 2006). A partir 

daí vários estudos foram realizados a fim de tornar o tratamento cada vez mais 

eficiente, porém a compreensão desse mecanismo não é simples. Assim como 

houve evolução no método de nitretação, houve também desenvolvimento da 

técnica de análise do plasma, que serve como base para a descrição desse 

ambiente. Assim, várias técnicas de diagnóstico de plasma foram desenvolvidas, 

mas, uma delas tem se mostrado efetivamente eficiente e é conhecida como 

Espectroscopia de Emissão Óptica – EEO. Essa técnica utiliza como ferramenta de 

estudo a luminescência do plasma e através do espectro de radiação é capaz de 

identificar as espécies ali presentes, assim como suas quantidades relativas, bem 

como a evolução do comportamento das mesmas no tempo (WALKOWICZ, 2004).  

O estudo do plasma de um processo de nitretação através da EEO já tem 

sido bem aceita e, portanto utilizada como principal ferramenta de sondagem da 

descarga luminescente. Com isso, a variação de parâmetros de processo tais como 

a pressão, corrente elétrica, voltagem, fluxo de volume e misturas gasosas 

correspondem a certa intensidade luminosa daquele plasma. Essa intensidade pode 
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representar o grau de eficiência no tratamento de acordo com os efeitos físicos 

dominantes no processo. Em particular, na mistura de gases de plasma de 

nitrogênio e hidrogênio, muitos trabalhos mostram que certa quantidade de H2 na 

mistura eleva ao máximo a melhoria das propriedades superficiais de um condutor. 

Entretanto, esses mesmos trabalhos ainda não definem com exatidão a motivação 

desse efeito. 

 Além da mistura gasosa, existe também uma relação entre eficiência no 

revestimento e a pressão de trabalho. Neste caso, muitos estudiosos da técnica de 

nitretação iônica adotam valores de pressão relativamente altos (5 mbar), se 

comparados com a pressão mínima alcançada no reator. Associada a essa pressão, 

vazão de gases, corrente elétrica e voltagem são determinadas. A preferência por 

esses valores é atribuída a maior quantidade de átomos de nitrogênio que pode se 

difundir na amostra, já que a massa de gás é maior. 

 É apresentada neste trabalho no capítulo 2 a descrição do plasma, da 

nitretação iônica e por gaiola catódica e de como a técnica EEO funciona, 

ressaltando a fenomenologia física envolvida nessa técnica de diagnóstico.  

No capítulo 3 são descritos os materiais utilizados no estudo, bem como suas 

especificações, seus funcionamentos e medidas. Também a estratégia, metodologia 

adotada e análise dos resultados para tornar possíveis as conclusões. 

O capítulo 4 é a parte mais importante desta dissertação. Nele são 

apresentados os resultados experimentais coletados a partir da EEO e a discussão a 

respeito da contaminação do sistema num processo de nitretação, a cinética das 

espécies presentes no plasma para a mistura gasosa N2 + H2. Também a relação 

entre os parâmetros do processo que correspondem ao melhor da técnica de 

nitretação por gaiola catódica. Além disso, baseados nesses resultados, descrever 
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os diferentes mecanismos de atuação do plasma na superfície de amostras de aço 

que foram tratadas por essa técnica.  

Por último, o capítulo 5 mostra as conclusões extraídas das análises que 

foram discutidas e atribuídas motivações tomando como base a resposta do sistema 

à variação dos parâmetros. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Capítulo 2 

                          Revisão Bibliográfica 
 



Revisão Bibliográfica  19  
 

 
Júlio César Pereira Barbosa, 2007 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Plasma 

 

O termo plasma foi utilizado na física pela primeira vez pelo físico norte 

americano Irving Langmuir no ano de 1928, quando estudava descargas elétricas 

em gases. O plasma é o 4º estado da matéria, caracterizado por ser uma mistura de 

átomos, moléculas, íons atômicos e moleculares e ainda elétrons livres. Na média, 

um plasma é eletricamente neutro, sendo que qualquer desbalanceamento de carga 

resultará em forças elétricas que movem os portadores de modo a restabelecer o 

equilíbrio. Como resultado, a densidade de elétrons mais a densidade de íons 

negativos devem ser iguais à densidade de íons positivos. A quantidade de espécies 

neutras originais que se tornam íons quando o plasma está ativo é representado 

pelo parâmetro grau de ionização. Na escala própria, se esse plasma é 

caracterizado por um grau de ionização muito menor que a unidade, o mesmo é 

denominado plasma frio. Em geral as características do plasma diferem-se 

dependendo dos átomos e moléculas constituintes, densidade, energia e grau de 

ionização. Definido assim, o estado de plasma representa 99,99% da matéria visível 

do universo.  

Num processo artificial, o plasma é formado quando um gás neutro entre 

eletrodos (cátodo e ânodo) é submetido a uma diferença de potencial que gera um 

campo elétrico, provocando a aceleração de elétrons livres. Esses elétrons ganham 

energia cinética e colidem com partículas neutras que cruzam o seu caminho 

transferindo sua energia. Esse impacto provoca a liberação de mais elétrons, que 

novamente são influenciados pelo campo elétrico e por sua vez colidem com outras 
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partículas, ocasionando a ionização do gás. Esse efeito é bem representado pela 

equação: 

e- + G = G+ + 2e- 

onde “G” é a partícula neutra do gás, “G+” o íon da mesma e o símbolo “e-“ 

representa o elétron. O efeito avalanche que aumenta o número de elétrons livres no 

ambiente gasoso provoca consequentemente o aumento da corrente elétrica. É 

possível estabelecer uma relação entre a corrente elétrica devido às colisões e a 

diferença de potencial entre os dois eletrodos no interior da câmara, como mostra a 

figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Curva característica de corrente elétrica versus voltagem entre dois 

eletrodos, numa descarga elétrica em gases (ALVES JR, 2001). 

 

A curva apresentada pode ser estudada considerando-se três regiões distintas: 

a primeira região a corrente é baixa porque neste momento a resistência elétrica do 
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gás é suficientemente alta para não conduzir facilmente portadores de carga livres 

no ambiente. À medida que a voltagem cresce, também aumenta a força elétrica que 

acelera as partículas carregadas, culminando na colisão das mesmas nos eletrodos. 

Se o ritmo de produção de íons e elétrons permanece constante num tempo 

suficiente, a corrente atinge um ponto de saturação. Se a diferença de potencial 

entre os eletrodos continua aumentando, a corrente experimentará um novo 

aumento devido à produção de elétrons adicionais, provocando uma avalanche de 

cargas que corresponde a uma tensão de ruptura Vp como resposta do circuito 

externo. A descarga entre a corrente de saturação e a tensão de ruptura, é 

denominada de descarga de “Townsend”. Neste momento o gás se torna brilhante. 

Assim íons, fótons e partículas neutras começam a bombardear o cátodo, 

produzindo elétrons secundários que vão tornar a descarga auto-sustentada. Os 

elétrons secundários são então acelerados e interagem com os átomos e moléculas 

do gás residual, produzindo pares íons-elétrons através de colisão inelástica. Os 

íons são acelerados para o cátodo e produzem novos elétrons secundários. O gás 

outrora resistivamente alto agora apresenta característica de um condutor permitindo 

o fluxo eletrônico aplicando apenas uma diferença de potencial menor que aquela 

necessária para formação do plasma. Essa região é denominada de descarga 

normal. A partir daí a densidade de corrente elétrica pode ser descrita 

matematicamente como função diretamente proporcional à voltagem para uma 

pressão constante. Esta região é conhecida como região “abnormal”, e é preferida 

para o processo de deposição a plasma por ser mais eficiente, além de proporcionar 

um tratamento superficial uniforme. (ALVES JR, 2001).  
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Na descarga abnormal, existe uma série de espaços escuros e luminosos que 

podem ser distinguidos pela distribuição de potencial, densidade de cargas e 

corrente conforme mostrado na figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Perfil visual do plasma durante a descarga luminescente abnormal 

seguido pelos perfis correspondentes da intensidade luminosa “I”, do potencial 

elétrico “Ve” e da densidade de carga espacial “n+” e “n-“ (ALVES JR, 2001 - 

adaptado). 

 

A região luminosa próxima ao cátodo é chamada de luminescência catódica. A 

cor da luminescência é específica do gás de trabalho e do material do cátodo. Ela 

surge devida à excitação e decaimento entre dois níveis quânticos das partículas 

presentes no plasma. O espaço entre a região luminescente e o cátodo é 

escurecido. Isso ocorre porque os portadores de carga precisam de um espaço 
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mínimo para ganhar energia cinética suficiente para excitar e ionizar as partículas do 

estado fundamental. Dependendo da pressão do sistema, os elétrons secundários, 

que foram arrancados do próprio cátodo por colisões iônicas, se chocarão com 

partículas do gás imediatamente após seu surgimento, no caso de pressões mais 

altas, ou após percorrer um pequeno espaço, para pressões mais baixas. Sendo 

assim, o espaço mínimo para cada pressão corresponde à região escura 

denominada “bainha catódica”. Na bainha concentra-se um alto gradiente de 

potencial elétrico da descarga abnormal. Os íons ao chegarem à região de fronteira 

da bainha são acelerados pelo forte campo elétrico em direção à superfície, 

podendo sofrer colisões com as moléculas do gás neutro, durante esse percurso. Os 

íons podem colidir trocando carga, resultando em íons térmicos lentos e espécies 

neutras energéticas. 

  A distribuição de energia dos íons, nesta região, também depende da pressão 

do sistema. Para pressões muito baixas, o livre caminho médio das partículas é 

muito grande, permitindo que a maior parte dos íons colida com a superfície sem 

perder energia num eventual choque com outras partículas presentes naquele 

espaço (KERSTEN et al., 2001). Adicionalmente, pode ser dito que os processos de 

colisões na bainha resultam em um alargamento na parte correspondente à menor 

energia da função de distribuição, devido à diminuição da energia média dos íons 

(SOUSA, 2005). Após esse espaço escuro existe uma região de alta luminosidade, 

denominada de luminescência negativa. Juntamente com a região catódica, a 

luminescência negativa é onde ocorrem os fenômenos como transferência de 

portadores de carga, ionizações, excitações e produção de elétrons secundários, 

desta vez, arrancados das próprias partículas do gás. (GRILL, 1994). 
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2.2. Nitretação iônica 

 

O processo conhecido como nitretação iônica (ion-nitriding), nitretação em 

descarga luminosa (glow discharge nitriding) ou nitretação por plasma (plasma 

nitriding), foi patenteado em 1931 por J.J. Egan nos EUA. No Brasil a técnica ainda 

não é muito conhecida tanto no meio empresarial como também entre metalurgistas 

e engenheiros de materiais, restringindo sua divulgação apenas ao meio acadêmico 

(ALVES JR. e RODRIGUES, 1992; SANTOS, 1989; PIZZOLATTI e ELBERN, 1989). 

