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RESUMO 

 
 

As propriedades físico-químicas do Ti são sensíveis à presença de intersticiais. No 

caso do tratamento termoquímico auxiliado por plasma, a influência das diferentes espécies 

ativas ainda não é bem entendida. A fim de colaborar para tal conhecimento, esse trabalho 

propõe um estudo das espécies ativas do plasma carbonitretante de N2+Ar+CH4. Foi realizado 

o diagnóstico por espectroscopia de emissão óptica (OES) do plasma na mistura 

xAr+yN2+zCH4, onde x, y e z são fluxos variáveis de 0 a 4 sccm (cm3/min.). Esse 

diagnóstico apresentou variações abruptas de intensidades de emissão das espécies em 

determinadas condições e estas foram selecionadas para realizar o tratamento termoquímico e 

assim investigar suas influências. Em seguida, discos de Ti comercialmente puros foram 

submetidos ao processo de carbonitretação por plasma com as condições pré-estabelecidas 

pelo diagnóstico de plasma enquanto que os parâmetros de pressão e temperatura foram 

mantidos constantes. O perfil de concentração dos intersticiais, carbono e nitrogênio, foi 

determinado por reação nuclear ressonante (NRA) resultando numa curva de perfil em 

profundidade. As reações usadas foram 15N(ρ,αγ)12C e 12C(α,α)12C. Utilizou-se difração de 

raios-X em ângulo rasante (GIDRX) para identificar as fases presentes na superfície. A 

espectroscopia micro-Raman foi usada para estudar, de forma qualitativa a estrutura do 

carbono no TiCxN1-xVerificou-se que a densidade das espécies influencia, de maneira mais 

efetiva que o fluxo de gás, no processo de difusão e nas características da camada formada. 

Alta intensidade das espécies N2
+ (391,4 nm) e CH (387,1 nm) favorecem a difusão dos 

intersticiais C e N. Foi observado que o Hα (656,3 nm) atua como catalisador permitindo a 

difusão em maiores profundidades desses intersticiais na estrutura do Ti. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 

Physical-chemical properties of Ti are sensible to the presence of interstitial elements. 

In the case of thermochemical treatments plasma assisted, the influence of different active 

species is not still understood. In order to contribute for such knowledge, this work purposes a 

study of the role played by the active species atmosphere into the Ar – N2 – CH4 

carbonitriding plasma. It was carried out a plasma diagnostic by OES (Optical Emission 

Spectroscopy) in the z Ar – y N2 – x CH4 plasma mixture, in which z, y and x indexes 

represent gas flow variable from 0 to 4 sccm (cm3/min). The diagnostic presents abrupt 

variations of emission intensities associated to the species in determined conditions. 

Therefore, they were selected in order to carry out the chemical treatment and then to 

investigate their influences. Commercial pure Ti disks were submitted to plasma 

carbonitriding process using pre-established conditions from the OES measurements while 

some parameters such as pressure and temperature were maintained constant. The 

concentration profiles of interstitial elements (C and N atoms) were determined by Resonant 

Nuclear Reaction Analysis (NRA) resulting in a depth profile plots. The reactions used were 

15N(ρ,αγ)12C and 12C(α,α)12C. GIXRD (Grazing Incidence X-Ray Diffraction) analysis was 

used in order to identify the presence of phases on the surface. Micro-Raman spectroscopy 

was used in order to qualitatively study the carbon into the TiCxN1 structure. It has been 

verified which the density species effectively influences more the diffusion of particles into 

the Ti lattice and characteristics of the layer formed than the gas concentration. High intensity 

of N2
+ (391,4 nm) and CH (387,1 nm) species promotes more diffusion of C and N. It was 

observed that Hα (656,3 nm) species acts like a catalyzer allowing a deeper diffusion of 

nitrogen and carbon into the titanium lattice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O nitreto de titânio (TiN) e o carbonitreto de titânio (TiCN) aliam baixo coeficiente de 

atrito à alta resistência mecânica e à corrosão, o que a permite ser direcionada para a produção 

de ferramentas de corte (WEI et al., 2000). Atualmente já se sabe das propriedades 

fotocatalíticas do óxido de titânio (TiO2) e recentemente tem-se estudado este óxido dopado 

com nitrogênio com bons resultados em fotocatálise (IHARA et al., 2003). As ligas de Ti 

estão sendo utilizadas com sucesso em aplicações biomédicas tais como TiC, TiN e o TiCN, 

pois são materiais biocompatíveis e suas propriedades os apontam como excelentes 

candidatos para a produção de materiais implantáveis (DONG et al., 2007). Estudos 

mostraram que o comportamento tribológico de filmes finos de TiN e TiCN variam com a 

estequiometria (WEI, C. et al,, 2001). O TiO2 dopado com C mostrou alta atividade 

fotocatalítica em luz visível na oxidação de NOx (TSENG, Y. H., KUO, C. H., 2011). 

