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RESUMO 

 

Discos de titânio cp grau II foram oxinitretados por plasma de Ar - N2 - O2 

usando diferentes proporções de gases individuais. Essas proporções foram 

estabelecidas a partir de análises de espectroscopia de emissão óptica (OES) 

das espécies do plasma. As proporções que resultaram em espectros cujas 

espécies apresentaram variação abrupta de intensidade luminosa foram 

escolhidas para o presente trabalho. Os ensaios de nanodureza revelaram que 

houve uma relação entre a intensidade da espécie N2
+ com a dureza, pois para 

os tratamentos onde estas apresentaram maior intensidade, obteve-se maior 

valor de nanodureza, embora as fases cristalinas tenham se mantido 

inalteradas. Com relação às topografias, observou-se que de um modo geral, a 

rugosidade superficial está relacionada com as intensidades das espécies do 

plasma, pois estas podem apresentar valores diferentes dependendo do 

comportamento das espécies. Imagens obtidas por microscopia óptica 

revelaram uma superfície com grãos de diferentes cores e a refletância óptica 

mostrou um pico máximo de reflexão na região do vermelho. As medidas de 

ângulo de contato e tensão mostraram superfícies com propriedades 

hidrofílicas e pouco hidrofílicas com variação das componentes polar e 

dispersiva da tensão superficial. 

Palavras – Chaves: Oxinitretos de Titânio, Plasma, Espectroscopia de Emissão 

óptica. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Discs were grade II cp Ti oxynitride by plasma of Ar - N2 - O2 using 

different proportions of individual gases. These ratios were established from 

analysis of optical emission spectroscopy (OES) of plasma species. The 

proportions that resulted in species whose spectra showed an abrupt change of 

light intensity were chosen for this study. Nanohardness tests revealed that 

there was a correlation between the intensity of N2
+ species with the hardness, 

because the treatments where they had a higher intensity, obtained a higher 

value nanohardness, although the crystalline phases have remained 

unchanged. With respect to topography, it was observed that in general, the 

surface roughness is related to the intensities of plasma species, because they 

may have different values depending on the behavior of the species. Images 

obtained by optical microscopy revealed a surface with grains of different colors 

to optical reflectance showed a peak of reflection in the red area. Measures the 

contact angle and surface tension showed hydrophilic properties and 

hydrophilic with little variation of polar and dispersive components of surface 

tension.  

 
Keywords: Titanium oxynitride, Plasma, Optical Emission Spectroscopy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos 10 anos, estudos sobre superfícies de óxinitreto de titânio 

resultaram num conhecimento sobre suas diversificadas propriedades e sua 

atuação em diversos setores da indústria. Vários processos de modificação de 

superfícies têm sido desenvolvidos com o intuito de sintetizar superfícies de 

oxinitretos de titânio variando a concentração de oxigênio e nitrogênio. Dentre 

estes processos, aqueles que utilizam o plasma como fonte energética 

assumem posição de destaque. Poucos trabalhos têm sido dedicados a análise 

da composição química e estrutural dos oxinitretos de titânio, sendo que 

algumas observações recentes mostraram que tais compostos exibem 

estruturas muito complexas como uma função da concentração dos metais. 

Como resultado, determinar e entender suas estruturas leva a uma larga gama 

de interpretações, e esta ainda permanece uma questão aberta (Guillot, 2006). 

A estrutura eletrônica do titânio possui uma camada incompleta (1s2, 2s2, 

2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2) o que leva a uma grande afinidade química com 

elementos interticiais, tais como hidrogênio, carbono, oxigênio nos quais são 

formadores de soluções sólidas interticiais (JOSHI, 2006). 

Diferentes abordagens para a formação dos oxinitretos têm sido 

propostas. Uma delas consiste na inserção de elementos intersticiais sem 

alterar a estrutura original do titânio, tais como a oxidação do TiN e/ou a 

nitretação do TiO2 ou ambos por tratamento térmoquímico em atmosferas 

apropriadas de gases ou pela direta implantação do nitrogênio no TiO2. 

Também é possível produzir os oxinitretos a partir dos precursores do TiN e 

TiO2 em processos químicos como sol-gel ou da mistura de níveis moleculares 
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como no caso do tratamento do titânio em atmosfera controlada de Ar, N2, O2 

(TRENCZEK, 2009). 

O tratamento termoquímico auxiliado por plasma é uma técnica bastante 

utilizada no tratamento de superfícies do titânio, pois este permite inserir 

diferentes tipos de átomos intersticiais na rede cristalina e assim modificar 

amplamente diversas propriedades como dureza, molhabilidade, refletância 

óptica, rugosidade, textura, entre outras. Por exemplo, podem ser produzidas 

superfícies hidrofílicas até superfícies hidrofóbicas; com baixa e elevada dureza 

superficial; valores de rugosidade diferenciados, ocasionando características 

bastante diferenciadas apenas modificando o fluxo dos gases.  

Logo, o diagnóstico do plasma tem sido uma técnica bastante explorada, 

pois consiste em verificar o comportamento das espécies presentes no plasma 

e com isso ocasionar melhores resultados ao material tratado. 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 (BARBOSA 2007). 

O presente trabalho tem como objetivo modificar e caracterizar a 

superfície do titânio utilizando uma atmosfera de Ar - N2 - O2. Para tanto, foram 

realizadas análises de espectroscopia de emissão óptica com o intuito de 

analisar as espécies presentes quando variado o fluxo desses gases. Logo, 

foram escolhidos 9 variações de fluxos diferentes e utilizou-se essas condições 

no tratamento de superfícies de titânio e após tratamento foram caracterizadas 

com o intuito de verificar a influências das espécies na modificação superficial. 

No capítulo 2 é apresentada uma abordagem sobre o titânio e suas 

propriedades, o plasma e seus fundamentos, aplicações dos oxinitretos, No 
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capítulo 3 relata a metodologia utilizada para a produção das superfícies 

oxinitretadas, desde o lixamento as análises realizadas. A análise e a 

discussão dos dados são realizadas no capítulo 4 e as conclusões são 

apresentadas no capítulo 5. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O titânio e suas características físico - quím icas 

O titânio é o nono elemento mais abundante, em peso, existindo como 

elemento puro e sendo o quarto elemento metálico estrutural mais abundante 

na crosta terrestre. Os principais minérios são a ilmenita, FeTiO3, e o rutilo, 

TiO2, tendo como principais produtores o Canadá 27%, Austrália 24% e a 

Noruega 9%. O titânio é também chamado de “metal maravilha” devido a suas 

propriedades úteis e singulares. Possui uma elevada dureza e ponto de 

ebulição ( 1.668o C), é mais forte e muito mais leve que o aço (  Densidades: Ti 

= 4,4 g.cm-3, Fe= 7,87 g.cm-3 ) e possui uma resistência a corrosão semelhante 

a da platina.  

Na tabela periódica é encontrado no grupo 4, com numero atômico 22 e 

peso atômico 47,9, se apresenta na estrutura hexagonal compacta (HC) 

denominada de fase α em temperatura ambiente e acima de 882,5 oC  

transforma-se na estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) conhecida como 

fase β, podendo ser estabilizada em temperatura ambiente devido a adição de 

elementos formadores de liga e também de tratamentos termoquímicos. Essa 

mudança de fase ocorre em diversos metais, o que produz mudanças nas 

propriedades de seu estado original (NOGUEIRA, 2008).  

O titânio apresente uma grande afinidade com elementos intersticiais tais 

como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, que são formadores de 

soluções sólidas, pois sua camada incompleta (1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2) 

ocasiona fácil interação química entres eles o que promove uma ampla 

modificação de suas propriedades (JOSHI, 2006).    
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É um elemento litófilo (bastante reativo) tendo uma forte afinidade por 

oxigênio, fazendo com que grande parte do titânio existente se apresente na 

forma de óxido, no qual essa camada torna esse material pouco reativo ou 

passivo, a temperaturas baixas e moderadas. Devido a seu elevado ponto de 

fusão e alta reatividade com o ar, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio a 

temperaturas elevadas, este era de difícil obtenção, na forma pura, a partir do 

minério rutilo.  

 

Tabela 2.1. Propriedades Físicas do Titânio (LIU et al, 2005 - adaptado). 

PROPRIEDADE VALOR 

Estrutura Cristalina (HC) quando T é menor que 882.5ºC 

Parâmetros de Rede 
Alfa: a = 0,295 nm; c = 0,468 nm 

Beta: a = 0,332 nm (900º) 

Temperatura de Transição (alfa e beta) 882.5 ºC ± 2ºC 

Condutividade Térmica (W/(m/K)) 19,2 

Coeficiente de expansão Térmica, alfa, a 

20 º C (K-1) 
8.4 x 10-6 

Ponto de Fusão (ºC) 1.668 

Ponto de Ebulição (ºC) 3.260 

Densidade (g.cm-3) 
Alfa (20ºC): 4,51 

Beta (885 ºC): 4,35 

Temperatura de Transformação (ºC) 882.5 

 

O elemento titânio tem a capacidade de dissolver diferentes materiais 

para formar outras ligas de titânio, tais como alumínio, vanádio, prata, ferro, 

cobre entre outros. Com a adição de pequenas quantidades de elementos 
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como o carbono, oxigênio, nitrogênio e ferro podem melhorar significativamente 

as propriedades mecânicas do titânio puro. 

Pelo fato de ser bastante reativo, e por ter uma afinidade muito grande 

com o oxigênio, o titânio possui uma camada oxida naturalmente formada com 

espessura nanométrica, como pode ser observada na figura 2.1, o que dificulta 

um posterior ataque de outro elemento (LEE, 1999). 

 

 

Figura 2.1. Esquema da formação da camada de óxido formada na 

superfície do titânio. 

 

O titânio comercialmente puro (Ti-cp) possui teores entre 98 e 99,5% de 

pureza e está disponível em quatro graus de pureza, variando de acordo com 

os teores de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono e ferro, conforme a 

Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Composição química do titânio comercialmente puro (ASTM, 

2000). 