As três universidades pioneiras no Brasil, nesta área, iniciaram suas pesquisas entre 

1985 e 1986. Enquanto que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) dedicaram-se mais a 

pesquisa aplicada como o aspecto microestrutural e mecânico da camada formada. 

A Universidade Federal de Santa Catarina preocupou-se mais com o aspecto teórico 

como o diagnóstico do plasma e a influência das espécies sobre o mecanismo da 

nitretação. No início de 1995, uma empresa nacional adquiriu uma unidade de 

nitretação iônica com uma potência de 150 kW, que ainda faltava ser instalada 

(VENDRAMIN, 1994). É possível que após este momento as empresas nacionais 

tenham planos de instalação gradativa de equipamentos desse tipo. 

Um equipamento típico de nitretação iônica está esquematizado na figura 2.3. 

Ele é constituído basicamente de um sistema de vácuo, uma fonte de potência e um 

reator. 
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Figura 2.3 – Esquema básico de um equipamento para nitretação iônica.  

 

O sistema de vácuo deve ser capaz de atingir em torno de 10-2 torr de pressão 

e possuir válvulas para controlar a vazão dos gases introduzidos para tratamento. A 

fonte de potência possui uma saída DC com voltagem máxima de aproximadamente 

1200 V e corrente capaz de fornecer energia à peça para que ela seja aquecida a 

uma temperatura entre 300 e 600° C (ALVES JR, 2001). No reator estão dois 

eletrodos onde o cátodo é também o porta amostra. Ainda no reator devem existir 

saídas para medida da pressão, temperaturas e outras variáveis desejadas para o 

melhor controle do processo. Devem ter ainda entradas para a atmosfera nitretante.  

Após atingir a baixa pressão, aplica-se uma diferença de potencial entre os 

eletrodos, entre 400 e 1200 V e então introduz-se o gás nitretante (tipicamente uma 

mistura de N2 + H2) no reator até atingir a pressão de trabalho (1-20 torr). Para 
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pressões baixas a descarga possui um brilho de cor rósea de pequena intensidade 

que é característico do material do cátodo, geralmente aço, e do gás. À medida que 

se aumenta a pressão, este brilho inicialmente espalhado, vai se tornando bem 

localizado em torno do cátodo, até que atinge a condição de descarga propícia à 

nitretação, como é mostrada na figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Curva de voltagem versus Corrente elétrica, mostrando a condição 

onde ocorre a nitretação iônica.  

 

Nesse momento o plasma já está revestindo completamente o cátodo e a peça 

a ser nitretada. Os íons deste plasma estão sendo acelerados para a superfície do 

cátodo onde diversos efeitos ocorrem, dentre eles o aquecimento da peça devido ao 
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bombardeamento iônico (EDENHOFER, 1974). A temperatura da peça é então 

controlada pela corrente até o valor desejado. A partir daí é contado o tempo de 

duração do processo. Após este tempo, a fonte é desligada e a peça passa a ser 

resfriada em vácuo.  

O sucesso da nitretação iônica deve-se às inúmeras vantagens da mesma 

sobre os processos convencionais. Entre elas a ausência de resíduos poluentes, 

baixa temperatura de tratamento, controle de camada formada, menor tempo de 

tratamento, possibilidade de desnitretação, possibilidade de escolha da região da 

peça que deva ser nitretada, economia, penetração do plasma em pequenos furos, 

etc. (KURNEY, 1986):  

Em temperaturas da ordem de 300 °C já é possível realizar a nitretação, 

evitando assim distorções dimensionais que normalmente ocorrem em tratamentos 

em maiores temperaturas. A essa temperatura também é particularmente importante 

para peças que já tiveram um tratamento térmico anterior mantendo o núcleo 

endurecido, pois a mesma será menos afetada (ALVES JR, 2001).  A estrutura da 

camada pode ser completamente controlada através das variáveis do processo. É 

possível, com facilidade, produzir uma fina e tenaz camada monofásica de γ' (~1 - 8 

µm de espessura), uma espessa camada (~1-26 µm) monofásica de ε ou as duas, 

conforme seja desejado.  

O tempo efetivo de tratamento é inferior aos dos processos convencionais. 

Comparada com a nitretação gasosa, que apresenta tempos de 40 à 60 h, na 

nitretação iônica obtém-se a mesma espessura de camada num tempo máximo de 

20 h, utilizando a mesma temperatura de tratamento. Esta taxa acelerada de 
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nitretação pode ser atribuída à maior difusão do nitrogênio do plasma para a 

superfície do metal e à presença de outras espécies ativas na atmosfera.  

Para não nitretar uma região superficial específica de uma peça é feita uma 

proteção com materiais isolantes ou com materiais metálicos sem haver 

necessidades de grandes ajustes entre a peça e a máscara. Normalmente é 

utilizado como máscara de proteção contra a nitretação, aço carbono comum cuja 

folga máxima entre a máscara e a peça deve ser em torno de 1 mm (ALVES JR, 

2001). A desnitretação é facilmente conseguida através de um tratamento em 

plasma utilizando apenas hidrogênio como atmosfera em fluxo contínuo. Através da 

formação de amônia, o nitrogênio vai sendo retirado da peça e sendo levado para 

fora do sistema. O custo de energia e do gás é bem menor que nos processos 

convencionais. Na nitretação se trabalha a uma baixa pressão (1 - 20 torr) e uma 

vazão muito baixa (menor que 25 SCCM), diminuindo o consumo do gás, que 

apresenta também um custo inferior quando comparado com os sais de cianetos 

utilizados no banho químico. Quanto ao consumo da energia, o aquecimento é 

realizado diretamente sobre a peça, não necessitando aquecer nenhuma parede 

refratária, como ocorre nos fornos resistivos. Além disso, a transferência de calor por 

condução e convecção é muito baixa, de forma que o rendimento de um 

aquecimento a plasma chega até a 80% (PETITJEAN, 1982). De um modo geral, a 

manutenção do equipamento de nitretação possui um custo inferior ao custo da 

nitretação convencional.  
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2.2.1. Limitações da técnica 

 

Apesar do sucesso e das vantagens em relação às outras técnicas, alguns 

inconvenientes são característicos tais como o efeito de cátodo oco, abertura de 

arcos catódicos em diferentes partes, penetração do plasma em pequenos furos e 

taxa de aquecimento. 

O efeito de cátodo oco ocorre quando peças carregadas negativamente com 

cavidades confinam elétrons livres em seus furos (ALVES JR, 2001). Isso provoca o 

aumento da densidade do plasma e leva a um aumento da concentração de elétrons 

secundários nessas regiões. A figura 2.5 ilustra um exemplo de configuração 

sensível ao efeito de cátodo oco. 

 

Figura 2.5 – Ilustração da geometria de uma peça condutora sobre um porta 

amostras carregado negativamente onde ocorre o efeito de cátodo oco. Nas 

extremidades da peça, um elétron oscila devido ao seu potencial negativo. 
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Este efeito é quase sempre indesejável porque leva a um maior aquecimento 

nessas partes da peça. Num tratamento de nitretação em peças com pequenos 

furos (φ = 5 mm), a diferença de temperaturas entre partes planas e o fundo do furo 

pode chegar mais que 100° C (ALVES JR, 1993). O que acontece é o 

bombardeamento da superfície das paredes da peça que libera elétrons secundários 

que ficam presos no interior do furo.  Dessa forma, a densidade do plasma aumenta 

(ALVES JR, 2001), afetando a temperatura da peça e a taxa de “sputtering” na 

superfície próxima a esta região. Quando partes da peça de geometrias complexas 

como furos, arestas, pontas, cantos são nitretados, haverá normalmente um 

confinamento de plasma nestas regiões (ALVES JR, 2001). Se este confinamento 

gerar uma densidade de corrente superior àquela existente na descarga abnormal, 

haverá a abertura de arcos (ALVES JR, 2001). Quando o arco é aberto, haverá uma 

queda de potencial e, como este novo potencial é normalmente inferior à tensão de 

ruptura, o plasma se extinguirá. Por outro lado, se o equipamento for de alta 

potência, haverá uma fusão localizada, que poderá danificar as peças.  

Como mencionado antes, existe um efeito próprio do plasma denominado 

bainha catódica presente entre a luminescência negativa e a superfície da amostra. 

É em tal região onde ocorrem todas as reações entre partículas do plasma e a 

superfície e onde os íons obtêm maior energia cinética antes de bombardeá-la. 

Quando a nitretação é feita em peças com pequenos furos, existe um limite de 

diâmetro abaixo do qual o plasma não penetra. Este limite é de aproximadamente 

duas vezes a largura da bainha catódica (ALVES JR, 2001). Assim a parte interna 

da amostra não é nitretada. Para alguns casos, este fato pode se transformar numa 

vantagem, caso não se pretenda nitretar uma cavidade. 
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Os parâmetros de controle do plasma, a saber, corrente elétrica, voltagem e 

pressão estão correlacionados na descarga abnormal. A combinação dos mesmos é 

refletida na temperatura. Se a temperatura da peça é baixa ou se a pressão no 

reator é alta, ou ambos, a faixa de densidade de corrente para a descarga abnormal 

é estreita e levará a um plasma instável e um alto risco de abertura de arco. Se a 

temperatura da peça é alta ou se a pressão no reator é baixa, ou ambos, a faixa de 

densidade de corrente para a descarga abnormal será alargada, o plasma será 

estável sem risco de abertura de arcos. Entretanto, em baixa pressão haverá uma 

baixa taxa de aquecimento o que torna o processo inviável. Quando o processo se 

inicia, a primeira condição se repete, temperatura é baixa. Para se aquecer a peça, 

sem risco de instabilidade do plasma, é preciso elevar a pressão lentamente até que 

a peça atinja uma temperatura alta (~ 200° C), para então elevar a pressão até o 

valor de trabalho. Este procedimento torna o aquecimento da peça extremamente 

lento (ALVES JR, 2001).  