O Ti é um metal muito sensível à presença de elementos intersticiais refletindo 

diretamente suas propriedades físico-químicas. Isto porque a última camada de sua 

distribuição eletrônica é incompleta ([Ar] 3d2 4s2) e está organizada de tal forma que permite 

apresentar cinco estados diferentes de oxidação (Ti-I, Ti0, TiII, TiIII, TiIV) o que possibilita ao 

mesmo de reagir e formar solução sólida com elementos com menor raio atômico como 

oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio, onde estes se alojariam nos interstícios da rede do 

Ti (JOSHI, 2006; GUEMMAZ et al., 1996). 

A literatura aponta várias técnicas para modificação de superfície tais como: 

eletrodeposição, têmpera superficial, aspersão térmica e tratamento termoquímico. Esse 

último pode ser uma alternativa para obter superfície de alto desempenho. Dependendo do 

elemento químico introduzido, o processo recebe diferentes denominações. Dentre eles, 
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podemos citar a cementação, nitretação e carbonitretação por plasma. Este procedimento é 

conhecido na literatura também por PACVD (do inglês Plasma Assisted Chemical Vapor 

Deposition) (BURAKOWSKI, T., WIERZCHÓN, T., 1999). Foi desenvolvido na Suíça e nos 

Estados Unidos na década de 30. Seu uso comercial começou na década de 60. Atualmente, 

essa técnica está bem sedimentada na indústria. O tratamento termoquímico de PACVD é um 

importante aliado por ser uma tecnologia limpa, de baixo custo energético, maior controle da 

camada formada, os gases da reação são de fácil aquisição e baixo valor com o mínimo de 

perdas. As variáveis do processo tais como: tensão, corrente, fluxo dos gases de reação e 

pressão no reator condiciona alterações na camada do revestimento em diferentes formas de 

equilíbrio entre as fases de TiN e TiC resultando em diferentes propriedades (ALVES JR, 

2001).  

O plasma atua na superfície provocando diversos fenômenos como implantação de 

íons, aquecimento, pulverização e re-deposição de compostos. Todavia, as causas desses 

fenômenos não estão bem definidas. Spalvins (1989) relatou sobre a dificuldade de se obter 

um modelo que explica de maneira concisa o mecanismo de nitretação e cementação por 

plasma. O caminho para chegar a esse modelo pode estar na compreensão das espécies 

atuantes no plasma, o que motivou a realização desse trabalho, pois é possível que haja 

alguma espécie que beneficie o processo. Um estudo sistemático das espécies ativas do 

plasma de N2, Ar e CH4 usando a espectroscopia de emissão óptica contribuirá para obter um 

maior entendimento na produção de revestimento de TiCxN1-x por plasma. Sabendo quais 

espécies estão presentes e como elas se comportam, podemos obter maior controle das 

propriedades do produto final. 

Mogensen et al. (1998) estudaram as linhas de emissão dos gases H2, N2, Ar e TiCl4 

para entender as influências na fabricação de revestimentos de TiN em aço por PACVD. 

Observou-se a evolução das espécies Hα, Hβ, Ar, Ar+, N2, N2
+ e Ti+. Nos parâmetros 
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estudados verificou-se que a taxa de deposição depende linearmente da intensidade de 

emissão de N2
+. 

A fim de colaborar para esse conhecimento, esse trabalho propõe: 

 Um estudo das espécies ativas do plasma de N2, Ar e CH4 usando a espectroscopia de 

emissão óptica - OES (do inglês optical emission spectroscopy), observando a 

evolução das intensidades relativas dessas espécies.  

 Observar a influência das espécies estudadas no processo de carbonitretação por 

plasma sobre as propriedades físico-químicas da superfície. 

As técnicas de caracterização do Ti carbonitretado em plasma foram estudadas em 

comparação com os resultados obtidos do diagnóstico de plasma. As técnicas de 

caracterização usadas neste trabalho foram: A análise por reação nuclear ressonante, difração 

de raios X em ângulo rasante e a espectroscopia micro-Raman. 

A reação nuclear forneceu o comportamento difusivo do carbono e do nitrogênio num 

gráfico descrevendo um perfil em profundidade desses intersticiais. A difração de raios X em 

ângulo rasante identificou as fases presentes de TiN0,88 e TiC0,7N0,3 com concentrações 

variáveis de acordo com as condições do processo. A espectroscopia micro-Raman foi usada 

para estudar, de forma qualitativa, a estrutura do carbono no TiCxN1-x  

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta o referencial 

teórico necessário para a realização deste trabalho. Ele abrange de forma geral o tratamento 

termoquímico por plasma, aspectos da metalurgia do Ti e suas propriedades. O capítulo 3 cita 

os materiais usados e a metodologia aplicada. Aqui são citados os aspectos gerais do reator de 

plasma, preparação das amostras, as condições do processo e as técnicas de caracterização 

usadas. Os resultados obtidos são discutidos no capítulo 4 e finalmente, as conclusões são 

apresentadas no capítulo 5. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Influência das espécies ativas na absorção de intersticiais durante a carbonitretação a plasma do Ti                22 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 GERAÇÃO DO PLASMA DC 

 

 

Existem na indústria várias fontes para a geração de plasma tais como: rádio 

freqüência, fontes de corrente pulsada, microondas, fontes de corrente contínua (DC) e cada 

uma dessas fontes resulta num plasma com características distintas que difere no processo. 