Liga  Elemento Químico (% de impureza)  

 N C H Fe O Ti 

Ti Grau I 0,03 0,10 0,015 0,02 0,18 Balanço 

Ti Grau II 0,03 0,10 0,015 0,03 0,25 Balanço 

Ti Grau III  0,05 0,10 0,015 0,03 0,35 Balanço 

Ti Grau 

IV 
0,05 0,10 0,015 0,05 0,40 Balanço 

 

 

2.2. Princípios do Plasma 

 

 Na industria, o plasma é utilizado em vários setores com o intuito de 

modificar propriedades de diversos tipos de materiais, tais como nitretação de 

superfícies contra corrosão e desgaste; produção de semicondutores; 

tratamento de superfícies para aplicações biomédicas; endurecimento de 

superfícies, como moldes, pinos, brocas, componentes de máquinas; produção 

de barreiras térmicas; entre outras diversas aplicações (CHEN e CHANG, 

2002).  

Um dos processos de formação do plasma artificialmente, ocorre quando 

se aplica uma diferença de potencial entre dois eletrodos, gerando um campo 

elétrico, em um ambiente hermeticamente fechado contendo um gás neutro. 

Essa ddp, provoca a aceleração de elétrons livres que ganham energia cinética 
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e quando colidem com moléculas neutras do gás transferem energia e liberam 

elétrons. Estes novos elétrons são acelerados pelo campo elétrico e colidem 

com outras partículas, promovendo a ionização do gás. Essas colisões 

ocasionam um efeito avalanche que seguem a seguinte equação: 

e- + Go = G+ + 2 e- ,     (2.1) 

Onde Go é a molécula ou átomo no estado fundamental, G+ é o íon do gás 

e o e- representa o elétron.  

Devido a esse efeito avalanche, ocorre à produção de novas cargas que 

geram uma corrente elétrica que varia com a diferença de potencial entre os 

eletrodos, como mostra na figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 - Curva característica de corrente elétrica versus voltagem entre dois 

eletrodos, numa descarga elétrica em gases (ALVES JR, 2001). 
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Nesta curva, pode-se observar uma região denominada de anormal e é 

usada em grande maioria nos processos de tratamento termoquímico 

auxiliados por plasma por ser mais eficiente e proporcionar um tratamento 

superficial uniforme (ALVES JR, 2001). Nesta descarga, observa-se uma série 

de espaços luminosos e escuros que podem ser distinguidos pela distribuição 

de densidade de cargas, potencial e corrente, conforme a figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 - 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 e sua cor é específica do material do cátodo e do gás utilizado no 

plasma. Seu surgimento ocorre devido à excitação e decaimento entre os dois 

níveis quânticos dos átomos presentes. O espaço entre a região luminescente 
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e o cátodo é escurecido por que os portadores de carga precisam de um livre 

caminho médio mínimo para excitar e ionizar as partículas que se encontram 

no estado fundamental. Dependendo da pressão do sistema, os elétrons 

secundários, arrancados do cátodo por colisões iônicas, se chocarão com 

partículas do gás neutro imediatamente após o seu surgimento, quando a 

pressão for alta, devido ao número de partículas do gás ser maior. No caso de 

pressões mais baixas, o livre caminho médio será maior, os choques 

ocorreriam após percorrerem um pequeno espaço. O espaço mínimo para cada 

pressão corresponde a região escura denominada “bainha catódica” (ALVES 

JR, 2001).  

Na bainha concentra-se um elevado gradiente de potencial elétrico da 

descarga anômala. Ao chegarem à região de fronteira da bainha os íons são 

acelerados pelo forte campo elétrico em direção a superfície, podendo ocorrer 

colisões com moléculas de gás neutro e com isso trocar cargas, ocasionando 

em íons térmicos lentos e espécies neutras energéticas. Nessa região, a 

distribuição de energia dos íons depende da pressão do sistema. Quanto mais 

baixa for à pressão, maior é o livre caminho médio das partículas, permitindo 

que maior parte dos íons colida com a superfície sem que perca energia num 

eventual choque com uma determina partícula que esteja presente naquele 

espaço (KERSTEN ET AL., 2001).  

Após o espaço escuro existe uma região de alta luminosidade, chamada 

de luminescência negativa. Junto com a região catódica, a luminescência 

negativa é onde ocorrem os fenômenos de transferência de portadores de 

carga, produção de elétrons secundários, excitações, ionizações, sendo dessa 

vez, arrancados das próprias partículas do gás (GRILL, 1994). 
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 Os fenômenos que acontecem durante a interação de um material 

imerso no plasma, produzem alterações significativas nos tratamentos de 

modificação superficial. Cada uma dessas alterações varia de acordo com os 

parâmetros utilizados.   

Dentre essas interações podem ocorrer primeiramente a ejeção de 

elétrons secundários; reflexão de espécies energéticas, como íons e partículas 

neutras; desorção de espécies adsorvidas; sputtering; recombinação das 

espécies ejetadas com as espécies do plasma juntamente com a redeposição 

na superfície; aumento da reatividade química das espécies adsorvidas na 

superfície e a ocorrência de picos térmicos. Já numa região mais abaixo da 

superfície, podendo ser chamada também de subsuperfície, ocorrem a 

implantação de partículas que se chocam com a superfície; colisões em 

cascata que causam deslocamentos dos átomos na rede e criação de defeitos. 

No processo nitretação iônica, todos esses eventos podem ocorrer 

simultaneamente, alguns exercem uma função mais importante que outros, 

mas todos são responsáveis pela modificação das propriedades superficiais. 

 

2.3. Tratamento Termoquímico auxiliado por plasma 

 

 O tratamento termoquímico é aquele que combina a ação do calor 

juntamente com reações químicas no tratamento superficial de um metal, 

visando à modificação de propriedades superficiais ou do material como um 

todo, pela alteração da composição química ou através de mudanças 

estruturais. Essas transformações são resultantes do ambiente no qual ocorreu 
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o tratamento, tais como gás de trabalho, pressão, temperatura, tempo 

(CHIAVERINI, 2003). 

 Os átomos dos gases utilizados no tratamento são difundidos através da 

rede cristalina do material, a partir da superfície para o seu interior, reagindo 

com elementos contidos e formando substâncias que oferecem melhorias, 

principalmente nas propriedades tribológicas, tais como dureza, módulo de 

elasticidade, resistência ao desgaste. 

 As interações físico-químicas entre o plasma e a superfície da amostra 

durante o processo de oxinitretação ainda é conhecido por ser muito complexo. 

Entretanto, existem quatro fenômenos que podem ser destacados no ocorrer 

do tratamento, são eles: implantação iônica e danos por radiação, absorção de 

espécies, sputtering e desorção de partículas induzidas por íons e a difusão de 

átomos para o interior da superfície.  

 Para ocorrer a implantação iônica, ou seja, a introdução de um átomo por 

impacto diretamente na rede cristalina do material, para tanto os íons teriam 

que ganhar energia na ordem de 1 keV, onde para a presente técnica 

apresentar um padrão de energia muito alto, não podendo ser alcançado pela 

mesma (SOUSA, 2006). A adsorção de espécies na superfície ocorre pela pelo 

bombardeamento dos íons e pode ser adsorvida tanto química quanto 

fisicamente. A diferença estaria somente nos níveis de energia envolvido, 

sendo que para a adsorção física, a energia envolvida é tipicamente de 0,1 eV 

e no caso da química seria em torno de 1 eV.  

 O sputtering ocorre pela transferência de momento pelas colisões, 

ejetando átomos da superfície, podendo ocorrer à recombinação com as 

espécies do plasma seguido da redeposição na superfície. A difusão dos 
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átomos é causada pela diferença de concentração entre a superfície e o interior 

do substrato. A velocidade de difusão cresce proporcionalmente com a 

temperatura, de acordo com as limitações do sistema (CHAPMAN, 1980, 

ALVES JR 2001).   

 

 

Figura 2.4 - Esquema básico de um equipamento para nitretação iônica. 

 

 A figura 2.4, mostra um equipamento básico de tratamento termoquímico 

auxiliado por plasma no qual é constituído basicamente de um sistema de 

vácuo, uma fonte de potência e um reator. 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 exis tem dois eletrodos onde o 

cátodo também se comporta como porta amostra. Na parte inferior, existe 

saídas para o medidor de pressão, termopar, entradas para a utilização de 



Revisão Bibliográfica  27 
____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
Danilo Cavalcante Braz, 2010. 

diferentes tipos de gases, ou outros acessórios de diagnóstico de plasma, 

como sonda de langumir ou fibra óptica para análise de OES.  

Inicialmente o sistema é evacuado até uma pressão em torno de 10-2 

mbar, quando então é aplicada uma diferença de potencial entre os eletrodos, 

entre 400 e 1200 V e então se introduz o gás a ser utilizado. A pressão e o tipo 

dos gases utilizados dependerão das condições que se deseja usar no 

tratamento (no caso deste trabalho, utilizou-se uma atmosfera de argônio, 

nitrogênio e oxigênio). Para 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 para o tratamento termoquímico, 

como é mostrada na figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - Curva de voltagem versus Corrente elétrica, mostrando a condição 

onde ocorre a oxinitretação por plasma.  
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2.4. Oxinitretação do Titânio 

 

Compostos de titânio estão sendo extensivamente estudados devido as 

suas diversas aplicações industriais quando adicionados em sua rede cristalina 

elementos intersticiais como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. 

(KAZEMEINI, 2000). Isso ocorre devido à grande afinidade com esses 

elementos formadores de soluções sólidas, pois sua camada incompleta (1s2, 

2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2) ocasiona fácil interação química que promove uma 

ampla modificação de suas propriedades (JOSHI, 2006). 

Nos últimos 10 anos, estudos sobre superfícies de óxinitreto de titânio 

resultaram num grande conhecimento sobre suas diversificadas propriedades e 

sua atuação em diversos setores da indústria. Vários processos de modificação 

de superfícies têm sido desenvolvidos com o intuito de sintetizar superfícies de 

oxinitretos de titânio variando a concentração de oxigênio e nitrogênio. Dentre 

esses processos, aqueles que utilizam o plasma como fonte energética 

assumem posição de destaque. Poucos trabalhos têm sido dedicados a análise 

da composição química e estrutural dos oxinitretos de titânio, sendo que 

algumas observações recentes mostraram que tais compostos exibem 

estruturas muito complexas devido a uma grande interação química do titânio 

com elementos interticiais. Como resultado, determinar e entender suas 

estruturas leva a uma larga gama de interpretações, e estas ainda permanece 

uma questão aberta (Guillot, 2006). 