 

2.2.2. Mecanismo de nitretação por plasma 

 

Os efeitos físicos e químicos que participam da interação entre plasma e 

superfície durante o processo de nitretação é muito complexo. Todavia, quatro 

fenômenos mais importantes podem ser destacados num mesmo tratamento: 

implantação iônica e danos por radiação, adsorção de espécies de nitrogênio, 

sputtering e desorção de partículas induzidas por íons, difusão de átomos de 

nitrogênio para o interior do substrato (SOUSA, 2006). 
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A interação entre espécies ativas e o substrato é determinado, principalmente, 

pela energia cinética dessas espécies e pela sua reatividade com o substrato. Na 

nitretação a implantação de íons é irrelevante. Para tanto, um íon precisaria ganhar 

energia da ordem de 1 keV. Essa energia é muito alta para os padrões dessa 

técnica. O limite de energia para a criação de defeitos tipo Frenkel em um substrato 

de ferro é 23,59 eV para o íon N2
+ e 32,8 eV para o N+, o que torna a nitretação um 

processo muito efetivo para a geração do par Frenkel na sub-superfície (SOUSA, 

2006). Os íons molecular e atômico do nitrogênio com essa energia penetram até 

apenas 0,9 nm e 1,8 nm de profundidade em um substrato de ferro, 

respectivamente. Desse modo, conseguem gerar danos superficiais. 

Existem várias propostas para explicar as reações de adsorção de nitrogênio 

no processo a plasma de nitretação. A adsorção física e química de moléculas e 

átomos de nitrogênio sobre a superfície metálica pelo bombardeio de íons de baixa 

energia é tida como muito eficiente quando se trata de metais de transição (SOUSA, 

2006). A diferença da adsorção física da química é determinada pelo nível de 

energia envolvido. Para adsorção física, a energia envolvida é tipicamente 0,1 eV. 

No caso da química, o valor chega a 1 eV.  

O gradiente de concentração de nitrogênio entre a superfície e o interior do 

substrato é o mecanismo que propicia a difusão intersticial desses átomos. As 

estruturas das fases criadas na superfície na nitretação por plasma são provocadas 

somente pela velocidade de difusão. Essa velocidade cresce proporcionalmente, 

respeitando os limites do sistema, com a temperatura. Dessa forma, semelhante à 

nitretação gasosa, a criação das estruturas na superfície é independente do 

mecanismo envolvido, seja ela vacância, interstício ou outro (SOUSA, 2006). 
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2.3. Nitretação por meio da gaiola catódica 

 

Observando os inconvenientes inerentes a técnica de nitretação iônica, e na 

busca pela melhoria da eficiência do método de revestimento por plasma, a equipe 

do Labplasma-UFRN, desenvolveu recentemente um artefato capaz de superar tais 

problemas (SOUSA, 2006). Utilizando o mesmo princípio de nitretação por tela ativa 

(LI, 2002), conhecida mundialmente por ASPN (Active Screen Plasma Nitriding) sigla 

em inglês que significa nitretação a plasma por meio da tela ativa, a nova técnica é 

denominada nitretação por gaiola catódica.  

Nessa técnica, o porta amostras, geralmente carregado negativamente, possui 

uma gaiola condutora que envolve a peça a ser nitretada. Assim, o plasma se 

formará na gaiola ao invés da superfície da amostra. A figura 2.6 mostra um 

desenho representativo da gaiola sobre o porta amostra. 

Patente Nº PI0603213-3 Patente Nº PI0603213-3 

 

Figura 2.6 – Ilustração esquemática do posicionamento da amostra imediatamente 

acima de um isolante sobre o cátodo. Cobrindo os dois, a gaiola catódica. 
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Conseqüentemente, como o sistema descrito se trata de um condutor fechado, 

segundo o princípio da gaiola de Faraday, o campo elétrico gerado devido à 

diferença de potencial entre a carcaça do reator e o cátodo não atua no interior da 

gaiola. Dessa forma, o bombardeamento de partículas carregadas sobre a amostra 

naquele ambiente não segue trajetórias determinadas por essas linhas de campo 

elétrico, assim como ocorre na nitretação iônica (ARAÚJO, 2006). Com isso, os 

impactos se distribuem uniformemente em toda superfície da peça, eliminando o 

efeito de borda. Além disso, o fato da nitretação não ocorrer principalmente devido a 

partículas carregadas influenciadas pelo campo externo a gaiola, o revestimento de 

amostras não condutoras também é possível.  

Curiosamente no processo de nitretação por gaiola catódica, os melhores 

resultados são obtidos quando a mistura gasosa do processo está na proporção de 

80% N2 + 20% H2, diferentemente da nitretação iônica que a proporção está em 

torno de 20% N2 + 80% H2.  

 Portanto, ainda não existe um modelo bem conhecido capaz de representar 

as relações entre os parâmetros físicos e químicos que compõem essa nova técnica. 

No entanto, desde a sua criação até hoje, esforços tem sido feitos na intenção de 

descobrir este mecanismo. Uma primeira aproximação teórica baseada em 

fenômenos físicos a partir do diagnóstico de plasma pode trazer um esclarecimento 

do que acontece em todo sistema. 

 

2.4. Diagnóstico de plasma 

 

 O diagnóstico de plasma é uma poderosa ferramenta que possibilita o estudo 

do comportamento da descarga luminescente ao longo de seu volume e sua 
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variância no tempo. A análise pode ser feita observando um grande número de 

parâmetros que respondem a muitas condições possíveis num tratamento a plasma 

(HUGON, 1993). O objetivo do diagnóstico é obter informação sobre o estado do 

plasma por meio dessa resposta que se deve a processos físicos ocorrentes 

naquele ambiente (ZHANG, 2000). Assim o conhecimento de física de plasma é pré-

requisito para o entendimento completo dos efeitos durante o processo e a dedução 

de suas propriedades (FANTZ, 2006). 

 As técnicas de diagnóstico de plasma podem ser classificadas como “evasiva” 

e “não evasiva”. Na primeira, a característica principal da medição é a perturbação 

do plasma. Ou seja, o método é intrusivo. Porém, em alguns casos essa perturbação 

pode ser negligenciada, dependendo da informação que se deseja obter do sistema. 

A técnica de diagnóstico também pode ser classificada de acordo com o parâmetro 

do plasma a ser determinado ou pela técnica experimental utilizada. Já nas técnicas 

“não evasivas”, a ferramenta de medição não precisa estar imersa no plasma, tendo 

como análise apenas matéria que se dirige para fora do reator de tratamento. A 

vantagem de ser estudar o plasma assim é o fato de se não perturbar as condições 

originais do plasma devido a um corpo estranho que invade aquela condição de 

equilíbrio. 

 As técnicas mais usadas para diagnóstico são: espectrometria de massa, 

ressonância paramagnética eletrônica, sonda eletrostática e métodos ópticos como 

espectroscopia de absorção atômica e espectroscopia de emissão óptica. Todavia, 

apenas um método será considerado e enfatizado neste trabalho: espectroscopia de 

emissão óptica. Uma discussão mais detalhada das diferentes técnicas existentes 

pode ser encontrada em trabalhos especializados. Vide (Auciello e Flam, 1989; 
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Heald e Wharton, 1965; Huddlestone e Leonard, 1965; Hutchinson, 1987; Loechte-

Holtgreven, 1968; Venugopalan, 1971). 

 

2.4.1. Espectroscopia de Emissão Óptica - EEO 

 

Esta é uma importante técnica para a identificação de espécies atômicas, 

moleculares e iônicas formadas no plasma e suas quantidades relativas quando os 

parâmetros da descarga são variados. A principal vantagem dessa técnica é a 

característica não perturbativa, evitando interferência nas condições reais do 

processo, por isso, ela é conhecida como uma técnica de análise “não evasiva”. 

Dessa forma, a radiação eletromagnética emitida pela descarga pode ser analisada 

fora do ambiente onde o material está sendo tratado. Como toda radiação 

eletromagnética tem comportamento ondulatório, tal propriedade exige a existência 

de grandezas próprias como comprimento de onda e freqüência. Mas, para o estudo 

de EEO, é importante saber como a radiação é gerada e emitida pelo plasma. 

Devido às freqüentes colisões entre partículas presentes naquele ambiente, 

principalmente colisões de elétrons livres que adquirem um valor muito alto de 

energia cinética (alguns eV) em partículas mais pesadas, existe um frenético 

processo de excitação e desexcitação atômico, molecular e iônico, que caracteriza 

absorção e/ou liberação de energia das mesmas. O processo de desexcitação 

ocorre entre dois níveis quânticos e dependem da probabilidade de transição e das 

regras de seleção deduzidas pela equação de Schrödinger. Assim, o elétron 

excitado em uma fração de segundos (~ 10-8 s) volta para o estado de mais baixa 

energia liberando esta diferença em forma de fótons. A diferença de energia no 
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processo de relaxação é proporcional ao inverso do comprimento de onda do fóton 

liberado ∆E = hc / λ. Esta grandeza física identifica cada espécie já que as mesmas 

dependem dos seus níveis de energia. Nos átomos, estes níveis são determinados 

pela distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. Nas moléculas os níveis de 

energia dependem também da separação entre os núcleos. Isto faz com que a luz 

emitida por moléculas seja influenciada por rotações e vibrações moleculares. 

Então, em moléculas complexas, o grande número de átomos presentes origina uma 

multiplicidade de estados vibracionais, com energias próximas. Assim, ocorre uma 

sobreposição de linhas de emissão dando origem às bandas de energia. 

As emissões ópticas observadas na descarga podem ser representadas pela 

seguinte equação: 

                              
−− +→+ e*GGe                   (1) 

  

onde “G” representa a espécie no estado de menor energia, normalmente o estado 

fundamental, “G*” a espécie no estado excitado e “e-“ o elétron que colide com a 

espécie. 

Após impacto, a transição eletrônica pode ser equacionada como segue: 

 

                 ν+→ hG*G                        (2) 

 

onde “h” é a constante de Planck, “ν” a freqüência da onda eletromagnética e o 

produto “hν” é a energia do fóton emitido. 
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A intensidade “I” de emissão óptica de uma determinada espécie é proporcional 

à densidade dessa espécie excitada presente no plasma, assim: 

 

     *]G[JI =           (3) 

 

onde “J” é uma constante. 