Neste trabalho foi usado uma fonte de corrente contínua (DC). O texto a seguir descreve de 

forma geral, a geração do plasma (DC). 

Uma descarga DC é iniciada pela aplicação de uma diferença de potencial entre dois 

eletrodos, à baixa pressão, em um determinado gás. Durante esse processo, elétrons são 

produzidos e íons são acelerados pelo campo elétrico, colidindo com outras partículas e 

produzindo assim mais íons e elétrons através da seguinte combinação (equação 2.1): 

 

e- + G0           G+ + 2 e-                                      (2.1) 

  

Onde G0 representa um átomo ou molécula do gás em seu estado fundamental e G+ representa 

um íon deste gás (ALVES JR, 2001; ALMEIDA, 2008). 

Com a produção dessas cargas, é gerada uma corrente elétrica que varia com a 

diferença de potencial entre os eletrodos, dada pela curva da figura 1, que descreve o 

comportamento não linear dessa descarga em um circuito elétrico.  
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Figura 1 - Curva característica de voltagem (V) em função da corrente (i) entre dois eletrodos, numa 
descarga elétrica em gases (BARBOSA, 2007). 
 

 

A curva da figura 1 possui três regiões distintas. Na primeira região a corrente é muito 

baixa porque existe uma pequena quantidade de partículas ionizadas e esta é proporcional 

apenas à velocidade com que os íons e elétrons podem mover-se para os eletrodos. Neste 

momento, a resistência elétrica do gás é alta o suficiente para não conduzir facilmente 

portadores de carga livres no ambiente, condição esta em que o gás se comporta como um 

mau condutor. A medida que a voltagem aumenta, também aumentará a velocidade das 

partículas (íons e elétrons) que serão neutralizados nos eletrodos. Isto aumenta o coeficiente 

de recombinação e, decresce a taxa de aumento da corrente com a voltagem. Se o ritmo de 

produção de íons e elétrons permanecer constante e ainda aumentar a voltagem, chega-se a 

uma condição limite, na qual todos os elétrons e íons chegam aos eletrodos antes de se 

recombinarem-se, gerando assim uma corrente de saturação. Alcançando a saturação, e ainda, 

aumentando a voltagem entre os eletrodos, a corrente voltará a crescer, isso porque os elétrons 
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possuem energia suficiente para ionizar outros átomos e produzir 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, 

espécies tais como: 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 colisões inelásticas. Os íons são acelerados para o 

cátodo e produzem novos elétrons secundários. O gás que antes se comportava como um mau 

condutor, alta resistividade, teve sua rigidez dielétrica rompida e agora apresenta 

características de um condutor, permitindo o fluxo da corrente aplicando uma voltagem de 

menor intensidade que aquela usada para a geração da descarga. Essa região é denominada de 

descarga normal. Quando a voltagem continua aumentando, daí por diante tem-se uma 

corrente elétrica como função diretamente proporcional à voltagem para uma pressão 

constante. Esta região é chamada de “anormal” ou “anômala”. Esta ultima é usada para os 

processos de deposição por plasma, por ter maior densidade de corrente e portanto maior 

eficiência, além de proporcionar um tratamento superficial uniforme (ALVES JR, 2001). 

Ao visualizar uma descarga anômala existe uma série de espaços escuros e luminosos 

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

conforme a figura 2 a seguir. 
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Figura 2 - Perfil visual do plasma durante a descarga luminescente anômala seguido pelos perfis 
correspondentes da intensidade luminosa “I”, do potencial elétrico “Ve” e da densidade de carga 
espacial “n+” e “n-“ (BARBOSA, 2007). 
 