Recentemente, compostos de TiNxOy com estequiometria intermediária, 

começaram a ser estudados devido a atuação do N como dopante do TiO2, 
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cujas propriedades são fortemente dependentes da razão oxigênio/nitrogênio 

(NUNES, 2003). 

Nas aplicações, filmes de TiNO ricos em oxigênio, tem sido usados como 

camadas isolantes em estruturas capacitivas de metais-isolantes-metais(MIM) 

na ordem de evitar formação de uma camada óxida, enquanto que os filmes 

TiNO ricos em nitrogênio tem sido utilizados com excelentes barreiras de 

difusão.  Também, os filmes de nitreto de titânio contendo oxigênio são usados 

como filmes finos para resistores. Muitas outras aplicações úteis, como 

absorção de luz solar seletiva, janelas de eletrodos transparentes ao IR e 

superfícies de resistência ao desgaste tem sido bastante utilizadas (BRAIC, 

2007). 

Os filmes de oxinitretos de titânio também estão presentes na área de 

aplicação em fotocatalise. Esta pode ser pensada como um potencial de 

solução para muitos problemas relacionados à poluição e contaminação do ar, 

água e solo, no qual se torna uma grande preocupação para a sociedade 

moderna com o aumento da consciência ecológica. Processos fotoassistidos 

são ambientes amigáveis tais como um senso que eles são baseados em 

recursos naturais como a radiação solar que chega a Terra, e como 

conseqüência, H2O e CO2 são liberados na atmosfera. Estes processos 

requerem um semicondutor apropriado a serem usados e o dióxido de titânio, 

tem sido conhecido como o mais novo promissor para essa proposta 

(TRENCZEK, 2009). 

Desde 2001, uma série de trabalhos tem proclamado uma nova geração 

de fotocatalisadores baseados em ânions dopados em TiO2. Entre estes, a 

mais importante contribuição veio de Asahi et al (2001), que demonstrou que 
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dopando com átomos não metálicos, como carbono, enxofre, e nitrogênio, 

resultaram em um considerável mudança na absorção fundamental nos limites 

da escala do visível. Desde então, uma avalanche de trabalhos na aplicação de 

oxinitretos em fotocatálise foi seguido. Em alguns casos, o aumento da 

eficiência da fotoconversão tem sido demonstrado satisfatório, mas a reação de 

absorção do espectro no limite do vermelho ainda permanece confusa. Asahi, 

originalmente atribuiu o estreito gap da banda deve a mistura do estado N2P 

com O2P formando a banda de Valencia do TiO2. Logo, surgiram trabalhos que 

questionaram o estreito gap da banda no titânio oxinitretado. Cálculos 

baseados na teoria funcional de densidade spin-polarizado (DFT), tem levado a 

conclusão que o N-dopado causa o estreitamento na posição de ambos os 

limites de Valencia e bandas de condução como comparado com o não-dopado 

TiO2. Isto foi discutido que a incorporação do N2 resulta na formação de uma 

banda impura dentro do gap da banda proibida do TiO2. Mais tarde, um 

consenso sob este problema tem sido alcançado e a discussão cientifica é 

feita. Contudo, isto tem sido admitido que o limite de absorção do espectro 

vermelho do TiNO não é sempre acompanhado por uma melhoria da 

fotoatividade (TRENCZEK, 2009). 

A fotoatividade da luz visível do TiO2 dopado com nitrogênio parece ser 

altamente sensível ao método de elaboração do material, qual, é efeito da 

estrutura e da morfologia, isto influi na mobilidade do transporte de cargas e 

tem uma forte influencia no processo de recombinação. É de suma importância 

para processo fotoativados que os pares de elétrons fotoexcitados 

recombinados devem ser efetivamente limitados ou inibidos na ordem de 

permitir que o transporte de cargas chegue à superfície do óxido onde ele irá 
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participar da reação redox. Isto cria uma motivação para o desenvolvimento 

para a preparação de métodos de oxinitretos e especialmente aqueles que 

permitem a deposição controlada de filmes finos em constituintes como o 

titânio, oxigênio e nitrogênio. 

Diferentes abordagens para a formação dos oxinitretos têm sido 

propostas. Uma delas consiste na inserção de elementos intersticiais sem 

alterar a estrutura original do titânio, tais como a oxidação do TiN e/ou a 

nitretação do TiO2 ou ambos por tratamento térmoquímico em atmosferas 

apropriadas de gases ou pela direta implantação do nitrogênio no TiO2. 

Também é possível produzir oxinitretos dos precursores do TiN e TiO2 em 

processos químicos como sol-gel ou da mistura de níveis moleculares, como 

no caso do tratamento do titânio em atmosfera controlada de Ar, N2, O2 

(TRENCZEK, 2009). 

Em relação às propriedades físico-químicas como, por exemplo, a 

molhabilidade, superfícies oxinitretadas podem variar de superhidrofílicas até 

hidrofóbicas, modificando somente as concentrações relativas dos gases O2/N2 

(LU, 2002). 

Recentemente tem sido demonstrado que o titânio e suas superfícies 

modificadas são conhecidos em geral por sua biocompatibilidade e uma boa 

compatibilidade sanguínea para os óxidos e nitretos de titânio. De qualquer 

forma, têm-se somente poucos trabalhos sobre a compatibilidade sanguínea do 

óxinitreto de titânio. A relação entre o estado físico - químico da superfície e a 

biocompatibilidade de materiais é um tópico de interesse no desenvolvimento 

de biomateriais e atualmente tem uma investigação ativa inferior. Ao contrário 

disso, poucos estudos mostraram um aumento de reações hemostáticas no Ti 
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com filmes de óxido naturais. Isto indica que as reações do corpo sobre a 

superfície de titânio é influenciada por diversos parâmetros. O modo de 

preparação do filmes de óxidos, a energia da superfície, densidade, 

rugosidade, cristalinidade e a contaminação do carbono têm sido discutidas, 

mas uma matriz completa de conhecimento ainda não foi alcançada 

(TSYGANOV, 2005). 
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3.0. MATERIAIS E MÉTODOS 

 3.1. Produção da matriz dos gases 

 

A primeira etapa do presente trabalho foi a produção uma matriz de 

conhecimento das espécies presentes em plasma da atmosfera de Ar – N2 – 

O2, analisadas por Espectroscopia de Emissão Óptica, no qual foi mantido 

constante o fluxo de 2 gases, no caso argônio e nitrogênio e variando 

sistematicamente o fluxo de oxigênio de 0 a 4 SCCM. A figura 3.1 mostra o 

sistema utilizado na obtenção dos espectros de OES, no qual consiste de um 

espectrômetro de emissão Acton Spectrapro 2500i com comprimento focal de 

500 mm, resolução espectral mínima de 0,05 nm. A fibra óptica foi colocada em 

frente a janela do reator, onde aponta diretamente para a descarga 

luminescente.   

Os espectros foram analisados observando a intensidade relativa das 

espécies N2
+ (391.4 nm), N2

+ (427.1 nm), O (777.7 nm), O (842.6 nm) e O2+ 

(924.8 nm) mantendo em todos os tratamentos a potência constante. Logo 

após a obtenção dos espectros, os picos gráficos referentes às espécies 

encontradas foram comparados com os valores encontrados no banco de 

dados disponível na página eletrônica do NIST 

(http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html). Para cada gráfico 

foi feita uma normalização. 
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Figura 3.1. Sistema utilizado na obtenção dos espectros de OES e no 

tratamento termoquímico do titânio. 

 

A figura 4.1 apresentada no capitulo 4, apresenta uma curva típica das 

intensidades das espécies com a variação do fluxo de O2, ou seja, houve uma 

linearidade com o aumento do fluxo de O2, comportamento que foi observado 

na maior parte dos espectros. Logo, a figura 4.2, no mesmo capítulo, 

apresentou um comportamento não linear de intensidade para as espécies 

onde o fluxo de O2 foi de 2 SCCM. Cada ponto onde ocorreu esse 

comportamento não linear foi chamado de anomalia. Com o intuito de entender 

a influência do comportamento das espécies presentes no plasma sobre as 
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propriedades de superfícies de titânio oxinitretadas, escolheu-se a atmosfera 

que ocorreu uma anomalia do plasma, assim como seus fluxos vizinhos. Este 

mesmo procedimento foi utilizado para determinar as demais condições para a 

oxinitretação das amostras. 

Na segunda etapa, utilizou-se 9 condições dessa matriz para a 

oxinitretação de discos de titânio.  As técnicas de caracterização usadas após a 

oxinitretação das amostras foram: Difratometria de Raios – X, nanodureza, 

molhabilidade e tensão superficial, microscopia óptica, análise de reação 

nuclear e microscopia de força atômica (AFM).  

 

3.2. Descrição do Reator de Oxinitretação 

 

O tratamento das amostras foi realizado em um sistema desenvolvido no 

próprio LabPlasma – laboratório de processamento de materiais por plasma. O 

presente equipamento consiste em uma câmara de vácuo, sistema de 

exaustão, sistema de alimentação de gases, fonte de tensão DC e sensores 

eletrônicos. Na figura 3.2 é apresentado o esquema da câmara de oxinitretação 

montada no Labplasma.  
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Figura 3.2.  Representação detalhada do sistema de nitretação iônica. 

 

3.3. Preparação das Amostras 

Foram utilizados discos de titânio comercialmente puro medindo 15 mm 

de diâmetro e 1,5 mm de espessura, embutidas com resina poliéster, lixadas 

na ordem de granulação das seguintes lixas: 220, 360, 400, 600, 1200, 2000 e 

polidas com uma solução de sílica coloidal e peróxido de hidrogênio em politriz 

automática. Logo após o polimento estas foram desembutidas e limpas em 

ultrasom. 