 

A quantidade da espécie “G” no estado excitado depende da densidade desta 

espécie no estado fundamental e da eficiência “ηa” do plasma em promover a 

excitação responsável pela emissão observada, de modo que: 

 

              a]G[JI η=                                                       (4) 

 

Assumindo que o impacto de elétrons é o principal agente produtor de espécies 

em estados excitados, a eficiência de excitação ηa depende da função distribuição 

de energia dos elétrons do plasma, fe (K). Temos então: 

 

    ∫
∞

σ=η
0

a
2/1

ea dK)K(K)K(f                           (5) 
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“σa” é a seção de choque de excitação da espécie “G” para o estado na qual a 

relaxação resulta na emissão de fótons com comprimento de onda “λ”. 

A substituição da equação (5) em (4), podemos escrever a intensidade de 

emissão óptica como: 

 

                                ∫
∞

=
0

2/1 )()(][ dKKKKfGJI ae σ                           (6) 

 

Esta expressão mostra que a quantidade de espécies presentes na descarga 

luminescente não é quantificada absolutamente. O estudo por meio de EEO 

identifica a espécie e informa sua quantidade relativa, podendo variar assim para 

cada processo. 

 

2.5. Diagnóstico de plasma por meio de EEO 

 

Como mencionado anteriormente, o espectro da radiação eletromagnética 

emitida pelo plasma é específico de cada espécie presente e dependem das 

estruturas internas dos níveis quânticos e da probabilidade de transição. Portanto, 

para identificar as espécies é necessária a montagem de um sistema próprio para 

fazê-lo, onde este sistema deverá ser capaz de separar os diferentes fótons 

provenientes das mais diversas transições quânticas. Na figura 2.7 é representado 

esquematicamente a configuração da montagem experimental de um espectrômetro 

de emissão óptica e seu acoplamento com o reator de plasma.  
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Figura 2.7 – Representação esquemática do sistema EEO, que inclui o reator de 

plasma, a fibra óptica, o espectrômetro de emissão óptica e um microcomputador. 

 

Com o desenho é possível ver toda trajetória da radiação emitida pelo plasma. 

A mesma atravessa a janela do reator e é capturada e conduzida pela fibra até 

chegar ao monocromador. A seguir, a radiação encontra um conjunto de espelhos (1 

e 2) que direcionam a onda até uma rede de difração (3) que separa as radiações 

em comprimentos de onda as quais são focalizados sobre outros espelhos (4 e 5) 

até um sensor óptico (6) que converte luz em corrente elétrica. As leituras de 

corrente elétrica são interpretadas pelo “Spectrahub” e transformadas em dados 

computacionais. 
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Os dados são expostos em forma de gráfico cujos eixos indicam intensidade 

relativa “I” com respeito ao comprimento de onda “λ”. Precisamente, quando a 

espécie emite em determinado comprimento de onda, o sistema detecta aqueles 

fótons e registra sua captura. Assim, quanto maior for a quantidade de fótons 

emitidos naquele comprimento correspondente a transição de dois estados 

quânticos, maior será a intensidade relativa registrada pelo espectrômetro. Todo 

espectro eletromagnético pode ser varrido, dependendo da resolução ou capacidade 

do sistema EEO de detectar tais extremos. 

Uma vez apresentado, o espectro eletromagnético traduz, em termos físicos, a 

composição química do plasma, podendo obter inclusive sua evolução temporal. 

Essa possibilidade permite o balanceamento dos vários parâmetros envolvidos no 

sistema, sejam de controle ou pertencentes ao processo, para conseguir adequar o 

tratamento ao ponto de eficiência máxima, obedecendo às restrições que 

determinada configuração exige a fim de se obter as propriedades superficiais 

propostas pela técnica de revestimento. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Câmara de nitretação 

 

 O estudo do plasma foi realizado em um sistema desenvolvido no próprio 

laboratório de processamento de materiais por plasma - LabPlasma do DFTE - 

UFRN. O equipamento consiste em uma câmara de vácuo, sistema de exaustão, 

sistema de alimentação de gases, fonte de tensão e sensores eletrônicos. A figura 

3.1 ilustra esquematicamente o sistema de nitretação desenvolvido e montado no 

laboratório. 

 

 

 

Figura 3.1 – Representação esquemática do sistema de nitretação iônica. 
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A câmara de nitretação do Labplasma - UFRN consiste em um reator tubular 

de aço inoxidável com diâmetro de 300 mm e 400 mm de altura, resultando em um 

volume útil de 0,12 m3. As extremidades desse tubo são fechadas por flanges de aço 

inoxidável, vedadas por gaxetas de viton em perfil “L”. O flange inferior dispõe de 

conexões para o sensor de pressão, entrada de gás e para mangueira da bomba de 

vácuo. O porta amostras, que também é o eletrodo potencialmente negativo tem 

inserido no seu centro um termopar cromel-alumel para monitoramento da 

temperatura. Essa leitura é feita através de um voltímetro cuja sensibilidade é de 0,1 

mV que corresponde a 2 ºC. Toda carcaça do reator está conectada ao terminal 

positivo da fonte de tensão devidamente aterrado. Todo o processo pode ser 

observado por meio de uma janela lateral. 

 

3.2. Sistema de vácuo 

 

A pressão de trabalho é obtida por uma bomba mecânica rotativa Edwards 

(modelo E2M5), com capacidade mínima de pressão no reator do laboratório de até 

0,2 mbar. O monitoramento da pressão de trabalho é feito por um sensor de 

membrana capacitiva Edwards, modelo barocel W600 3281. O acompanhamento da 

pressão é feito por um leitor multicanal Active Gauge Controller RS 232 da marca 

Edwards. 

 

3.3. Fonte de tensão 

 

A potência necessária para formação da descarga luminescente é fornecida 

por uma fonte de tensão. Ela consiste em um sistema de retificação que converte a 
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tensão da rede elétrica (corrente alternada, 220 V) em corrente contínua (0–1200 V). 

Essa fonte também é capaz de gerar, em condições normais, corrente elétrica de até 

aproximadamente 1,5 A. 

 

3.4. Sistema de alimentação 

 
Para estabelecer uma vazão de gás de trabalho para o reator foi utilizado um 

controlador de fluxo de volume digital MKS (modelo 247). Os gases são inseridos na 

câmara individualmente por meio de fluxímetros 1179A. Os gases são misturados no 

encontro das mangueiras antes de chegarem à câmara de vácuo. 

 

3.5. Sistema EEO 

 

Para investigar as propriedades ópticas do plasma, medidas de 

espectroscopia óptica foram realizadas por um sistema composto por um 

espectrômetro de emissão Acton Spectrapro 2500i com comprimento focal de 500 

mm, resolução espectral mínima de 0.05 nm. A figura 3.2 mostra o aspecto visual do 

equipamento.  
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Figura 3.2 – Fotografia do espectrômetro de emissão que inclui o monocromador, o 

sensor óptico, o spectrahub e o PC. 

 

Este dispositivo possui três redes de difração com respostas espectrais 

(blaze) diferentes. Neste trabalho foi utilizada a rede de 1200 g/mm e uma fibra 

óptica de 5 m de comprimento que interliga a luz proveniente do plasma ao 

monocromador. Como detector, um fotodiodo de silício de 10 mm de diâmetro com 

resposta óptica entre 200-1100 nm.  

A fibra óptica foi posicionada na janela da câmara, apontando diretamente 

para descarga luminescente, como mostra a figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Fotografia de parte do sistema que apresenta a janela do reator e a 

ponta da fibra óptica presa a um suporte. 

 

 Os espectros de emissão adquiridos foram comparados com os valores 

encontrados no banco de dados de transição atômica disponível na página 

eletrônica do NIST (http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html). 

 

3.6. Estudo da contaminação devido a vazamento 

 

 Como ocorre em qualquer tratamento onde é necessário que se faça vácuo, 

sempre haverá vazamento da atmosfera para o interior da câmara e, portanto 

contaminação. Mas, para cada processo há um limite de tolerância que corresponde 

a certa perda de tempo e energia no processo de revestimento de uma amostra. 

Prestando atenção a este aspecto, é de valorosa importância que se conheça este 

limite e saber como reduzir a contaminação caso seja necessário. Com isso, o 

primeiro passo neste trabalho é estudar a presença de espécies contaminantes no 
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plasma, por meio da EEO, e variar os parâmetros de controle a fim de eliminá-las 

ou, ao menos, reduzi-las.  

Para este estudo, a câmara de tratamento foi evacuada inicialmente até uma 

pressão residual de 0,275 mbar, quando foi ativado o plasma. Uma vez 

luminescente, foi possível extrair os primeiros dados daquela atmosfera, quando a 

pressão propositalmente atingiu 1,6 mbar, que mais tarde seria a medida para as 

demais análises. Em seqüência, foram feitos estudos de uma espécie particular que 

se apresentou neste espectro, observando seu comportamento à medida que se 

acrescentou sistematicamente o gás H2, através da variação de sua vazão. A 

espécie em questão é um átomo de oxigênio, identificado pelo comprimento de onda 

de 777,3 nm. Além da pressão de trabalho, a corrente elétrica foi mantida constante 

a 0,05 A. A vazão de H2 no estudo variou de 0, 1 até 2 SCCM, apresentando tensão 

de 600 V, 594 V, 570 V, respectivamente. 