 

A região clara próxima ao cátodo é chamada de luminescência catódica (cathode 

glow). A cor da luminescência é característica do material do cátodo (devido aos átomos que 

foram arrancados por sputtering e agora estão excitados) e do gás de trabalho. A região escura 

surge na frente da luminescência catódica, nesta faixa de espaço os elétrons secundários são 

acelerados repelidos pelo cátodo para assim, produzir mais íons e manter a descarga. O 

tamanho desse espaço depende da temperatura do gás e da pressão que se está trabalhando, 

sendo inversamente proporcional a estes parâmetros. Essa relação ocorre porque quanto 

menor a pressão maior será o caminho livre para os elétrons percorrerem e ganharem energia 

ao chocar-se com uma espécie neutra e ionizá-la. Em pressões maiores tem-se menor espaço 

escuro, menor caminho livre médio e maior será a probabilidade do elétron se chocar com 

uma espécie neutra com menor energia. A essa região escura dar-se o nome de bainha 

catódica. 
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Vale considerar algumas observações da bainha catódica. Esta região possui um 

grande potencial que resulta na aceleração dos íons positivos para o cátodo bombardeando-o, 

ocorrendo liberação de elétrons secundários. Devido ao forte campo elétrico e ao fato da 

sessão de choque elétron–átomo e/ou molécula ser pequena, resulta em pequenas quantidades 

de colisões de ionização e excitação, o que implica numa região escura, e assim, esses 

elétrons são acelerados até a região de luminescência negativa. Nesta última região, têm-se 

colisões entre os elétrons proveniente do cátodo e as espécies do gás de trabalho, ocasionando 

reações de ionização, transferência de portadores de carga, produção de elétrons secundários e 

excitação, fenômenos responsáveis pela manutenção da descarga (AHMED, 1987; ALVES 

JR, 2001). 

 

 

2.2 MODIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIE POR PLASMA 

 

 

A indústria metal mecânica carece permanentemente de materiais com propriedades 

cada vez mais exigentes, combinando baixo custo e desempenho. Para atender essas 

necessidades, o tratamento de superfície torna-se uma alternativa para aprimorar as 

propriedades tribomecânicas e biológicas (no que se refere a biocompatibilidade). A 

implantação de átomos intersticiais, tais como nitrogênio e carbono, altera consideravelmente 

as propriedades de metais ferrosos e não-ferrosos de forma a atender as exigências de nossas 

indústrias. 

A nitretação e cementação iônica são processos termodinâmicos ativados por plasma 

para endurecimento superficial em materiais ferrosos e não ferrosos, onde as características 
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estruturais são controladas pelas variáveis de processo, tais como: tensão, corrente, potência, 

fluxos e composição dos gases, pressão de trabalho e temperatura (SPALVINS, 1989). 

Na implantação de intersticiais (carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio por 

exemplo) há pequenas alterações na superfície alvo, tais como formação de defeitos, acúmulo 

de espécies implantadas, alteração estrutural pela formação de compostos e etc 

(MIYAGAWA, Y., 1997). Talvez a implantação iônica de maior sucesso seja a produção de 

revestimento de nitreto de titânio por plasma (técnica conhecida como nitretação por plasma, 

nitretação iônica ou nitretação por descarga luminescente). Processo, patenteado por J. J. 

Egan em 1931 nos EUA e por Berghaus em 1932 na Suiça, permite realizar tratamento 

termoquímico em materiais por implantação iônica, o qual consiste de um fluxo iônico que é 

atraído pelo potencial negativo do material de trabalho (titânio, para o nosso caso). Após 

serem implantados, os íons, neutralizam-se e penetram por difusão térmica no corpo do 

material (AHMED, 1987; ALVES JR, 2001). 

Mais adiante será discutido o processo de nitretação iônica, cuja técnica é semelhante 

ao processo de carbonitretação iônica. Essas técnicas diferem pela atmosfera que contem as 

espécies reativas com o substrato. 

 

 

2.2.1 O processo 

 

 

A figura 3 ilustra um esquema típico de nitretação iônica, constituído basicamente de 

um sistema de vácuo, uma fonte de potência e um reator. 
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Figura 3 - Esquema básico do equipamento de nitretação iônica (ALVES JR, 2001). 

 

 

O sistema de vácuo deve ser capaz de atingir em torno de 10-2 torr (1,33 Pa) de pressão 

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

potência possui uma saída DC com uma ddp de aproximadamente 1500V e uma corrente 

capaz de fornecer energia à peça para que seja aquecida a uma temperatura de 300 °C e 600 

°C. No reator estão dois eletrodos onde o cátodo é o porta amostra. Ainda no reator, devem 

existir saídas para a medida de pressão, temperatura e outras variáveis desejadas para melhor 

controle do processo, e ainda, uma entrada para o sistema de gás, para formar a atmosfera 

nitretante (ALVES JR, 2001).  