 

3.4. Condições de Tratamento 

Antes do tratamento com a atmosfera de Ar + N2 + O2, foi realizado uma 

limpeza por plasma de Argônio (2 SCCM) e Hidrogênio (2 SCCM) a uma 

temperatura de 300ºC, com o intuito de remover contaminantes presentes na 
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superfície que viriam a prejudicar a oxinitretação do titânio. As condições de 

tratamento foram baseadas em tratamentos de nitretação e oxidação do titânio 

realizado no Labplasma. Foram utilizados os parâmetros mostrados na tabela 

3.1. 

 

Tabela 3.1. Condições utilizadas nos tratamentos do titânio, onde x é o fluxo de 

O2 em SCCM variando de 2 a 4. 

 

 

3.5. Técnicas de Análise 

3.5.1 Sistema de Espectroscopia de Emissão Óptica ( EEO). 

 

 A espectroscopia de emissão óptica é uma importante técnica no estudo 

das espécies presentes no plasma, pois a influência destas pode ocasionar 

melhorias no tratamento de superfícies a plasma. 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 
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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 (BARBOSA, 2007).  

Devido às freqüentes colisões entre partículas presentes no ambiente de 

plasma, principalmente colisões de elétrons livres que adquirem um elevado 

valor de energia cinética em partículas mais pesadas, ocorre um processo 

intenso de excitação e desexcitação atômico, molecular e iônico, que 

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

decaimento ocorre logo após a colisão, que resulta num salto de órbita 

eletrônica. Preso pela força de natureza coulombiana, o elétron em questão 

não recebe energia suficiente para escapar dessa ação, sendo obrigado a girar 

em torno do núcleo numa trajetória mais externa. Contudo, este estado é 

instável. Assim, o elétron em uma fração de segundos volta para órbita mais 

interna, que caracteriza o estado fundamental da partícula. Este estado é 

necessariamente de menor energia, portanto, obrigatoriamente o átomo, 

molécula ou íon que se encontre nessa situação deve liberar essa diferença de 

energia. 

Essa liberação acontece em forma de fótons lançados ao ambiente. A 

diferença de energia na relaxação da partícula que colidiu é proporcional ao 

inverso do comprimento de onda do fóton liberado. 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 
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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. (BARBOSA, 

2007). 

Logo, foram realizadas medidas de espectroscopia óptica com o intuito 

de investigar as espécies presentes no plasma quando é variado o fluxo de Ar 

– N2 – O2.  

 

3.5.2 Análise de Nanodureza  

 

O principal objetivo de medidas de nanoindentação é a determinação da 

dureza H e do módulo de elasticidade E de filmes finos ou de camadas 

superficiais de sólidos. Em uma medida de dureza, uma força (carga) P é 

aplicada a um indentador (uma ponta diamante com uma determinada forma) 

em contato com a superfície da amostra (Fig. 3.3). Geralmente, isto é feito em 

três etapas. Inicialmente, a carga é aplicada com uma taxa pré-determinada até 

atingir um valor máximo Pmax. Feito isto, a força é mantida constante por um 

determinado intervalo de tempo permitindo assim a acomodação do material. 

Em uma última etapa, a carga é controladamente retirada e o indentador 

removido da amostra. 
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Figura 3.3. Representação esquemática de uma indentação com uma 

ponta piramidal. 

Quando a carga é removida do indentador, o material tende a retornar à 

sua forma original. Todavia, muitas vezes ele é impedido de fazê-lo devido a 

deformações plásticas sofridas durante o processo de carga. Entretanto, devido 

à relaxação das tensões elásticas no material, pode ocorrer um certo grau de 

recuperação. A análise desta recuperação elástica após a retirada da carga 

fornece uma estimativa do módulo de elasticidade da amostra. 

Uma vez conhecida a profundidade de contato hc (também conhecida 

por profundidade plástica ) definida na figura. 3.4 e a geometria do indentador, 

onde hc, hmax e hr são as profundidades de contato, da superfície original na 

situação de carga máxima e da impressão residual, respectivamente, e he é o 

deslocamento elástico durante a descarga. Assim, determina-se a área 

projetada A, a área da indentação quando P = Pmax. 
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3.4. Representação esquemática da geometria da superfície da amostra 

nas situações de carga máxima e após a retirada do indentador.  

 

Com isto, pode-se então obter a dureza do material usando a equação 

                                                   (1) 

 

As análises de nanoindentação foram realizadas com um 

nanoindentador Hysitron modelo TriboIndenter com 16 nanoidentações em 

cada amostra. 

 

3.5.3. Microscopia Óptica 

  

 Na análise por microscopia óptica, como as superfícies tratadas no 

presente trabalho possuem uma superfície bastante bombardeada devido aos 

choques, inserção e redeposição dos íons presentes no plasma, a luz terá 

diferentes ângulos de reflexão.   

A

P
H max=
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Um microscópio óptico marca Olympus modelo U-LDB-2, acoplado a um 

sistema digital de aquisição de imagens, vinculado ao software Image-Pro Plus, 

foi utilizado para obtenção de imagens.  

 

3.5.4. Difratometria de Raios-X 

 

 A análise de difração de Raios X usando a geometria θ-2θ (Bragg 

Bretano) fornece informações sobre a estrutura cristalina, tamanho de grão, 

composição, grau de cristalinidade através das intensidades, posições e 

larguras dos picos de difração. No caso de superfícies cujas espessuras de 

tratamento são de ordem nanométrica, a geométrica Bragg Bretano não se 

apresenta satisfatória devido a espessura do revestimento ser muito pequena 

em relação ao caminho percorrido pelo feixe, ocasionando uma relação sinal – 

ruído e obtendo maiores informação sobre o substrato e não da superfície 

modificada. 

 Uma das formas de obter mais informações sobre a superfície 

modificada, ao invés do substrato, é utilizada técnica de difração de Raios X 

em ângulo rasante – GIXRD (grazing incidence x-ray diffraction, onde o ângulo 

de incidência é rasante e fixo enquanto o detector onde o detector faz a 

varredura 2θ. Esta técnica promove um aumento no caminho ótico do feixe no 

interior do camada modificada ou um filme fino, sendo que as camadas 

superficiais contribuem com o difratograma de maneira mais efetiva que as 

mais profundas (CULLITY, 1978). 

 Com o intuito de verificar as fases presentes na superfície do titânio foi 

utilizado um equipamento de difração de Raios – X da marca Shimadzu, 
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modelo Lab x XRD-6000 com tubo de radiação de CuKα. A difratometria de 

raios-X foi realizada com a geometria Brag-Brentano e ângulo rasante de 5º 

com varredura de 20º a 90º com passo de 0,02 e tempo por passo de 2º por 

minuto. A identificação das fases foi realizada com auxílio do programa PMGR 

do pacote de programas da Shimadzu. 

 

3.5.5. Microscopia de Força Atômica 

 

A microscopia por varredura, em particular, a microscopia de força 

atômica tem mudado as ciências naturais modernas contribuindo para um 

maior progresso no conhecimento da estrutura e propriedades da matéria 

condensada. A microscopia de força atômica (AFM – Atomic Force Microscopy) 

possui um princípio de funcionamento simples e possibilita a visão da 

superfície dos objetos em três dimensões, numa escala não observada em 

outros aparelhos. 

O equipamento de AFM é composto basicamente por uma ponta de 

prova que varre a superfície da amostra. Mede-se a força de interação entre os 

átomos da ponta e os da superfície e através de recursos computacionais os 

resultados são transformados em imagens da amostra (JENA, 2002). 

As forças de interação envolvidas são de diversas naturezas. 

Fundamentalmente podemos resumi-las a forças atrativas de van der Waals 

(origem química) e forças repulsivas provenientes do princípio da exclusão de 

Pauli. As forças de van der Waals agem a distâncias entre 1 – 100 nm, 

enquanto que as forças repulsivas agem quando a ponta aproxima-se muito da 
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superfície da amostra. Neste caso, os átomos da sonda e da amostra estão tão 

próximos que começam a se repelir (JENA, 2002). 

A permanência da ponteira próxima ou em contato com a superfície da 

amostra possibilita a obtenção de imagens com resoluções de 1Å (10-10 m) no 

plano da superfície e de 10Å na direção perpendicular a ela. As forças medidas 

pelo AFM entre a ponta e a superfície da amostra dependem de algum modo, 

da natureza da amostra e da ponta, da distância entre elas, da geometria da 

ponta e da contaminação que houver sobre a superfície da amostra.  

  O microscópio de força atômica, além da topográfia, fornece também 

dados de rugosidade. Dentre os parâmetros de rugosidade, pode-se destacar: 

� Ra - Média aritmética do somatório dos valores absolutos das ordenadas 

Z(x) em relação à linha média, no comprimento de amostragem. 

� Rp - Altura máxima dos picos do perfil (Zp) em relação à linha média, no 

comprimento da amostragem. 

� Rv - Profundidade máxima do vale do perfil (Zv) em relação à linha 

média, no comprimento da amostragem. 

� Rz - Altura máxima do perfil: calculado pela soma da altura máxima dos 

picos (Rp) com a profundidade máxima dos vales (Rv), no comprimento 

da amostragem. Pode ser obtido pela média de 5 leituras consecutivas. 

 

O Ra é o parâmetro mais comumente utilizado, todavia ele possui uma 

desvantagem. A existência de picos ou vales não típicos numa superfície de 

avaliação poderá adulterar o valor da medição, por se tratar de um valor médio. 

Recomenda-se, portanto, pelo menos dois parâmetros diferentes para 

avaliação de rugosidade (SÁ, 2009). Além do mais, não fornece informações 
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qualitativas da rugosidade superficial, não distinguindo superfícies 

arredondadas de pontiagudas. Por exemplo, superfícies com o mesmo valor de 

Ra podem ter topografias diferentes, importante se basear também nos demais 

valores de rugosidade. 

 

Figura 3.5. Representação esquemática de superfícies arredondadas e 

pontiagudas como o mesmo valor de Ra. 