 Para determinar valor (em SCCM) da vazão de gás atmosférico que invade o 

reator pelo vazamento, foram consideradas as seguintes afirmações: o volume de 

gás que entra no reator de vácuo corresponde a um aumento linear na pressão no 

interior da câmara. Portanto, é possível supor que: 

giVJP =          (7) 

onde “P” é a pressão, “Vg” o volume de gás que é injetado no reator e “Ji” é uma 

constante de proporcionalidade. Se a equação (9) é derivada dos dois lados da 

igualdade com respeito ao tempo, fica: 

dt

dV
J

dt
dP g

i=         (8) 
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que se transforma: 

    φ=ϕ iJ         (9) 

onde é possível afirmar que, para qualquer gás: 

    iJ=
φ

ϕ
        (10) 

“ϕ” é o parâmetro que relaciona o aumento da pressão no reator com o passar do 

tempo. “φ” é o fluxo de volume de gás. A última equação permite supor que, para 

outro gás qualquer que será usado como referência, 

   1
1

1 J=
φ

ϕ
        (11) 

e o para o gás atmosférico, a relação torna-se: 

   2
2

2 J=
φ

ϕ
       (12) 

as duas constantes “J1” e “J2” podem ser relacionadas com uma terceira “J3”, de 

modo que: 

213 JJJ +=        (13) 

que pode ser escrita: 

231 JJJ −=        (14) 

substituindo (14) em (11), obtém-se: 

23
1

1 JJ −=
φ

ϕ
       (15) 
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substituindo (15) em (12), e isolando a variável “φ2” encontra-se: 

    
113

2
12 J ϕ−φ

ϕ
φ=φ

     (16) 

mas, o aumento total da pressão em relação ao tempo quando se faz a adição do 

gás de referência é: 

21 ϕ+ϕ=ϕ        (17) 

de onde encontramos: 

21 ϕ−ϕ=ϕ        (18) 

 

portanto, substituindo a equação (20) em (18), é encontrado o valor da vazão em 

SCCM do gás atmosférico no reator como segue: 

ϕ−ϕ+φ

ϕ
φ=φ

213

2
12 J       (19) 

 

Para esse estudo, o gás de referência utilizado foi o H2. A escolha foi 

arbitrária. A determinação da vazão do reator em SCCM pôde ser conhecida através 

da linearidade da curva P (mbar) versus t (s), em que a constante “J1”, “J2” e, 

portanto “J3” foram calculadas. Assim, a vazão atmosférica determinada 

experimentalmente foi φ2 = 0,8 SCCM. 
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3.7. Estudo da nitretação 

 

O primeiro passo para o estudo do plasma na nitretação foi a influência do 

gás hidrogênio quando a descarga elétrica passa por uma mistura gasosa. Assim 

espectros eletromagnéticos foram observados independentemente acompanhando a 

variação dessa mistura, onde a proporção se estende desde 100 % N2, até a pureza 

do gás H2, mantendo sempre o passo de 10 % na variação da proporção. Os 

espectros eletromagnéticos foram obtidos fixando os parâmetros vazão (10 SCCM), 

pressão de trabalho (1,52 mbar) e a voltagem (500 V). A faixa estudada 

invariavelmente se estende desde 300 até 900 nm. Em um outro estudo, onde 

apenas três proporções foram analisadas (100 % N2, 90 % N2 + 10 % H2 e 80 % N2 

+ 20 % H2), o parâmetros fixos foram: vazão (20 SCCM) e Pressão de trabalho (1,4 

mbar), a voltagem (500 V) numa análise e a corrente elétrica (0,13 A) na outra 

independente. 

 Uma vez adotada a proporção de 80 % N2 + 20 % H2 foi realizado um estudo 

sistemático do plasma ativo em duas etapas. Foram realizadas varreduras ao longo 

da faixa de 350-800 nm para as pressões de 1, 2,5 e 5 mbar. A diferença entre os 

dois estudos limita-se na fixação independente da corrente elétrica (0,35 A), no 

primeiro caso, e a constância da tensão aplicada (550 V). Os demais parâmetros, a 

saber, temperatura, vazão de gases (10 SCCM) da mistura e suas proporções 

(80% N2 + 20% H2) permanecem constantes. O objetivo é explicar a diferença entre 

mecanismo de nitretação iônica e gaiola catódica. Além do uso de EEO para 

conhecer a evolução do plasma em tempo real, o auxílio de outras técnicas é de 

crucial importância para elaborar uma descrição da descarga luminescente. Duas 

delas podem definir o efeito do plasma sobre superfícies: determinação da 
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microdureza e espessura de camada. Para tanto, é necessário a presença de 

amostras sólidas imersas naquele ambiente. 

 

3.8. Análise de espessura de camada e microdureza 

 

Para determinação de espessura de camada, foi utilizado um microscópio 

óptico marca Olympus modelo U-LDB-2, acoplado a um sistema digital de aquisição 

de imagens, operado através do software Image-Pro Plus. A caracterização 

superficial foi obtida pela média de cinco medidas em pontos diferentes de cada 

amostra, cortada transversalmente. 

Os ensaios de microdureza foram realizados em um microdurômetro fabricado 

pelo PANAMBRA marca PANTEC modelo HVS-1000, com carga de 50 g. 

 

3.9. Preparação de amostras 

 

 Para este trabalho, o maior interesse é analisar e acompanhar o 

comportamento do plasma em diferentes condições de trabalho. No entanto, certas 

medidas exigem a presença de amostras para comparar resultados e justificar suas 

diferenças com base nos espectros. Nesse caso, todos os tratamentos foram 

realizados com amostras de aço inoxidável AISI 316 que possui estrutura 

austenítica. As amostras foram usinadas em forma de cilindros de 8 mm de diâmetro 

e 1, 3, 5, 8 e 10 mm de altura. Após usinadas foram recozidas, lixadas com lixas de 

200, 320, 400, 600 e 1200 e polidas em disco de feltro com alumina de 1 e 0,3 mm. 

A composição química nominal das amostras é: 16-18% Cr, 10-14% Ni, 2-3% Mo, 
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2% Mn, 0,08% C, 1% Si, 0,04%  P, 0,03% S, 0,02% Al e o restante é composto por 

ferro. 

 

3.10. Metalografia 

 

 As amostras foram cortadas e embutidas a frio em resina acrílica. Para evitar 

abaulamento, foram utilizados anéis metálicos para a retenção de bordas. Foram 

preparadas com lixas de 220, 320, 400, 600 e 1200. O polimento foi realizado 

utilizando pasta de diamante de 3 e 1 mm, numa máquina politriz, marca Arotec 

APL-4. Após o polimento, fez-se o ataque químico em água régia (50% HCl + 25% 

HNO3 + 25% água destilada). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Contaminação por vazamento 

 

 A presença de um gás de caráter contaminante no comportamento do plasma 

ou sobre a amostra de estudo num processo de nitretação torna o processo mais 

lento e com desperdício de energia, motivado principalmente pela aderência 

prejudicada da camada formada (BORGES, 2005). Como ocorre em processo que 

utilizam tecnologia de vácuo primário (< 10-3 mbar), a presença desses contaminantes 

na câmara é inevitável devido aos tipos de vedações utilizadas. Se não houver um 

método eficiente de eliminá-lo, pode-se pelo menos, reduzi-lo. Em um caso mais 

específico, as partículas menos desejadas são as espécies oxidantes adsorvidas. 

Para contê-las, uma possibilidade é formar um composto menos prejudicial 

adicionando um gás à descarga luminescente. Como na nitretação é comumente 

utilizada uma mistura gasosa envolvendo o hidrogênio, a idéia é ao mesmo tempo 

tornar mais eficiente o processo e eliminar a espécie contaminante.  

O reator de nitretação do Labplasma-UFRN apresenta vazamento com o fluxo 

de volume atmosférico calculado de 0,8 SCCM.  No capitulo 3 foi apresentado as 

considerações referentes ao cálculo que determina a vazão atmosférica. Uma delas é 

a relação de linearidade entre a variação da pressão do gás com respeito ao tempo. 

Utilizando a equação 19 do capítulo 3 e os resultados das figuras 4.1 e 4.2 onde a 

soma do vazamento e adição da vazão de Φ1 = 2 SCCM do gás H2. Os coeficientes 

angulares das retas dos dois gráficos correspondentes às constantes “J1” e “J2” são, 

respectivamente, 2,045.10-3 mbar/s.SCCM e 6,486.10-3 mbar/s.SCCM e portanto, J3 = 

8,531.10-3 mbar/s.SCCM. Como a variação da pressão no tempo devido ao 
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vazamento vale φ2 = 4,863 mbar/s e a variação da pressão no tempo devido ao 

vazamento e à vazão constante de H2 entrando no reator vale φ = 10,68 mbar/s. 

Assim tem-se um valor de Φ2 = 0,8 SCCM correspondente ao fluxo de ar atmosférico 

entrando no reator devido à diferença de pressão entre o lado externo e interno do 

reator. Contudo, o ar atmosférico tem composição de 20% de O2. Portanto, o fluxo de 

oxigênio é de 0,16 SCCM. 
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Figura 4.1 – Relação de proporcionalidade entre a pressão no interior do reator e o 

tempo, quando há uma vazão constante de gás atmosférico que passa devido ao 

vazamento. 
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Figura 4.2 – Relação de proporcionalidade entre a pressão no interior do reator e o 

tempo, quando há uma vazão constante de gás atmosférico e de um gás de 

referência (H2). 

 

 Assim, com o conhecimento da vazão de gás atmosférico que invade o reator 

de nitretação, foi realizado o estudo da ação das espécies contaminantes no plasma. 

A figura 4.3 mostra três espectros obtidos experimentalmente no intervalo de 300 a 

900 nm. O primeiro (0 SCCM de H2) corresponde a pressão residual e os outros dois 

com acréscimo de H2 de 1 e 2 SCCM respectivamente. 

 Numa descarga de oxigênio puro a baixa pressão (P < 10 mbar) existe mais de 

140 reações da espécie de oxigênio entre si e com elétrons. Destas, mais da metade 
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tem sido objeto de muitos estudos teóricos e experimentais. A formação do estado 

radioativo O (5p) que ocorre principalmente por impacto eletrônico dentro de uma e 

duas etapas, está situado a 10,8 eV do estado fundamental. A transição O (5p) → O 

(5s) emite radiação com comprimento de onda 777,3 nm, com forte probabilidade de 

transição (0,34 x 108 s-1). 

 

 

 

Figura 4.3 – Processos de formação do estado radioativo O (5p) com transição de 

comprimento de onda de 777,3 nm. 
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Figura 4.4 – Espectros do plasma na pressão residual com composição do gás 

atmosférico presente no reator devido a vazamento, acrescentando em dois casos 

uma vazão controlada de H2 de 1 e 2 SCCM. A pressão é mantida constante em 1,6 

mbar. 

 

 Observando os espectros, a transição O (5p) → O (5s) correspondente à raia 

777,3 nm do átomo de oxigênio, indesejado na nitretação, tem sua intensidade 

diminuída conforme existe aumento na vazão de hidrogênio no reator, sendo que a 

pressão total permanece constante. Uma vez misturado ao plasma da atmosfera 

residual (0 SCCM de H2), o hidrogênio se quebra formando duas espécies atômicas 

devido as colisões com elétrons. Estes átomos por sua vez são excitados e a 

transição do nível quântico 3 → 2 (série de Balmer) é medido pelos fótons 
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correspondentes a Hα. Desta forma, átomos simples de O se ligam a átomos simples 

de H criando espécies como OH e H2O (KRSTULOVIC, 2006).  