Após atingir a pressão adequada (10-2 torr ou 1,33 Pa) aplica-se uma diferença de 

potencial entre 400 e 1200 V, o plasma é gerado, e então introduz-se o gás nitretante, 

tipicamente uma mistura de H2 e N2 (para a carbonitretação adiciona-se um gás rico em 

carbono como o CH4 ou o C2H2), no reator até a atmosfera atingir a pressão de trabalho (na 

faixa de 1-20 torr ou 102 - 2,7x104 Pa). Para pressões baixas, a descarga apresenta um brilho 

de cor rósea de pequena intensidade que é característico do material do cátodo e do gás. A 

medida que aumenta-se a pressão, esse brilho inicialmente espalhado, vai se tornando bem 
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localizado em torno do cátodo, até que atinge a condição de descarga propícia à nitretação, 

como é mostrado na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Curva de voltagem em função da densidade de corrente, mostrando a condição onde ocorre 
a nitretação iônica (BARBOSA, 2007). 
 

 

A figura 4 descreve a faixa de corrente e tensão usada para o processo de nitretação. 

Nas condições condizentes, o plasma já está envolvendo completamente o cátodo e a peça a 

ser nitretada. Neste momento ocorre o bombardeamento iônico que resulta no aquecimento do 

substrato entre outros fenômenos que serão discutidos mais adiante. A temperatura da amostra 

é controlada variando o valor da corrente aplicada nos eletrodos, regulando-a até o valor tal 

que permita chegar à temperatura desejada para realizar o tratamento termoquímico. Após o 

tempo estipulado para o tratamento, a fonte deve ser desligada e as amostras terão que ser 

resfriadas em vácuo. O resfriamento em vácuo deve ser feito para evitar tensões residuais ou 
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modificações na estrutura devido ao resfriamento brusco, acarretando alteração na estrutura 

(CALLISTER, 2005). 

O sucesso da nitretação iônica deve-se, além do caráter ecológico (não há resíduos no 

processo nem o uso de substâncias tóxicas), às inúmeras vantagens da mesma sobre os 

processos convencionais. Essas vantagens podem ser resumidas como se segue: 

 Menor tempo de tratamento; 

 Controle da camada de nitreto; 

 Uniformidade na espessura da camada; 

 Selecionar partes da peça a ser nitretada ou cementada; 

 Processo é reversível, ou seja, há possibilidade de desnitretação; 

 Mais economia de energia de energia; 

 Temperatura de processamento inferior as convencionais 

Em temperaturas baixas, na ordem de 300 °C, já é possível realizar o tratamento 

termoquímico, evitando distorções dimensionais. Esta técnica permite obter camada uniforme 

e o controle desta através das variáveis de processo, podendo ainda, produzir camada 

monofásica. Há possibilidade de selecionar áreas na peça para ser nitretadas, evitando regiões 

a qual não há interesse de fazer o tratamento termoquímico, para isso, basta aplicar uma 

proteção isolante ou metálica nessas áreas. O tempo de tratamento é inferior aos processos 

convencionais. O processo pode ser reversível, com a imersão da amostra em plasma de 

hidrogênio. E para finalizar, temos uma técnica relativamente econômica (ALVEZ JR, C. 

2001). 

Obviamente existem limitações neste processo. Algumas dessas limitações já possuem 

soluções e outras são aproveitadas,ou seja, passam a ser vantagens em outros aspectos: 

 O efeito cátodo oco: Ocorre em peças com geometria complexa. Esse efeito se baseia 

no aumento da densidade do plasma em regiões que possuem pequenos furos ou 
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cavidades que levam a um aumento da concentração de elétrons secundários da região. 

O resultado disto é um aquecimento superior às outras partes da peça resultando num 

tratamento não uniforme nessa região. Esse efeito pode ser usado para auxiliar na 

técnica de sinterização por plasma, usando um cilindro em volta da peça de trabalho 

concentrando o plasma nesta cavidade, resultando em maior temperatura devido ao 

gradiente térmico, sem usar maiores quantidades de energia (figura 5). 

 Efeito da razão A/V: Na nitretação e cementação iônica, a energia de aquecimento da 

amostra provém do bombardeamento de íons e espécies neutras energéticas na 

superfície da peça. O efeito indesejável é o super aquecimento em partes da peça que 

possuam uma maior relação entre a área superficial e o volume (A/V). A densidade de 

potencial na superfície não é constante, pois depende da densidade de corrente que por 

sua vez depende da geometria da peça. 

 Abertura de arcos catódicos: Em peças de geometria complexa, pode ocorrer um 

confinamento do plasma em alguma região. Se este confinamento gerar uma 

densidade de corrente superior àquela existente na descarga anômala, haverá a 

abertura de arcos, podendo danificar a peça de trabalho. 

 Efeito de borda: Quando peças de geometria complexas são tratadas, aparecem anéis 

de restrição na região próxima às bordas da peça. Esses anéis podem ser vistos a olho 

nu pela diferença de coloração não uniforme. É caracterizado por menor valor nos 

ensaios de microdureza devido à falha na camada. 
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Figura 5 - Experimento de sinterização por plasma em catodo oco. 