 

  A análise topográfica da superfície do titânio foi analisada por um 

microscópio da marca SHIMADZU modelo SPM 9600. O modo utilizado para a 

varredura da amostra foi o modo contato, obtendo imagens com áreas de 30 

microns, analisando os valores de rugosidade citados acima. 

3.5.6. Ensaio de molhabilidade 

A técnica utilizada para determinação da molhabilidade foi o método da 

gota séssil utilizando-se um aparato desenvolvido no Laboratório de 

Processamento de Materiais por Plasma da UFRN (Figura 3.8). Este é 

composto por uma base plana móvel (porta amostra) com movimentos no 

sentido vertical, uma micro-câmera, uma pipeta de volume regulável e uma 

fonte de luz difusa. 
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Figura 3.6. Representação do aparato de molhabilidade. 

 

Uma quantidade de 5 µl de água destilada foram gotejados sobre cada 

amostra e a imagem do ângulo de contato formado entre a superfície da 

amostra e a tangente ao líquido foi capturada através do software de aquisição 

de imagens Pinnacle Studio QuickStart versão 8. A medida do ângulo de 

contato foi realizada através do programa Surftens. O ângulo de contato foi 

estimado a partir de uma relação matemática (1), tendo como princípio o 

esquema mostrado na figura 3.9. Onde r é o raio da gota, h é a altura da gota e 

θ  é o ângulo de contato. 








+
= −

22
1 2

sin
hr

rhθ           (1) 

 

 

 

Figura 3.7. Esquema do ângulo de contato. 



Materiais e Métodos   47 
____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
Danilo Cavalcante Braz, 2010. 

No processo, o usuário entra com os dois primeiros pontos (início e fim 

da base da gota). O terceiro ponto é dado pelo programa com base no primeiro 

e no segundo ponto, e corresponde ao início da altura da gota. O último ponto 

é dado novamente pelo usuário, que corresponde ao final da altura da gota. 

3.5.7. Tensão superficial 

 Os resultados de tensão superficial foram baseados no método da média 

geométrica desenvolvido por Fowkes. Para tanto é necessário o conhecimento 

da coordenada polar e dispersiva de no mínimo dois líquidos. No presente 

trabalho foram utilizados os líquidos listados na tabela 3.2 (COSTA, 2006). 

Tabela 3.2. Energia de superfície para a água e glicerol. 

Líquidos γ1(mJ/m2) γ1
p(mJ/m2) γ1

d(mJ/m2) 

Água 72.8 51.0 21.8 

Glicerol 63.4 26.2 37.2 

 

3.5.8. Análise por reação nuclear (NRA) 

A presente técnica tem como principio analisar camadas superficiais 

usando um feixe de íons leves com energia na faixa de 0,1 a 10 MeV. Quando 

um determinado íon ‘a’ colide com um átomo ‘A’ pode ocorrer uma reação 

nuclear. Um núcleo excitado intermediário ‘I*’ é formado, decaindo para um 
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estado fundamental ‘B’ emitindo uma partícula ‘b’ que pode ser um fóton e/ou 

um íon (H+, He2+) com energias específicas (SAULO, 2010). 

A probabilidade de ocorrência de uma reação nuclear pode ser expressa 

em termos de uma seção de choque σ, definida como a área efetiva para que 

uma partícula sofra uma colisão com o isótopo específico resultando em reação 

nuclear. A seção de choque é função da energia das partículas incidentes. 

Para muitas reações nucleares σ(E) exibe picos muito pronunciados, 

conhecidos como ressonâncias, em torno de valores bem determinados de 

energia, E- ER, para as quais a reação é mais provável. 

 

3.5.9. Propriedades Ópticas 

 Foram realizadas análises de reflectância total sobre as superfícies de 

titânio oxinitretadas com o intuito de verificar influência da inserção dos átomos 

na estrutura cristalina do titânio. Devido ao tratamento a plasma em atmosfera 

de Ar + N2 + O2, pode ocorrer a formação da fase relacionada ao rutilo (TiO2) 

seguida da dopagem do nitrogênio sobre esta, o que promove uma diminuição 

do band gap do rutilo, ocasionando uma melhoria das propriedades ópticas 

desse material. 
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
4.1. Análise espectroscópica da matriz dos gases 

 

A figura 4.1 mostra o gráfico das espécies de O2, que apresentaram um 

comportamento linear quando acrescentado o gás oxigênio. Estes perfis foram 

observados na maioria dos tratamentos realizados, pois é resultado do 

aumento do número de partículas. Sendo assim, o aumento relativo da 

intensidade luminosa pode ser associado apenas à quantidade de espécies 

presentes, enquanto que a influência dos outros parâmetros, como por 

exemplo, a energia cinética de elétrons e a função de distribuição de energia, 

não foram suficientemente significativos. 
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Figura 4.1. Gráfico das intensidades luminosas com o fluxo de 3 Ar – 1 N2 – X 

O2. 
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Figura 4.2. Gráfico das intensidades luminosas com o fluxo de 1 Ar – 4 N2 – X 

O2. 

 

De acordo com a figura 4.2 pode-se observar valor de intensidade 

luminosa fora do esperado, ou seja, uma ocorrência de uma anomalia do 

plasma para as espécies O(777.7nm), O(842.6), O2+(924.8), N2
+(391.4) e 

N2
+(427.1) quando o fluxo de oxigênio é 2 SCCM. Podemos atribuir a alguns 

parâmetros do plasma a explicação de tal ocorrência. O livre caminho médio é 

um dos parâmetros que podem influenciar essa excitação. Logo, um menor 

número de partículas promove um maior livre caminho médio, e com isso uma 

maior mobilidade e conseqüentemente, um maior ganho de energia cinética. 

Esse ganho provoca um número de choques mais energéticos e uma maior 

probabilidade de excitação e ionização das partículas, o que resultou no 

aumento da intensidade luminosa observada. Outro fator que pode influenciar a 
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ocorrência dessa anomalia é devido à alta afinidade eletrônica do O2, pois os 

átomos de O tendem a capturar elétrons de baixa energia do plasma deixando 

os elétrons rápidos, que promovem uma maior taxa de excitação e ionização. 

O tratamento com 1 SCCM de O2 apresentou uma intensidade luminosa 

baixa se comparada com o tratamento de 2 SCCM. Mesmo apresentando um 

número de partículas menor, o que promoveria um maior ganho energético, as 

espécies presentes no plasma não foram numerosas o suficiente para elevar a 

intensidade luminosa. Já para o tratamento com 3 SCCM, observou-se uma 

diminuição da intensidade, no qual pode ser explicado pelo aumento da 

pressão total no reator, havendo um número maior de partículas juntamente 

com o número de recombinações entre os átomos de nitrogênio e oxigênio o 

que diminuiu a energia do sistema. 
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Figura 4.3. Gráfico das intensidades luminosas com o fluxo de 2 Ar – 4 N2 – X 

O2. 
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Similar ao gráfico da figura 4.2, o tratamento 2 Ar – 4 N2 – X O2 na figura 

4.3 apresentou uma elevação da intensidade luminosa em 3 SCCM para as 

espécies de oxigênio e nitrogênio, decaindo todos em 4 SCCM. 

Uma característica importante é observada nos tratamentos 2 Ar – 4 N2 

– X O2 e 1 Ar – 4 N2 – X O2, , pois uma maior quantidade de gás reativo está 

presente no plasma. O aumento do fluxo de oxigênio, após um pico de máxima 

intensidade, promoveu uma diminuição da energia do sistema, ou seja, após 

esse pico de máximo, as partículas estão mais reativas e aptas a se ligarem, 

diminuindo assim a transferência de energia através de choques o que 

ocasiona a queda da intensidade luminosa. Observa-se no tratamento 2 Ar – 4 

N2 – X O2, na transição de 3 para 4 SCCM de O2 e 1 Ar – 4 N2 – X O2 de 2 para 

3 SCCM de O2, houve uma diminuição da intensidade, devido a um número de 

maior partículas dos gases nitrogênio e oxigênio, o que ocasionou uma maior 

recombinação das partículas. 
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Figura 4.4. Gráfico das intensidades luminosas com o fluxo de 4 Ar – 1 N2 – X 

O2. 
 
 

O tratamento 4 Ar – 1 N2 – X O2 apresentou um comportamento 

diferenciado, pois contém intensidades luminosas crescentes como o aumento 

do fluxo de O2, mas com alterações em 2 SCCM e 3 SCCM. Observa-se que 

em 2 SCCM, as espécies de oxigênio sofreram um leve aumento na 

intensidade, sendo que para o nitrogênio não ocorreu essa alteração. Em 3 

SCCM, houve o contrario, as espécies de nitrogênio apresentaram uma 

elevação, seguidas de um posterior decaimento. Esse comportamento pode ser 

relacionado novamente a captura de elétrons lentos pelo oxigênio, como citado 

anteriormente, e também ao fato de o fluxo do gás argônio estar em maior 

quantidade, pois devido a suas características de gás inerte e raio atômico 

superior aos gases oxigênio e nitrogênio, promoveu um maior número de 
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choques entres as partículas presentes no plasma deixando-as excitadas e 

impedindo que as mesmas se recombinem. 

 

4.2. Espectros e microscopia de força atômica 

De acordo com o resultado das análises topográficas pode se observar 

que após o polimento as amostras apresentaram uma rugosidade baixa como 

mostra na figura 4.5. A distância entre os picos e vales se apresentou 

relativamente pequena e estes são distribuídos pela superfície da amostra de 

uma forma regular, demonstrando uma característica lisa e uniforme da 

superfície, no qual é esperado devido ao processo de polimento realizado que 

não promove a ocorrência de altos valores de rugosidade, como ocorre em 

alguns polimentos químicos existentes. 

Após os tratamentos a plasma, todas as superfícies se apresentaram 

com uma rugosidade superior a da amostra padrão e com topografias bastante 

diferenciadas, isso devido aos choques ocasionados diretamente na superfície 

do material, e também a configuração planar utilizada, pois esta promove 

colisões diretas sobre a superfície da amostra. Sá (2009) realizou tratamento a 

plasma em superfície de titânio em diferentes configurações, e dentre estas foi 

utilizada a configuração planar, e todas as amostras apresentaram uma 

rugosidade superior a amostra padrão. 
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Tabela 4.0. Tabela dos dados de rugosidade da amostra padrão. 