  

4.2. Efeito do hidrogênio na mistura de trabalho 

 

Em todo processo de nitretação de materiais por plasma, é comum utilizar 

misturas gasosas que envolvem nitrogênio, argônio, hélio entre outros (NAVEED, 

2006; SOUSA, 2007). A motivação para tal procedimento se deve a mudança da 

cinética do plasma quando um segundo gás é adicionado ao tratamento. Nesse 

contexto, a forma na qual o plasma age sobre certos materiais em função da adição 

de um gás repercute na mudança da quantidade de espécies ativas importantes para 

o revestimento. Portanto, conhecer as propriedades do plasma para diferentes 

proporções de misturas gasosas se torna um ingrediente indispensável na busca pela 

otimização da nitretação.  

 Além da característica de amenizar o efeito de espécies contaminantes no 

processo de nitretação, a presença de hidrogênio na descarga luminescente exibe 

outro fator importante: realçar a densidade de partículas de N2
+ na vizinhança da peça 

de trabalho (HINO, 1998). O resultado disso é conseguir valores mais altos de dureza 

superficial (SHARMA, 2006). Porém, a quantidade de H2 no plasma pode ser útil ao 

revestimento da amostra dependendo da proporção em relação ao nitrogênio adotado 

no processo (HIROHATA, 2001). A figura 4.4 mostra o estudo através de EEO do 

efeito do hidrogênio no plasma da mistura gasosa nitretante. O alcance se estende 

desde a ausência total do hidrogênio até sua pureza, sempre variando a proporção 

em 10 %. 
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Figura 4.5 – Espectros da mistura nitretante em que há variância de 10 % na 

proporção dos gases de plasma, iniciando na ausência de H2 até sua pureza. Os 

valores dos parâmetros de controle podem ser examinados na tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Parâmetros de plasma correspondentes a variação da proporção da 

mistura de plasma N2 + H2. 

Proporção Corrente elétrica (A) Voltagem (V) Potência (W) 

100% N2 0,19 500 95 

90% N2 + 10% H2 0,13 500 65 

80% N2 + 20% H2 0,10 500 50 

70% N2 + 30% H2 0,07 500 35 

60% N2 + 40% H2 0,07 500 35 

50% N2 + 50% H2 0,08 500 40 

40% N2 + 60% H2 0,08 500 40 

30% N2 + 70% H2 0,08 500 40 

20% N2 + 80% H2 0,08 500 40 

10% N2 + 90% H2 0,08 500 40 

100% H2 0,08 500 40 

 

A análise espectral para variação de proporções contou principalmente com a 

fixação dos parâmetros de controle tais quais, vazão (10 SCCM), pressão (1,52 mbar) 

e voltagem (500 V). A corrente elétrica também se manteve próximo de uma 

constante, mas exibiu variações importantes para certas proporções como mostrado 

na tabela 4.1. Essas variações são as principais responsáveis pela maior ou menor 

luminescência do plasma. O gráfico da figura 4.5 exibe o efeito que diferentes 

proporções da mistura gasosa nitretante provocam na resposta óptica do plasma. 
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Figura 4.6 – Valores de intensidade relativa das principais espécies observadas no 

processo em função da variação da pressão parcial do hidrogênio.  

 

 Observando as intensidades espectrais da variação da mistura e a tabela 4.1, é 

possível perceber que na varredura de duas proporções em especial, a saber, 10 e 20 

% de H2, a intensidade relativa luminosa das espécies de nitrogênio molecular exibe 

valores praticamente iguais. Para todas as outras proporções, a intensidade luminosa 

aumenta conforme é aumentada a quantidade relativa de nitrogênio. Portanto, apenas 

os espectros referentes às proporções citadas são de interesse para este estudo. A 

figura 4.6 mostra três proporções particulares que tem comportamento diferenciado 

fixando a vazão em 20 SCCM, a pressão em 1,4 mbar e a tensão em 500 V. A 
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corrente elétrica variou de 0,09 A para 80 % N2, atingiu 0.1 A em 90 % N2 chegando 

até 0.15 A para 100 % N2. 
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Figura 4.7 – Espectros da mistura nitretante de três proporções mais importantes 

devido à particularidade de suas respostas ópticas. Os parâmetros fixos são: vazão, 

pressão e voltagem com 20 SCCM, 1,4 mbar e 500 V respectivamente.  

 

Tabela 4.2 – Parâmetros de plasma correspondentes a variação de três proporções 

da mistura de plasma N2 + H2 quando a voltagem é mantida constante. 

Proporção Corrente elétrica (A) Voltagem (V) Potência (W) 

100% N2 0,15 500 45 

90% N2 + 10% H2 0,10 500 50 

80% N2 + 20% H2 0,09 500 75 
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Figura 4.8 – Valores de intensidade luminosa das principais espécies do plasma 

correspondente a figura anterior quando há constância na tensão aplicada.  

 

 Visualizando as figuras 4.6 e 4.7, aparentemente a pureza do plasma de 

nitrogênio indica melhores condições de nitretação, já que as espécies nitretantes são 

mais numerosas nesta configuração do que as duas seguintes. No entanto, se for 

observado a corrente elétrica passante nos três casos, nota-se que o plasma puro 

leva vantagem no número de colisões, para garantir a constância da tensão aplicada. 

Sendo assim, a emissão devido a colisões é maior e, portanto tem picos mais altos. O 

que acontece é que quando há um aumento na quantidade de hidrogênio na mistura, 

a pressão na câmara sobe, pois o hidrogênio é muito mais leve do que o nitrogênio, 
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consequentemente tem maior mobilidade. Todavia, existe o interesse de manter a 

pressão no reator constante a fim de comparações, então este parâmetro é diminuído 

até atingir o mesmo valor de antes (1,4 mbar). Com isso, apesar do hidrogênio 

possuir energia de ionização mais baixa do que o nitrogênio, que deveria propiciar a 

uma corrente elétrica maior, aumentando, por sua vez, a taxa de colisões, não 

observa esse fato consumado porque o número de partículas de gás desta mistura é 

menor se comparado com o nitrogênio puro. Se o número de átomos, moléculas e 

íons são menores, também é menor a quantidade de elétrons livres na descarga. 

 Para analisar o efeito da mistura com mais clareza, é importante estudar as 

respostas ópticas quando se mantém constante a corrente elétrica. Esta configuração 

garante que o número de colisões para todas as proporções será proximamente igual. 

Assim, a única variável que sobra é a energia com que esses impactos acontecem. 

Essa energia varia com a tensão, que é função da proporção. A figura 4.8 exibe os 

espectros das mesmas proporções do caso em que a voltagem é constante, mas, 

com corrente elétrica fixa. A citar, os valores dos parâmetros fixos adotados são: 20 

SCCM de vazão, 1,4 mbar de pressão e corrente elétrica de 0.13 A. 
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Figura 4.9 – Espectros da mistura nitretante das três proporções especiais, mantendo-

se fixa a corrente elétrica a 0.13 A. Além desse, os parâmetros fixos são: vazão e 

pressão com 20 SCCM, 1,4 mbar respectivamente.  

 

Tabela 4.3 – Parâmetros de plasma correspondentes a variação de três proporções 

da mistura de plasma N2 + H2 quando a corrente elétrica é mantida constante. 

Proporção Corrente elétrica (A) Voltagem (V) Potência (W) 

100% N2 0,13 462 60,06 

90% N2 + 10% H2 0,13 500 65 

80% N2 + 20% H2 0,13 597 77,61 
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Figura 4.10 – Valores de intensidade luminosa das principais espécies do plasma 

correspondente a figura anterior quando há constância na corrente elétrica.  

 

 Seguindo o raciocínio lógico, pode-se esperar que para um plasma de mistura 

gasosa que contenha maior massa de um gás, a intensidade luminosa com 

comprimento de onda associado à espécie desse gás deve ser maior. Entretanto, 

prestando atenção na figura 4.8 e 4.9, é possível notar que não é o que acontece. A 

causa desse efeito está relacionada com o aumento da freqüência de colisões 

motivadas pela presença de átomos que possuem energia de ionização mais baixa. 

Primeiramente, serão analisadas e comparadas duas situações: plasma puro de 

nitrogênio e plasma de nitrogênio contendo certa quantidade de hidrogênio. Na 

primeira situação, existe uma probabilidade de haver colisões eletrônicas com energia 

suficiente para ionizar a molécula de nitrogênio. Essa quantidade de íons corresponde 
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a mesma quantidade de elétrons livres e, portanto, um certo valor de corrente elétrica. 

A corrente é responsável pelo número de colisões entre elétrons e partículas do 

plasma, mas a energia dessas colisões dependerá da tensão aplicada. A segunda 

situação segue o mesmo princípio. Todavia, naquele ambiente além de existir 

partículas de nitrogênio, existe a presença de partículas de hidrogênio, embora em 

menor quantidade. Sendo o hidrogênio um átomo de menor energia de ionização, 

significa que é mais provável o aumento da corrente elétrica numa mesma quantidade 

de partículas. Mas, como comentado no caso em que a voltagem é constante, a 

pressão sobe devido apenas à diferença de massa entre as duas moléculas. 

Novamente, a pressão deve propositalmente baixar até 1,4 mbar diminuindo 

obrigatoriamente a corrente elétrica do plasma.  

Por isso, é necessário que a voltagem seja aumentada para que a corrente 

atinja o valor desejado (0.13 A). Como conseqüência, mesmo que haja menor 

quantidade de partículas de nitrogênio se comparado com um plasma puro desse gás, 

a freqüência de choques mais energéticos é maior, resultando num espectro onde os 

picos associados às espécies nitretantes tem maior altura. No entanto, essa tendência 

tem um limite.  

Se a quantidade de hidrogênio ultrapassar certo valor crítico, faz com que as 

partículas de nitrogênio não sejam suficientes para haver colisões necessárias para 

aumento do pico no comprimento de onda associado. De fato, a presença de 

partículas de hidrogênio na descarga luminescente tem implicações diretas na energia 

envolvida no processo. Essa energia é refletida nas linhas de emissão mais altas nas 

comparações dos espectros eletromagnéticos. De acordo com a figura 4.8, a mistura 

relativa que exibe picos mais altos é a de 80 % N2 + 20 % H2.  No entanto, a variação 
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dos picos associados às espécies nitretantes pode ocorrer, além da própria mudança 

na energia cinética média, devido a outros fatores possíveis, tais como: a ligação 

química e mudança no estado vibracional da mesma. 

 

4.3. Intensidade luminosa com respeito à pressão 

 

 É de conhecimento comum que as propriedades ópticas do plasma reagem a 

variação dos parâmetros de controle num determinado processo (JEONG, 2001). 