 

 

2.2.2 Mecanismo de interação plasma - superfície durante o tratamento termoquímico. 

 

 

Atualmente, um modelo que compara todos os aspectos do processo (tais como: geração 

de espécies ativas e seu fluxo para a superfície do substrato, fenômeno na interface sólido-

plasma, penetração e difusão do nitrogênio no volume do material) ainda não existe. Uma 

descrição precisa do processo de nitretação, cementação e carbonitretação iônica é muito 

difícil. Walkowicz (2003) explicou que este processo pode ser dividido em 4 estágios para a 

nitretação em aço assistida por plasma (ou nitretação iônica): 

 Formação da descarga e das características físico-químicas das espécies do plasma; 

 Processo de transporte do volume das espécies de nitrogênio para a superfície do 

substrato; 

 Interação das espécies ativas do plasma com o a superfície; 

 Evolução do transporte de nitrogênio no volume do substrato (difusão). 
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Figura 6 - Modelo do mecanismo de nitretação iônica. (LIMA, 2010 – adaptado). 

 

 

Spalvins (1989) deu sua contribuição chegando a conclusão que o processo de 

introdução de intersticiais por plasma se baseia na interação plasma-superfície derivando 

essencialmente dos seguintes fatores: 

 Adsorção de espécies de nitrogênio e carbono 

 Sputering dos átomos do substrato, reação deste com as espécies do plasma e 

deposição do mesmo na superfície na forma de TiCxNy (para substrato de 

titânio) ou FeCxNy (para substrato de aço) por exemplo. 

  Bombardeamento de espécies de carbono e nitrogênio e subseqüente 

penetração. 

O processo de carbonitretação iônica é muito semelhante à nitretação iônica, discutido 

aqui. Diferenciando apenas na adição de um gás precursor do carbono que pode ser CH4  ou 

C2H2  
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2.3 TITÂNIO: ASPECTOS GERAIS 

 

 

Inúmeras são as aplicações do titânio e seus compostos, uma vez que esse metal e suas 

ligas são de grande interesse industrial por combinarem as excelentes propriedades dos 

metais, como resistência mecânica, tenacidade, deformabilidade, condutividade térmica e 

elétrica, com vantagens estruturais, como baixa densidade e alta dureza. Podem ser 

comercializados na forma de chapas, barras, tubos, varetas, folhas, placas, canos e peças semi-

acabadas. Podemos destacar alguns exemplos de aplicações industriais: 

 Aeroespacial: Devido a baixa massa específica e excelentes propriedades mecânicas e 

resistência à corrosão, o titânio é aplicado em estruturas que sejam ultraleves, que 

possam ser utilizadas em altas temperaturas e resistam à corrosão e à meios 

corrosivos. Assim pode ser aplicado na fabricação de componentes para turbinas de 

aviões bem como as partes das asas, engrenagens e revestimentos. 

 

 Trocadores de calor: O titânio é um material muito importante para o desenvolvimento 

de trocadores de calor, principalmente quando o meio de atuação é a água salobra ou 

poluída. Destaca-se por ter grande durabilidade, eficiência e não apresentar falhas 

freqüentes devido a corrosão no sistema de resfriamento. 

 

 Indústria química: Devido a sua resistência à corrosão e ao ataque químico, o mercado 

de titânio para a indústria química está em fase de crescimento acelerado. 

Equipamentos como vasos, trocadores de calor, tanques agitadores, tubulações, torres 

e etc. 
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 Indústria naval: O titânio é empregado como liga em pequenas embarcações, navios e 

submarinos. Está presente em válvulas, bombas, trocadores de calor, fuselagem, 

material do casco, sistema de propulsão a água e tubulações. 

 

 Indústria nuclear: É empregado na fabricação de recuperadores de calor em usinas de 

energia nuclear. Está sendo aplicado em recipientes de estocagem de  combustível e 

em turbinas para reprocessamento e geração de energia com combustíveis fósseis e 

nucleares. 

 Indústria bélica: Além de ser usado para a fabricação de armamento leve, o titânio 

também é usado para a fabricação de mísseis e peças de artilharia. Uma tecnologia 

emergente para a produção de artefatos e armamento pesado de titânio manufaturado, 

chamada “Laser Shock Peening”. O metal é utilizado em componentes como 

engrenagens de transmissão em helicópteros, em aeronaves e componentes de veículos 

terrestres para melhorar a eficiência operacional em combate. 

 

 Indústria de consumo: Nessa área, o titânio é utilizado em produtos de arquitetura, 

acessórios para banheiro, bicicletas e equipamentos esportivos, óculos, relógios 

computadores entre outros. 