 

Fluxo (SCCM) 
Ra 

(nm)  
Rz  

(nm)  
Rp 

(nm) 
Rv 

(nm) 

Amostra Padrão 0,43 9,65 7,82 1,86 

             

                                     (a) (b) 

Figura 4.5. Imagem topográfica por AFM da superfície do titânio após polimento 
de 30 x 30 µm2 em modo contato: (a) imagem em 3D (b) imagem em 2D. 

 
 

Tabela 4.1. Tabela dos dados de rugosidade do tratamento 1 Ar – 4 N2 – X O2 
analisada por AFM. 

Fluxo (SCCM) 
Ra 

(nm) 
Rz  

(nm) 
Rp 

(nm) 
Rv 

(nm) 

1 Ar – 4 N2 – 2 O2 11,33 98,76 44,87 53,89 

1 Ar – 4 N2 – 3 O2 12,86 127,65 65,37 62,28 

1 Ar – 4 N2 – 4 O2 16,02 277,09 188,94 88,15 
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(a)                                                        (b) 

Figura 4.6. Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 1 Ar – 4 N2 – 2  O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 

 

             
 
Figura 4.7. Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 1 Ar – 4 N2 – 3  O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 

 
 



Resultados e Discussão  59 
____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
Danilo Cavalcante Braz, 2010. 

                   
Figura 4.8. Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 1 Ar – 4 N2 – 4 O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 
  
 

De acordo com os dados de rugosidade pode-se observar que, para o 

tratamento 1 A r- 4 N2 - X O2, ocorreu um crescimento proporcional da 

rugosidade devido ao aumento do fluxo de oxigênio, sendo que a anomalia 

encontrada no espectro na condição 2 SCCM de O2 não apresentou alguma 

diferença que fosse significativa nos resultados relacionados a rugosidade 

(tabela 4.1). A elevação desse parâmetro pode ser explicada pelo fato do 

oxigênio ter a capacidade de reagir quimicamente com certos pontos da 

superfície podendo reagir e degradar parte da superfície do material. Fato 

comprovado pelos dados de rugosidade obtidos por AFM, no qual confirma que 

o valor de Rv para cada tratamento se elevou significativamente, promovendo 

uma superfície com vales mais profundos.  

O aumento do fluxo de O2 também provocou um crescimento e 

afinamento dos picos presentes na superfície da amostra, apresentando 

topografias bem diferenciadas. Logo, para o primeiro tratamento com 2 SCCM 
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de O2 obteve-se um pico máximo de 98.92 nm, seguidos de 127.07 nm para 3 

SCCM de O2 e 278.94 nm para 4 SCCM de O2.  

 

Tabela 4.2 Tabela dos dados de rugosidade do tratamento 2 Ar – 4 N2 – X O2 

analisada por AFM. 

Fluxo (SCCM) Ra Rz Rp Rv 

2 Ar – 4 N2 – 2 O2 15,71 354,84 240,26 114,58 

2 Ar – 4 N2 – 3 O2 11,03 147,03 87,80 59,22 

2 Ar – 4 N2 – 4 O2 13,06 334,04 249,19 84,85 

 
 

Os parâmetros de rugosidade se apresentaram divergentes em relação 

aos grupos anteriores, pois era esperada a elevação destes com o aumento do 

fluxo de oxigênio, o que não ocorreu. No tratamento com 2 SCCM de O2, 

obteve-se maiores valores de rugosidade, com a presença de picos intensos e 

vales mais profundos resultando numa maior degradação da amostra. Apesar 

de não apresentar uma energia inferior ao tratamento com 3 SCCM, este 

possui um número menor de partículas, promovendo um maior livre caminho 

médio no qual resultou em um choque mais energético e agressivo sobre a 

superfície da amostra, reagindo e arrancando material. Para o tratamento com 

3 SCCM, observa-se uma diminuição da rugosidade. Para esse caso, como 

nesse tratamento ocorre uma anomalia no plasma, onde ocorreu uma maior 

intensidade luminosa do que os outros fluxos e uma maior energia no plasma, 

as partículas se colidem com uma maior intensidade, podendo ocorrer à 
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transferência e perca de energia e ao chegarem à superfície amostra se 

chocam com uma menor intensidade. Ou seja, a energia dos choques entre os 

átomos foi superior a energia dos choques na superfície provocando uma 

rugosidade mais baixa do que os outros fluxos (tabela 4.2). Para o tratamento 

com 4 SCCM de O2 houve um aumento dos valores de rugosidade devido a 

uma maior número de partículas de O2 o que ocasionou uma maior oxidação 

superficial. 

 

 

Figura 4.9 Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 2 Ar – 4 N2 – 2  O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 

 

 

Figura 4.10. Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 2 Ar – 4 N2 – 3  O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 
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Figura 4.11. Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 2 Ar – 4 N2 – 4  O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 

 
 

Tabela 4.3. Tabela dos dados de rugosidade do tratamento 4 Ar – 1 N2 – X O2 
analisada por AFM. 

 

Fluxo (SCCM) Ra Rz Rp Rv 

4 Ar – 1 N2 – 2 O2 12,22 249,86 166,15 83,71 

4 Ar – 1 N2 – 3 O2 16,54 288,50 189,82 98,68 

4 Ar – 1 N2 – 4 O2 13,70 211,71 130,23 81,47 

 
 

O tratamento 4 Ar – 1 N2 – X O2 também apresentou resultados 

divergentes. Primeiramente não obteve uma rugosidade crescente com o 

aumento do fluxo de oxigênio, e não seguiu o comportamento do tratamento 2 

Ar – 4 N2 – X O2. Para o primeiro fluxo, com 2 SCCM de O2, obteve-se um 

menor valor de rugosidade, apesar de no espectro possuir uma leve alteração 

da intensidade luminosa, isto não ocasionou nenhuma influência. Com 3 

SCCM, os valores de rugosidade já foram mais elevados, notasse uma 
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elevação da intensidade luminosa para as espécies de nitrogênio no espectro 

da figura 4.4. Esta a excitação das espécies de nitrogênio, juntamente com o 

maior número de partículas de Ar, poderia ter ocasionado uma elevação dos 

parâmetros de rugosidade. 

 

    

 

Figura 4.12. Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 4 Ar – 1 N2 – 2  O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 
 

   
 
Figura 4.13. Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 4 Ar – 1 N2 – 3  O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 
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Figura 4.14. Imagem topográfica por AFM de 30 x 30 µm2 em modo contato da 
superfície do titânio oxinitretado nas condições 4 Ar – 1 N2 – 4  O2: (a) imagem 
em 3D (b) imagem em 2D. 
 
 
 
4.3. Perfil de Nanodureza 

 

A figura 4.15 apresenta o resultado da medida de nanodureza da 

amostra padrão de titânio comercialmente puro obtendo uma dureza superficial 

de 3,1 GPa até 1,63 GPa a uma profundidade de 3500 nm. Os resultados 

obtidos em todos os tratamentos apresentaram durezas superficiais superiores 

a da amostra padrão, acima de 11 GPa, sendo independentes das proporções 

de gases utilizadas.  

 



Resultados e Discussão  65 
____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
Danilo Cavalcante Braz, 2010. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4

Profundidade de contato (nm)

D
ur

ez
a 

(G
P

a)

Figura 4.15. Perfil de nanodureza da amostra sem tratamento. 

 

De acordo com as condições utilizadas nos tratamentos, pode ocorrer a 

formação de fases de nitretos ou óxidos de titânio que possuem uma dureza 

superior ao substrato de titânio (SOUSA, 2005). Observa-se em todos os 

gráficos, que o perfil de dureza diminui com o aumento da profundidade até 

chegar ao valor medido para o substrato. Na tabela 4.4, os valores em negritos 

indicam os tratamentos que foram realizados onde ocorreram anomalias do 

plasma. 
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Tabela 4.4. Tabela da dureza superficial das amostras tratadas e da 

amostra padrão. 

Tratamento Dureza superficial 
(GPa) 

Dureza Final 
(GPa) 

Amostra Padrão 3,08 1,63 

1 Ar - 4 N2 - 2O2 13,46 1,62 

1 Ar - 4 N2 - 3O2 15,32 1,69 

1 Ar - 4 N2 - 4O2 14,46 1,77 

2 Ar - 4 N2 - 2O2 14,63 1,78 

2 Ar - 4 N2 - 3O2 15,10 1,73 

2 Ar - 4 N2 - 4O2 12,89 1,79 

4 Ar - 1 N2 - 2O2 11,86 1,62 

4 Ar - 1 N2 - 3O2 15,59 1,69 

4 Ar - 1 N2 - 4O2 14,01 1,77 
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Figura 4.16. Perfil de nanodureza da amostra com tratamento 4 Ar - 1 N2 - X 

O2. 

 

Para o tratamento com 4 Ar - 1 N2 - X O2, houve uma elevação da valor 

de dureza para o tratamento com 3 SCCM  de O2. De acordo com o espectro 

mostrado na figura 4.4, observa-se a presença de uma anomalia para as 

espécies de nitrogênio, no qual pode ser responsável pelo valor superior dos 

demais tratamentos. Esse comportamento das espécies pode ter ocasionado 

uma maior reatividade, formando fases de oxinitretos em maior concentração 

na superfície, promovendo a elevação da dureza. Apesar de este tratamento 

apresentar um fluxo de nitrogênio de 1 SCCM, o menor valor de fluxo de todos 

os grupos, os valores de nanodureza foram semelhantes aos do tratamento 2 

Ar - 4 N2 - X O2, que possui 4 SCCM de nitrogênio. Logo se pode reforçar, o 

fato da importância de se trabalhar com o conhecimento do comportamento 

das espécies do plasma e não diretamente com o fluxo dos gases. 
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Figura 4.17. Perfil de nanodureza da amostra com tratamento 1 Ar - 4 N2 - X 

O2. 