Baseado nessa afirmação é possível, através de EEO, compreender a forma como o 

plasma age em diferentes configurações. 

 O estudo da luminosidade do plasma com respeito à variação da pressão de 

trabalho foi realizado em duas etapas: na primeira, mantendo-se fixa a corrente 

elétrica da descarga, e numa segunda etapa, fixando-se a tensão aplicada. Foi 

observado que a luminescência do plasma se comporta de maneira inversa nas duas 

situações. A figura 4.10 apresenta os espectros obtidos para as diferentes pressões 

de trabalho utilizadas no processo de nitretação com gaiola catódica, mantendo-se 

fixa a corrente, ressaltando as variações de intensidade nos compostos do plasma, 

que denotam uma mudança quantitativa na sua composição com respeito à pressão.  
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Figura 4.11 – Espectros obtidos na nitretação com gaiola catódica nas pressões de 1, 

2,5 e 5 mbar mantendo-se fixa a corrente elétrica (0,35 A). 

 

A análise destes espectros ópticos indica que mantendo-se fixa a corrente 

elétrica (0,35 A), a intensidade luminosa é inversamente proporcional à pressão e 

cresce com a potência fornecida ao plasma. Desta forma, a tensão necessária para 

manter fixa a corrente variou de 460 V à pressão de 1 mbar, para 510 V à pressão de 

2,5 mbar, chegando a 650 V quando a pressão utilizada foi de 5 mbar. 

Para pressões mais baixas, há uma maior luminosidade, ou seja, o aumento da 

intensidade das linhas de emissão. Isso se deve ao fato de haver menos partículas de 

gás, consequentemente existe menor quantidade de elétrons livres. Assim, a força 
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coulombiana necessária para extrair mais elétrons presos por seus átomos deve ser 

maior. Portanto, se a força é diretamente proporcional ao gradiente de potencial, 

significa que a tensão aplicada também deve aumentar para que se consiga alcançar 

a corrente elétrica de trabalho, neste caso, 0,35 A. Além disso, se é grande a 

diferença de potencial para tais pressões, os portadores de carga que sofrem a 

influência desse campo elétrico gerado, sobretudo os elétrons, adquirem muita 

energia cinética, fazendo com que a maioria das colisões entre partículas seja 

suficiente para excitarem os átomos, moléculas e íons presentes no plasma, 

justificando o brilho mais intenso da descarga nessa situação.  

Em termos específicos, as espécies nitretantes exibem comportamento contido, 

sem ultrapassar certos limites críticos. A figura 4.11 mostra o comportamento da 

luminescência associada às espécies no plasma, mantendo a corrente elétrica 

constante nas três pressões estudadas.  
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Figura 4.12 – Intensidades luminosas relativas a três espécies identificadas (N2, N2
+ e 

Hα) quando a pressão de trabalho atingia 1, 2,5 e 5 mbar, mantendo-se a corrente 

elétrica constante. 

 

De acordo com o gráfico, a intensidade luminosa associada à espécie molecular 

N2 exibe redução praticamente tão suave quanto à espécie iônica. Significa que para 

as três pressões, no estado de equilíbrio, não há praticamente nenhum favorecimento 

para qualquer uma das duas espécies. Portanto, nesse limite, a espécie iônica do 

nitrogênio com cabeça de banda em 391,4 nm é sempre proporcionalmente mais 

numerosa que N2 (427,1 nm). Consequentemente, a referência mais notável se torna 

a espécie Hα (656,6 nm). Atento ao comportamento da intensidade luminosa relativa 

ao átomo de hidrogênio, é notável que a pressão mais alta o desfavorece, já que sua 

queda é mais brusca. Isso pode ser explicado pelo fato da média de colisões para 
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pressões mais altas serem menos energéticas, reduzindo as chances de quebra de 

moléculas de H2. Além disso, a maior quantidade de partículas propicia maior taxa de 

recombinação e formação de moléculas diatômicas. 

A figura 4.12 apresenta os espectros ópticos durante a segunda etapa dos 

experimentos para diferentes pressões de trabalho, mantendo fixa a tensão aplicada. 

Este resultado mostra que a luminescência não é obrigatoriamente menor para uma 

maior massa de gás de plasma, o que confirma que a absorção não é a principal 

responsável pela diferença de luminosidade do plasma observada. 
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Figura 4.13 – Espectros obtidos a nitretação com gaiola catódica nas pressões de 1, 

2,5 e 5 mbar mantendo-se fixa a voltagem (550 V). 
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É possível observar que, diferentemente das varreduras em que a corrente 

elétrica foi mantida constante, a intensidade luminosa é diretamente proporcional à 

pressão. Como na primeira etapa do experimento, o aumento da massa de gás no 

reator implica em maior quantidade de elétrons livres no sistema, fazendo com que 

mesmo usando-se baixa voltagem, ainda é possível obter corrente elétrica 

relativamente alta. Dessa forma, se a massa de gás é maior, significa que a corrente 

elétrica também o será, para uma mesma tensão aplicada. Como a voltagem é um 

parâmetro de controle necessário à obtenção da temperatura de trabalho na 

nitretação por plasma, o valor da diferença de potencial foi fixado em 550 V. Nessas 

condições, com o aumento da tensão a corrente elétrica também aumenta, 

ocasionando maior freqüência de colisões entre partículas e, portanto maior 

intensidade luminescente dos componentes do plasma.  

Em pressões mais baixas, acontece o inverso. Para pressão de 1 mbar a 

corrente elétrica apresentava um valor de 0,09 A, passando em 2,5 mbar para 0,4 A e 

finalmente atingindo 0,88 A à pressão de 5 mbar. Obrigatoriamente, menor massa de 

gás corresponde a menor quantidade de elétrons livres e, por conseqüência menor 

corrente elétrica, mesmo que haja uma tensão aplicada relativamente alta. 

Coerentemente, como a voltagem foi mantida fixa, a corrente deve baixar. Se a 

tensão é baixa, a corrente também é menor, resultando em poucas colisões de 

significativa energia. Com isso, a luminosidade do plasma será menor. 

  Na mesma linha de raciocínio, o gráfico que exibe a variância da intensidade 

luminescente relativa às três principais espécies do tratamento com a pressão está 

mostrado na figura 4.13. A voltagem é mantida constante. 
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Figura 4.14 – Intensidades luminosas relativas a três espécies identificadas (N2, N2
+ e 

Hα) quando a pressão de trabalho atingia 1, 2,5 e 5 mbar, mantendo-se a voltagem 

constante. 

 

 A figura evidencia que, para voltagem constante, a variação com respeito à 

pressão da intensidade relativa às espécies N2 e Hα é similar. Isso está relacionado 

com o efeito compensativo entre a quantidade de colisões e energia de cada colisão. 

A pressões mais baixas, a corrente elétrica é menor, portanto existem menos 

colisões. No caso inverso, o número de elétrons que pode colidir aumenta, mas o 

número de partículas do plasma também é maior, permitindo que apenas poucos 

elétrons consigam ganhar energia suficiente para excitar as mesmas. O íon molecular 
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de nitrogênio exibe aumento mais expressivo na intensidade porque a energia 

aumenta proporcionalmente com a pressão quando a tensão é fixa. Assim, a energia 

cinética média para pressão de 5 mbar é suficiente para ionizar o nitrogênio além de 

excitar tal íon.  

 
 
4.4. Mecanismo de nitretação por meio da gaiola catódica 

   

 Como descrito no capítulo 2, na nitretação por gaiola catódica, a amostra está 

envolvida por um condutor onde o campo elétrico, formado entre a carcaça do reator 

e a gaiola metálica, não passa. Entretanto, elétrons de maior energia conseguem 

fazê-lo após ultrapassarem aquela barreira negativa, mesmo perdendo velocidade. 

Uma vez no interior da gaiola, estes elétrons não sentem mais o efeito do campo fora 

da gaiola, pertencendo agora a um outro sistema. Todavia, devido à presença 

dinâmica desses portadores de carga negativa, um novo potencial de plasma surge 

naquele ambiente restrito. Esse novo potencial, que é mais baixo do que o potencial 

de plasma externo, pois a quantidade de elétrons livres é menor, induz a superfície 

interna da gaiola catódica fazendo com que cargas positivas predominem na mesma. 

Então a diferença de potencial entre o novo plasma e a superfície interna do metal 

provoca o nascimento de um novo campo elétrico de menor intensidade. Enquanto 

isso, mais elétrons são lançados para o interior do envolto condutor, e rapidamente 

seguem esse novo campo elétrico formado.  

Sendo o mecanismo de nitretação por gaiola dessa forma, o mais importante 

fator para aumentar a eficiência na formação de camada é a baixa pressão. Quanto 

menor a pressão, respeitando os limites do processo, maior será a energia cinética 
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média das partículas do plasma, garantindo com isso, maiores chances de 

penetração no interior da gaiola. Como o envolto metálico sofre um efeito erosivo 

mais intenso nessas condições, os elementos desse condutor em conjunto com 

partículas da mistura nitretante se distribuem mais facilmente a pressões mais baixas 

no volume interno da gaiola para garantir o equilíbrio termodinâmico. Com isso, é 

mais provável que estes compostos adiram à superfície da peça de trabalho. Além 

disso, como a amostra não é bombardeada frontalmente por íons de alta energia, a 

erosão da camada é menor. E para difusão do nitrogênio, não é necessário esse 

freqüente choque de alta energia, porque existem três formas de aquecimento da 

amostra no interior da gaiola: por impacto de partículas, condução (este é o meio 

menos eficiente) e radiação.  

Tendo em vista que o potencial elétrico nascido no interior da gaiola é 

numericamente diferente do potencial fora da mesma, duas situações principais 

podem ser examinadas: quando a amostra condutora está sobre um dielétrico entre a 

mesma e o cátodo e quando a amostra está sobre o próprio cátodo. No primeiro 

sistema, a amostra permanece em um potencial flutuante, sendo o agente perturbador 

daquele plasma. Por causa disso, partículas neutras ou carregadas atingem aquela 

superfície apenas devido à cinética estabelecida por todo sistema, já que não é 

imposta por um campo elétrico a preferência por uma determinada direção. Essa 

característica pode ser observada pela uniformidade das camadas formadas nas 

peças de trabalho, que não apresentam a formação dos anéis de erosão, típicos da 

nitretação por plasma convencional. 