 

 Aplicações biomédicas: Além das propriedades já citadas, esse metal não é tóxico, 

conferindo-lhe biocompatibilidade, motivo pelo qual está sendo usado para confecção 

de biomateriais. É usado para componentes de bombas de coração artificiais, marca-

passos, válvulas cardíacas, próteses dentárias, próteses e implantes de juntas e ossos 

(BRAGA, N. A.; FERREIRA, N. G.; CAIRO, C. A. A., 2006). 
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2.3.1 Propriedades do titânio 

 

 

O titânio é um elemento de transição, seu símbolo é Ti, número atômico 22, sua 

configuração eletrônica ([Ar]3d24s2) está organizada de tal forma que o permite ter cinco 

estados diferentes de oxidação, sendo eles: Ti-I,Ti0, TiII, TiIII, TiIV , sendo os dois primeiros os 

mais raros de se encontrar. Essa configuração eletrônica permite que esse metal tenha 

mecanismos de oxidação bem complexos. Algumas propriedades do titânio estão descritas em 

comparação com outros metais bem comercializados. Como pode ser visto na tabela 2.1, o 

titânio possui maior relação resistência/densidade, porém torna-se um material para aplicações 

restritas, devido o seu alto preço. Devido a alta reatividade com o oxigênio é necessário uso 

de atmosfera inerte ou vácuo para a produção do titânio. O fator que mais contribui para o 

preço do titânio é o gasto com energia para produzi-lo, implicando em um produto bem mais 

caro que outros materiais de engenharia. 

 

Tabela 2.1 - Quadro de comparativo das propriedades do Ti e outros metais comerciais (LUTJERING, 
G.; WILLIAMS, J. C, 2003). 

          

Propriedades Ti Fe Ni Al 

Temperatura de fusão (°C) 1670 1538 1455 660 

Transformação alotrópica (°C) β-882-α γ-912-α - - 

Estrutura cristalina ccc-hc cfc-ccc cfc cfc 

Módulo de elásticidade E (GPa)* 115 215 200 72 

Densidade (g/cm³) 4.5 7.9 8.9 2.7 

Resistência a corrosão Muito alta Baixa Média  Alta 

Reatividade com o oxigênio Muito alta Baixa Baixa Alta 
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O titânio tem duas fases alotrópicas. Em temperatura ambiente, possui estrutura 

hexagonal compacta (fase α). Em 883°C transforma-se para a fase β com estrutura cúbica de 

corpo centrado. A temperatura exata de transformação de fase é fortemente influenciada por 

elementos substitucionais e intersticiais (LUTJERING, G., WILLIAMS, J.C., 2003).  

 

 

a)     b) 

Figura 7 - Ilustração representativa das duas fases alotrópicas do titânio com os seus seguintes 
parâmetros de rede. Em a) fase α e b) fase β (LUTJERING, G., WILLIAMS, J.C., 2003). 
 

 

2.3.2 Efeitos dos elementos de liga 

 

 

O titânio tem camadas incompletas na sua estrutura eletrônica ([Ar]3d24s2 ) 

permitindo formação de soluções sólidas com vários elementos substitucionais. Elementos 

como o oxigênio e o carbono formam intersticiais. A adição de elementos de liga permite o 

desenvolvimento de materiais com uma larga faixa de propriedades. A introdução desses 
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elementos de liga altera a temperatura de transição da fase α para β (β transus) que 

dependendo da situação, podem-se ter as duas fases presentes em diferentes proporções. 

Elementos como o boro, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio podem ficar alojados nos 

interstícios formando soluções sólidas devido a grande diferença entre o tamanho dos átomos 

de titânio e o tamanho dos átomos desses elementos (JOSHI, V. A., 2006). 

As propriedades do titânio e suas ligas são determinadas primariamente pelo arranjo 

da fração de volume e propriedades individuais de cada uma das fases α e β. A fase α é mais 

densamente empacotada e tem uma estrutura cristalina anisotrópica. Comparada com a fase β, 

a fase α é caracterizada pelas seguintes propriedades: 

 Maior resistência a deformação plástica 

 Ductibilidade reduzida 

 Propriedades físicas e químicas anisotrópicas 

 A taxa de difusão é duas ordens de grandeza menor 

 Alta resistência a fluência. 

A estabilização da fase α ou β depende da relação ne-/A, o número de elétrons de 

valência (ne-) por átomo do elemento de liga (A). Elementos de liga com relação ne-/A menor 

que 4 estabilizam a fase α, os elementos com relação maior que 4 estabilizam a fase β. Sendo 

este valor igual a 4, esses elementos de liga são neutros (JOSHI, V. A., 2006). Vários 

elementos formam solução sólida com o titânio sendo classificados como estabilizadores α 

(tais como: Al, Ga, O, N e C) ou estabilizadores β (tais como: V, Mo, Nb, Fe, Cr e Ni). Metais 

como o Zn e Zr são neutros, não estabilizam qualquer uma das fases α ou β (JOSHI, V. A., 

2006). As ligas de titânio são assim definidas: 
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 Ligas alfa (α): Este tipo de liga é obtida com adição de estabilizadores α, apresenta 

boas propriedades em altas temperaturas (como resistência à fluência), sua estrutura 

não muda com o tratamento térmico, possui boa soldabilidade e baixa forjabilidade. 