 

 O tratamento 1 Ar - 4 N2 - X O2, obteve um comportamento diferente dos 

demais experimentos. Os valores de dureza apresentaram semelhantes as 

demais condições, porém o valor máximo de dureza não foi obtido numa 

condição onde houve um ponto máximo de alta intensidade luminosa, mas sim 

para a condição posterior, no qual apresentou uma intensidade luminosa baixa 

em relação às demais. Essa pode ser justificada por um erro experimental 

ocorrido no processo, pois os demais grupos apresentaram relação com as 

anomalias do plasma. O valor máximo de dureza foi para a condição com 3 

SCCM  de O2 com 15,32 GPa, seguidos de 14,46 GPa para 4 SCCM DE O2 e 

13,46 GPa para 2 SCCM de O2.  
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Figura 4.18. Perfil de nanodureza da amostra com tratamento 2 Ar - 4 N2 - X 

O2. 

 

Para o tratamento 2 Ar - 4 N2 - 3 O2, houve uma dureza superficial 

superior onde o fluxo de O2 foi de 3 SCCM com valor de 15,10 GPa, seguidos 

de 14,63 GPa em 2 SCCM de O2 12,89 Gpa em 4 SCCM. De acordo com o 

gráfico dos espectros, houve uma dureza superior no ponto onde ocorreu a 

anomalia para todas as espécies, o que ocasionou uma maior reatividade das 

mesmas na rede cristalina do titânio, proporcionando o aumento dessa 

propriedade. 

Observa-se em cada tratamento, com exceção do tratamento 1 Ar - 4 N2 

- X O2, que após a ocorrência de um pico de alta intensidade luminosa, houve 

uma diminuição da dureza superficial, o que se observa novamente a 

importância do conhecimento do comportamento das espécies no plasma, pois 
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conhecendo a proporção de gases ideal para a formação dessas espécies 

pode-se padronizar diferentes tratamentos e obter diferentes propriedades. 

 

4.4. Análise Microestrutural 
 
 

Todos os tratamentos apresentaram espectros similares, diferenciando 

somente no deslocamento dos picos devido à inserção de elementos 

interticiais, no caso, oxigênio e nitrogênio. Na análise por geometria Bragg 

Bretano, a principal fase encontrada é a do Ti-α, como fornece a literatura, essa 

fase é presente em titânio comercialmente puro até uma temperatura de 882oC 

(DONACHIE, 1982). Nas amostras tratadas observou-se um leve pico 

relacionado a fase do TiO2. A presença de deslocamentos também não foi 

possível de ser encontrados para essa geometria. 
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Figura 4.19. Espectro de raios-x realizado em Theta-2 theta. 

 

Como o tratamento realizado provocou a modificação superficial do 

titânio, as análises por ângulo rasante obtiveram mais informações, 

comparados com a geometria Bragg Bretano. De acordo com a figura 4.20, 

observa-se a presença em todos os espectros, do pico da fase TiO2, 

relacionado ao rutilo. Na amostra sem tratamento, é possível verificar a 

presença da fase de TiO2, devido a camada oxida natural que o titânio possui. 

Para as amostras tratadas foi observada a presença de leves deslocamentos, 
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como é visto na figura 4.21 para o tratamento 4 Ar - 1 N2 - X O2, tal fato pode 

ser explicado pela inserção de átomos na rede cristalina do titânio. 
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Figura 4.20. (A) Espectro de raios-x realizado em ângulo rasante para o 

tratamento 1 Ar - 4 N2 - X O2. (B) Visão mais detalhada do deslocamento dos 

picos. 

 

Para o tratamento 1 Ar - 4 N2 - X O2, as posições angulares dos picos 

referentes ao plano (002) variaram de 38,05º para 38,31º para o tratamento em 

4 SCCM de O2, apresentando um deslocamento de 0,21º (figura 4.20). Os 

demais picos para esse plano não apresentaram deslocamentos significativos. 

Ou seja, a inserção dos átomos ocorre em planos preferenciais onde 

apresentam um maior espaçamento, o que ocasiona o deslocamento dos picos 

observado. Nos demais planos ocorrem menores deslocamentos por serem 
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mais compactos, sendo inserida uma quantidade menor de átomos, seguidos 

de uma precipitação. 
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Figura 4.21. (A) Espectro de raios-x realizado em ângulo rasante para o 

tratamento 4 Ar - 1 N2 - X O2. (B) Visão mais detalhada do deslocamento dos 

picos. 

 

Para o tratamento 4 Ar - 1 N2 - X O2, as posições angulares dos picos 

referentes ao plano (002) variaram de 38,08º para a amostra padrão, 37,76º 

para 2 SCCM, 37,89º para 3 SCCM e 38,01 para 4 SCCM de O2, tendo os 

respectivos deslocamentos, 0,32º;0,19 e 0,07º. Logo, observa-se um maior 

deslocamento nos fluxos que ocorreu uma anomalia (figura 4.21) podendo 

devido a esse fato, ter ocorrido uma maior inserção de átomos e formação de 

solução sólida da rede cristalina do titânio. Para o plano (101), variaram de 

39,82º para a amostra padrão, 39,63º para 2 SCCM, 39,55º para 3 SCCM e 

39,69 para 4 SCCM de O2, tendo respectivos deslocamentos, 0,19; 0,27 e 0,13. 

Observa-se que para esse plano, ocorreu um maior deslocamento para o fluxo 
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de 3 SCCM de O2, ponto onde ocorreu a anomalia para as espécies de 

nitrogênio.  
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Figura 4.22. (A) Espectro de raios-x realizado em ângulo rasante para o 

tratamento 2 Ar - 4 N2 - X O2. (B) Visão mais detalhada do deslocamento dos 

picos. 
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Para o tratamento 2 Ar - 4 N2 - X O2, as posições angulares dos picos 

para o plano (002) variaram de 38,07º para a amostra padrão, 37,81º em  2 

SCCM, 37,70º em 3 SCCM e sem variação em 4 SCCM de O2, com 

respectivos deslocamentos de 0,26º; 0,37º e sem deslocamento em 4 SCCM 

de O2. Logo, observa-se novamente que onde houve o maior deslocamento, 

ocorreu uma anomalia (figura 4.22), reforçando mais uma vez a idéia de que 

esse comportamento das espécies do plasma interferiu na modificação 

superficial do titânio. Em 4 SCCM de O2, como não ocorreu deslocamento, 

relaciona-se esse fato, ao decaimento da intensidade luminosa após a 

anomalia, pois como foi comentado, como esse tratamento possui um alto fluxo 

de gás reativo, e após esse pico de máximo, as partículas tendem a se 

recombinarem mais rapidamente afetando o deslocamento dos picos. 

 

4.5. Microscopia óptica 

 

 A microscopia óptica mostrou resultados interessantes em relação à 

coloração da camada superficial. Observa-se uma modificação da coloração 

superficial com a variação do fluxo dos gases. A figura 4.27 apresenta a 

microestrutura para a amostra de titânio sem tratamento, após ataque químico.  

O tratamento 4 Ar - 1 N2 - 2 O2 apresentou uma diferença significativa 

em relação aos tratamento com 3 SCCM e 4 SCCM de O2, pois houve uma 

ausência da coloração verde presente nesses dois tratamentos. Esse fato pode 

ser relacionado com a espessura da camada, e a formação da fase presente, 
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fato que é comprovado pelo deslocamento do pico do plano (002) na análise de 

difração de raios – x e pela análise de RBS (item 4.8). 

A presença da cor verde é observada com mais intensidade nas 

amostras do tratamento 4 Ar - 1 N2 - 2 O2 onde o fluxo de O2 é 3 e 4 SCCM, 

nos demais tratamentos é encontrado uma coloração rósea e amarela. 

     

    

 

Figura 4.23. Microestrutura do titânio α observada no titânio sem tratamento. 

(SÁ, 2009). 

  



Resultados e Discussão  79 
____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
Danilo Cavalcante Braz, 2010. 

    

(A) (B) 

 

 

 
(C) 

 
Figura 4.24. Microscopia óptica das amostras tratadas com 4 Ar - 1 N2 - X O2. 

(A) 4 Ar - 1 N2 - 2 O2 (B) 4 Ar - 1 N2 - 3 O2 (C) 4 Ar - 1 N2 - 4 O2. 
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(A) (B) 

 

 
(C) 

Figura 4.25. Microscopia óptica das amostras tratadas com 1 Ar - 4 N2 - 
X O2. (A) 1 Ar - 4 N2 - 2 O2 (B) 1 Ar - 4 N2 - 3 O2 (C) 1 Ar - 4 N2 - 4 O2. 
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(A) (B) 

 

 
(C) 

Figura 4.26. Microscopia óptica das amostras tratadas com 2 Ar - 4 N2 - 
X O2. (A) 2 Ar - 4 N2 - 2 O2 (B) 2 Ar - 4 N2 - 3 O2 (C) 2 Ar - 4 N2 - 4 O2. 

 
 

4.6. Molhabilidade 
 
 O resultado da molhabilidade das amostras oxinitretadas é mostrado na 

figura 4.27. Observam-se valores distintos para cada tratamento, com ângulos 
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variando de 59 e 77 graus. O valor do ângulo de contato para a amostra sem 

tratamento foi de 66,34º, valor in

tratadas. Logo, pode-se afirmar que através do processo oxinitretação pode

obter amostras hidrofílicas

mas com valores variados.

 

Figura 4.27. Gráfico dos valores de ângulo de contato para as amostras 

 

4.7. Tensão Superficial  

  

 Os gráficos das figuras 4.28, 4.29 e 4.30 

coordenadas polares e dispersivas da tensão superficial de cada amostra. 

Observa-se novamente uma variação nos valores das amostras oxinitretadas, 

nos quais se apresentara

amostra sem tratamento. 
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graus. O valor do ângulo de contato para a amostra sem 

, valor intermediário entre os valores para as amostras 

se afirmar que através do processo oxinitretação pode

obter amostras hidrofílicas, com ângulos de contato menores que 90 graus, 

mas com valores variados. 

Gráfico dos valores de ângulo de contato para as amostras 

oxinitretadas. 