No segundo caso, a peça está em cima do cátodo, porém recoberto por uma 

gaiola metálica. Como existe um potencial negativo de plasma no interior da gaiola 
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causado pela entrada de portadores de carga, a indução elétrica faz surgir na 

superfície interna do objeto um potencial positivo. Como a amostra agora está acima 

desse condutor positivo, embora seja negativo na região externa da gaiola, a 

superfície da peça também se torna positiva. Novamente, os portadores de carga do 

sistema estão sob o efeito de um campo elétrico, motivando um caminho preferencial. 

Mas esse campo é mais fraco do que aquele entre a superfície da gaiola e a carcaça 

do reator. Além disso, a trajetória desses portadores é invertida se compararmos os 

casos da nitretação iônica e por meio da gaiola catódica. Assim, as partículas que 

bombardeiam a peça são negativas, principalmente elétrons. Como conseqüência 

direta, a espessura de camada é maior do que no sistema em que a amostra está 

sobre o dielétrico. Isso pode ser justificado pela forma com que a peça é aquecida, 

prevalecendo a radiação, condução térmica de calor, além do bombardeio das 

espécies sobre a superfície, que contribui fortemente para maior difusão do nitrogênio 

na peça. Apesar do aumento da espessura de camada, a amostra polarizada no 

interior da gaiola apresenta efeito de borda. Todavia, como a diferença de potencial 

interna é menor, e o bombardeio é feito, sobretudo por elétrons, que possuem menor 

massa que os íons, a erosão e o efeito de borda que surge nas amostras são menos 

intensos que no processo de nitretação a plasma convencional.   

 

4.5. Efeito sobre camadas 

 

 A descrição do mecanismo nos sistemas de nitretação iônica e gaiola catódica 

pode ser verificada se outras análises forem feitas, dessa vez, visualizando a 

influência de cada configuração sobre a superfície das amostras, uma vez que outros 
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parâmetros podem ser comparados assim.  

A figura 4.14 mostra um perfil caracterizando espessuras de camadas de 

compostos sobre amostras nitretadas por gaiola catódica a 723 K, nas pressões de 1, 

2,5 e 5 mbar. Observa-se que as espessuras das amostras tratadas a 1 mbar são 

sistematicamente maiores, indicando que esta pressão favorece uma maior  

aceleração das partículas presentes no plasma, aumentando a probabilidade de 

penetração no interior da gaiola e por fim deposição e nitretação da amostra.  
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Figura 4.15 – Gráficos comparativos de espessuras de camadas de compostos para 

as amostras de 1, 3, 5 e 10 mm nitretadas a 723 K por 5 horas em função da pressão. 
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 Além da espessura de camada aumentar quando a pressão é minimizada, 

outra propriedade superficial da amostra também obedece a essa tendência: é a 

microdureza. As figuras 4.15 e 4.16 mostram a relação de proporcionalidade entre a 

espessura de camada e microdureza de amostras de 10 mm quando os parâmetros 

do processo adotados são os mesmos. 
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Figura 4.16 – Gráficos comparativos de espessuras de camadas de compostos em 

função da pressão para amostras de 10 mm nitretadas a 723 K por 5 horas. 

 



 Resultados e Discussão   82 
 

 
  
Júlio César Pereira Barbosa, 2007 
 
 

0 1 2 3 4 5 6
0

200

400

600

800

1000
M

ic
ro

du
re

za
 (

H
V

(0
,1

))

Pressão (mbar)

 

Figura 4.17 – Gráficos comparativos de microdureza em função da pressão para 

amostras de 10 mm nitretadas a 723 K por 5 horas.   

 

 O fato da difusão de átomos de nitrogênio ser maior utilizando a gaiola catódica 

em baixas pressões, além de ser motivado pela maior energia do plasma dessas 

condições, é somado com a contribuição devido aos choques de partículas com a 

gaiola. Na nitretação convencional, a pulverização ocorre na superfície da amostra e 

do cátodo, onde deles obtém-se átomos de ferro necessários para formação de 

camada de nitretos. Na nitretação por gaiola catódica, o intenso bombardeamento é 

direcionado para o envolto metálico, assim a quantidade de átomos de ferro e outros 

elementos presentes no aço serão maiores. Como esses átomos são mais numerosos 
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e são lançados na atmosfera de plasma, o aumento da camada de compostos e de 

difusão é mais significativo. A figura 4.17 ilustra o mecanismo que caracteriza a 

formação de camadas após impacto com a gaiola catódica. 
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Figura 4.18 – Diagrama apresentado os processos envolvidos no mecanismo de 

deposição e nitretação por gaiola catódica (ARAÚJO, 2006). 

 

As três configurações estudadas nesta dissertação possibilitam atribuir o 

processo de nitretação a três fatores mais importantes: forma de aquecimento da 

amostra, taxa de sputtering e número de nitretos formados. A tabela 4.4 mostra um 

comparativo entre as três configurações evidenciando a predominância daquela que 

sofre menos os efeitos negativos do processo, como a erosão, e aproveita ao máximo 

os efeitos positivos, como a maior formação de nitretos. 
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Tabela 4.4 – Medidas de espessura de camada e microdureza de amostras nitretadas 

a 2,5 mbar, 723 K por 5 horas em três configurações diferentes. 

 Potencial flutuante Polarizada Fora da gaiola 

Espessura (µm) 29,95 61,12 19,62 
Microdureza (HV) 1314 1425 1075 

 

De acordo com a tabela, a nitretação por meio da gaiola catódica, na 

configuração em que a amostra se encontra polarizada, apresenta resultados 

superiores, salvo pelo fato de aparecer o efeito de borda da peça. Tomando como 

base os três fatores citados, a atuação das espécies do plasma nas três 

configurações é diferente.  

A amostra no potencial flutuante (no interior da gaiola) não sofre 

bombardeamento direto de partícula alguma, e com isso, também não sofre o efeito 

erosivo dos impactos. Portanto, o aquecimento é essencialmente por radiação. Com 

isso, o aquecimento nessa configuração é menos expressivo que nos outros dois 

casos. Em contrapartida, o intenso bombardeamento dos íons na gaiola fornece maior 

quantidade de átomos de ferro para formação de nitretos e com isso difusão de 

nitrogênio na amostra.  

Estando polarizada (no interior da gaiola), a amostra sofre bombardeamento 

direto, mas muito menos intenso que no caso da nitretação iônica, já que elétrons são 

muito menos massivos que os íons. Além disso, o campo elétrico que os guiam 

também é muito mais fraco. Assim, a erosão devido a bombardeio é maior do que no 

caso flutuante, mas é muito menor do que no caso convencional. Para essa 

configuração, menor aquecimento por bombardeio do que no caso convencional é 

compensado pela condução de calor pelo porta-amostra e pela radiação. Além disso, 
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como no caso flutuante, a quantidade de ferro disponibilizado pelo sputtering na 

gaiola é mais significativa. Eis a motivação de camadas mais espessas entre as 

configurações monitoradas. 

Na nitretação iônica, o aquecimento é o mais violento de todos, pois as 

colisões de íons influenciados pelo campo elétrico mais forte são mais intensas. No 

entanto, a erosão passa a ser um termo muito negativo para essa configuração. 

Aliado a isso, a quantidade de ferro que é extraído para formação de nitretos é menor, 

já que nessa técnica não existe a gaiola recobrindo a amostra. Portanto, essa é causa 

de resultados menos interessantes. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 A EEO é uma ferramenta de diagnóstico de plasma capaz de oferecer, sem 

interferir no comportamento daquele ambiente a visão de como espécies ativas 

atuam na formação de determinados efeitos num processo. Em nitretação por 

plasma, que se mostrou ser uma técnica especialmente favorável e limpa, existe um 

grande interesse em conhecer como a descarga luminescente age sobre superfícies. 

Mais do que apenas conhecer, determinar através dos parâmetros de controle, a 

configuração mais eficiente, a fim de se obter melhores resultados mais 

rapidamente, já que é exigência da indústria que pretende aplicar tal conhecimento. 

Em busca de tamanho controle, o monitoramento do plasma por meio de uma 

técnica de diagnóstico é indispensável. Neste trabalho, a técnica principal utilizada 

para estabelecer relações entre os parâmetros do processo, observar a cinética das 

espécies presentes e a descrição do mecanismo de funcionamento do plasma na 

técnica de nitretação por gaiola catódica foi a EEO. Baseado nos resultados 

apresentados, algumas conclusões podem ser destacadas: 

1. A contaminação devido ao vazamento da câmara de vácuo pode ser a 

princípio, controlada a ponto de não oferecer maiores problemas no processo 

de nitretação. Para as condições típicas de tratamento, onde o vazamento de 

gás atmosférico tem vazão máxima de 0,8 SCCM, a resposta óptica do 

plasma é capaz de identificar contaminantes, como por exemplo, o oxigênio 

atômico que é indesejável ao processo.  

2. A energia cinética média de partículas do plasma tem implicação direta no 

mecanismo de atuação da nitretação por gaiola catódica. 
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3. Na nitretação por meio da gaiola catódica em pressões de 1 mbar representa 

maior eficiência em revestimento, pois existe um interesse em vencer uma 

barreira negativa que envolve a amostra e ainda atingi-la. Além disso, como 

no interior da gaiola não existe um campo elétrico extremamente intenso 

como no exterior da mesma, a difusão de espécies neutras e carregadas 

naquele volume são facilitadas pelo processo de equilíbrio termodinâmico.  

4. No interior da gaiola catódica, devido à presença de um potencial de plasma 

negativo, criado por elétrons de alta energia que foram capazes de atravessá-

la, induz as paredes internas do envolto condutor a ponto de potencializá-lo 

positivamente, gerando um campo elétrico mais fraco do que aquele fora da 

gaiola. Esse campo secundário é responsável pelo efeito de borda que surge 

sobre uma amostra que foi nitretada por gaiola catódica, mas que tinha 

contato com o porta amostras carregado.  

5. Três principais fatores são responsáveis pelo aumento da camada formada 

na nitretação: formas aquecimento, taxa de sputtering e número de nitretos 

formados. Estes fatores estão intimamente ligados a energia média do 

plasma. 

6. A nitretação por meio da gaiola catódica, combinada com a mistura na razão 

de 80 % N2 + 20 % H2, a pressão de 1 mbar, é o processo de nitretação mais 

eficiente que se pode realizar, obtendo-se uma espessura de camada de 

compostos de 70 µm em 5 horas de tratamento e dureza de 1100 Hv para o 

aço inoxidável AISI 316. 
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