 

das figuras 4.28, 4.29 e 4.30 apresentam os valores das 

coordenadas polares e dispersivas da tensão superficial de cada amostra. 

se novamente uma variação nos valores das amostras oxinitretadas, 

ram superiores e inferiores quando comparados com a 

nto.  

x O2 1 Ar - 4 N2 - x O2 2 Ar - -4 N2 - x O2

2 SCCM

3 SCCM

4 SCCM
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graus. O valor do ângulo de contato para a amostra sem 

termediário entre os valores para as amostras 

se afirmar que através do processo oxinitretação pode-se 

com ângulos de contato menores que 90 graus, 

 

Gráfico dos valores de ângulo de contato para as amostras 

os valores das 

coordenadas polares e dispersivas da tensão superficial de cada amostra. 

se novamente uma variação nos valores das amostras oxinitretadas, 

comparados com a 

2 SCCM deO2

3 SCCM deO2

SCCM deO2
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 Para o tratamento 4 Ar

houve uma elevação da coordenada polar e uma diminuição d

dispersiva. A partir daí pode

com água, pois como houve esse aume

interação com um líquido polar. Logo, 

promovem essa diminuição, e conseqüentemente,

contato. No entanto, com o aumento do fluxo de O

uma diminuição na coordenada polar e um aumento na coordenada dispersiva, 

ocasionando o aumento do ângulo para esse tratamento. Em 4 SCCM, houve 

um aumento da coordenada polar e uma diminuição da coordenada dispersiva, 

o que promoveu a diminuição do ângulo quando com

com 3 SCCM de O2. 

Figura 4.28. Gráfico da tensão superficial para o tratamento 

 

 O tratamento 1 Ar 

diminuição nos valores das coordenadas, o que levou ao pequeno aumento do 

ângulo de contato em relação a amostra 
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Para o tratamento 4 Ar- 1 N2 - X O2, nota-se que com 2 SCCM de O

elevação da coordenada polar e uma diminuição d

partir daí pode-se justificar a diminuição do ângulo de contato 

com água, pois como houve esse aumento torna-se mais fácil ocorrer uma

interação com um líquido polar. Logo, superfícies com mesma polaridade

movem essa diminuição, e conseqüentemente, um menor ângulo de 

No entanto, com o aumento do fluxo de O2 em 3 SCCM, observou

ção na coordenada polar e um aumento na coordenada dispersiva, 

ocasionando o aumento do ângulo para esse tratamento. Em 4 SCCM, houve 

um aumento da coordenada polar e uma diminuição da coordenada dispersiva, 

a diminuição do ângulo quando comparado com o tratamento 

. Gráfico da tensão superficial para o tratamento 4 Ar

1 Ar - 4 N2 - X O2, com 2 SCCM apresentou uma 

diminuição nos valores das coordenadas, o que levou ao pequeno aumento do 

ângulo de contato em relação a amostra padrão. Em 3 SCCM, houve uma 

2 3 4

γs
p

γs
d

γs

γs
p
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d

γs

4 Ar- 1 N2 - 2 O2 4 Ar- 1 N2 - 3 O2 4 Ar- 1 N2 - 4 O2 

83 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

que com 2 SCCM de O2 

elevação da coordenada polar e uma diminuição da coordenada 

se justificar a diminuição do ângulo de contato 

se mais fácil ocorrer uma 

superfícies com mesma polaridade 

um menor ângulo de 

em 3 SCCM, observou-se 

ção na coordenada polar e um aumento na coordenada dispersiva, 

ocasionando o aumento do ângulo para esse tratamento. Em 4 SCCM, houve 

um aumento da coordenada polar e uma diminuição da coordenada dispersiva, 

parado com o tratamento 

 

4 Ar- 1 N2 - X O2. 

, com 2 SCCM apresentou uma 

diminuição nos valores das coordenadas, o que levou ao pequeno aumento do 

. Em 3 SCCM, houve uma 

p

d

= γs
p + γs

d

p

d

= γs
p + γs

d
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elevação da coordenada polar, seguido da diminuição da coordenada 

dispersiva, o que ocasionou a diminuição do ângulo de contato. Já em 4 

SCCM, observa-se uma elevação da coordenada dispersiva e diminuição da 

coordenada polar, ocasionando novamente o aumento do ângulo de contato. 

 

 

Figura 4.29. Gráfico da tensão superficial para o tratamento 1 Ar - 4 N2 - X O2. 

 

 Para o tratamento 2 Ar - 4 N2 - X O2, houve um aumento das coordenadas 

polares e uma diminuição das coordenadas dispersivas em todos os 

tratamentos quando comparado com a amostra padrão, o que ocasionou em 

ângulos de contato mais baixos. Observa-se que com o aumento do fluxo de 

O2, ocorre uma diminuição da coordenada polar e um aumento da dispersiva, e 

conseqüentemente um aumento do ângulo de contato.  
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Figura 4.30. Gráfico da tensão superficial para o tratamento 2 Ar - 4 N2 - X O2. 

 

4.8. Análise por reação nuclear (NRA) 

 

 A tabela 4.5 apresenta as porcentagens atômicas de O com a 

profundidade para o tratamento 4 – Ar – 1 N2 – X O2. Observa-se uma maior 

porcentagem superficial com o aumento do fluxo de O2, mas para o tratamento 

com 2 SCCM de O2, houve uma maior porcentagem atômica a 600 nm. Mais 

uma vez observam-se que no gráfico da figura 4.4 ocorre uma anomalia, fato 

que pode ser relacionado com a porcentagem da espécie atômica numa maior 

profundidade. 
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Tabela. 4.5. Porcentagem atômica de O com a profundidade para o tratamento 
4 – Ar – 1 N2 – X O2. 

 

 Porcentagem atômica de O  (% O) 

Profundidade (nm)  
4 – Ar – 1 N2 – 2 O2 

 
4 – Ar – 1 N2 – 3 O2 

 
4 – Ar – 1 N2 – 4 O2 

 
100 31,4 35,5 51,0 

200 18,5 23,4 42,0 

300  
11,7 15,8 31,4 

400  
7,6 7,7 19,6 

500 8,0 7,3 11,8 

600 5,7 3,3 3,1 

 

 

 
4.9.  Análise das propriedades ópticas 

 

De um modo geral, todos os tratamentos apresentaram características 

similares. Com exceção dos tratamentos 4 Ar- 1 N2 - 3 O2 e 4 Ar- 1 N2 - 4 O2, 

as demais análises apresentaram entre os comprimentos 400 e 600 nm na 

região do visível, uma elevação abrupta no coeficiente de reflectância se 

refletindo em comprimentos de onda próximo da região do vermelho. Este 

efeito é chamado de limite de reflectância do plasma, que ocorre devido a 

absorção de elétrons livres oriundos da sobreposição dos orbitais dos 

elementos titânio, nitrogênio e oxigênio.  
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Figura 4.31. Reflectância total para o tratamento 1 Ar – 4 N2 – X O2. 

 
 
Observa-se para o tratamento 1 Ar – 4 N2 – X O2 que com o aumento do 

fluxo de O2 ocorre um deslocamento do pico de maior intensidade para a 

região do infravermelho. Isso pode ser explicado pela maior penetração de luz 

em superfícies mais oxidadas (TRENCZEK, 2009). Já o tratamento 2 Ar – 4 N2 

– X O2, apresentou características similares, somente com leves 

deslocamentos. O tratamento 4 Ar – 1 N2 – X O2 obteve comportamento 

diferente dos demais, pois somente o tratamento 4 Ar – 1 N2 – 2 O2 ocorreu 

uma elevação do pico máximo. Esse fato pode ser associado ao fato de este 

tratamento ter apresentado maior deslocamento dos planos cristalinos do 

titânio devido a uma maior inserção de átomos de oxigênio.  
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Figura 4.32. Reflectância total para o tratamento 2 Ar – 4 N2 – X O2. 
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Figura 4.33. Reflectância total para o tratamento 4 Ar – 1 N2 – X O2. 
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5.0. CONCLUSÕES 
 
  
 O tratamento termoquímico auxiliado por plasma usando a atmosfera Ar 

- N2 - O2 utilizado no tratamento de superfícies de titânio ocasionou um 

variação em diversas propriedades do titânio, podendo observar uma 

dependência entre as propriedades de superfícies de titânio oxinitretadas e o 

comportamento das espécies do plasma. A análise por espectroscopia de 

emissão óptica (OES) mostrou fundamental importância na obtenção desses 

resultados, pois através desta, pode-se observar um comportamento 

diferenciado das espécies do plasma quando foi variado o fluxo da mistura de 

gases. 

 Todos os tratamentos apresentaram valores de rugosidade superiores 

ao da amostra padrão, sendo observado que o aumento desses parâmetros 

não está relacionado com o número de partículas, mas sim com o 

comportamento das espécies presentes no plasma. 

Os valores de nanodureza obtidos excederam o valor da amostra padrão 

sendo que os valores máximos foram obtidos em fluxos de gases onde ocorreu 

um valor abrupto de intensidade luminosa das espécies, com exceção do 

tratamento 1 Ar – 4 N2 – x O2. Logo, neste caso ocorreu uma maior inserção de 

átomos na rede cristalina do titânio, o que ocasionou um aumento dessa 

propriedade tribológica.  

A fases analisadas por DRX, revelaram a presença da fase TiO2 e uma 

solução sólida de nitrogênio sobre esta, no qual provocou também 

deslocamentos verificados nos espectros. Foi observado que em pontos onde 

havia variação da intensidade luminosa, houve um maior deslocamento dos 

picos do DRX, isso devido à nesses pontos ocorrerem uma maior inserção de 
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átomos. Em mais uma análises o tratamento com 1 Ar – 4 N2 – x O2, não 

apresentou relação com as anomalias do plasma, fato que pode ser explicado 

por um erro experimental ocorrido durante o processo. Ocorreu uma maior 

inserção atômica de oxigênio no fluxo de gás onde houve uma anomalia do 

plasma. As propriedades ópticas tiveram uma sensibilidade ao fluxo de 

oxigênio e ao deslocamento dos planos cristalinos. 
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