 Ligas beta (β): Com a adição de 30% de estabilizadores β resulta na sua retenção como 

fase estável em temperatura ambiente. Assemelham-se a metais refratários em sua alta 

densidade e baixa ductibilidade. Possuem grande resistência a alta temperatura e à 

corrosão. Como exemplos podemos citar: Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-15V-3Cr-3Al-2Sn e Ti-

11,5V-2Al-11Zr. 

 Ligas α+β: Contém estabilizadores das fases α e β. Esta liga pode ter suas 

propriedades melhoradas com tratamento térmico. A liga mais usada é o Ti-6Al-4V. 

 Ligas quase α: É conseguida adicionando 1% ou até 2% de estabilizadores β 

melhorando a resistência. Pode-se estabelecer nessas um bom compromisso entre a 

alta resistência das ligas α+β e a resistência a deformação das ligas α. 

 Ligas β metaestáveis: Contem estabilizadores β com concentração em torno de 10 a 

15% (em massa). A fase beta é retida em temperatura ambiente em condição 

metaestável. Possui excelente forjabilidade, tenacidade, capacidade de endurecimento 

em uma grande faixa de temperatura. Sua alta densidade e baixa resistência a 

deformação são algumas de suas desvantagens com relação as ligas β. 

 

2.3.3 Carbonitreto de titânio (TiCxN1-x) 

 

 

A introdução de átomos intersticiais não metálicos tais como o carbono e o nitrogênio, 

é uma técnica bem explorada para modificação de superfícies em metais ferrosos e não 
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ferrosos. E isso não é diferente para o titânio. O resultado desses intersticiais é o aumento 

considerável das propriedades mecânicas, aumentando também a sua inércia química, além de 

melhorar a resistência desse metal ao desgaste, para uma possível aplicação tribológica. O 

TiN e TiC tem sido usado com sucesso para ampliar o tempo de vida útil de ferramentas. No 

geral, o TiCxN1-x é uma solução sólida de TiN e TiC no qual une as propriedades de ambas as 

fases (SU, Y. L. ET al., 1997). 

O TiCxN1-x é altamente resistente ao desgaste e tem sido comprovada a aplicação 

desse material como um ótimo revestimento devido, principalmente a seu baixo atrito, alta 

dureza e alto ponto de fusão permitindo-o ser usado numa larga faixa de aplicação. A 

versatilidade do sistema deve-se ao fato do TiC e o TiN serem isoestruturais sendo 

completamente miscíveis. Os átomos de C e N atuam como elementos que competem pelos 

espaços nos interstícios da rede do titânio, um substituindo o outro. Tanto o carbono quanto o 

nitrogênio oferece propriedades distintas. A relação C/N no Ti podem gerar diferenças nessas 

propriedades. Comumente o TiN gera boa tenacidade e adesão que compensa a fragilidade do 

TiC, porém este último contribui com alta dureza e resistência ao desgaste e menor 

coeficiente de atrito (YANG, Y.et al., 2010). 

 

Além de aplicações tribológicas podemos dar um pouco de atenção a propriedades 

biológicas que o carbonitreto de titânio pode oferecer. Há vários trabalhos que citam a 

possibilidade desse material ser aplicado como biomaterial. Podemos citar Yan-Xia Dong e et 

al (2007) que publicaram um trabalho que apresentou testes de compatibilidade do TiCN com 

sangue e de adesão de plaquetas, retirando bons resultados no que se refere a compatibilidade 

e excelente resistência a corrosão. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O desenvolvimento desse trabalho foi realizado conforme detalhado no fluxograma da 

figura 8 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8 - Fluxograma do plano de trabalho resumindo todas as etapas desde o diagnóstico de plasma 
até as análises do material processado. 

 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES ATIVAS DO PLASMA DE N2, Ar E CH4 

 

 

Durante a descarga, cada espécie do plasma libera radiação com comprimento de onda 

característico (espécies atômicas, moleculares e iônicas) que depende das estruturas internas 

dos níveis quânticos e da probabilidade de transição. Essas radiações são geradas devido a 

colisões entre elétrons e partículas existentes na descarga luminescente. Isso é resultado de 

Identificação das espécies do plasma de Ar-N2-CH4. 

Construção das curvas de intensidades vs fluxo de gás para as diferentes 
espécies. 

Seleção das condições de intensidade das espécies o para tratamento 
termoquímico. 

Tratamento termoquímico de discos de titânio. 

Caracterização das superfícies das amostras. 

Análise da influência das espécies sobre as características da superfície 
tratada 
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um processo intenso de excitação e desexcitação atômico, molecular e iônico, que caracteriza 

absorção e liberação de energia dessas espécies. 

Um caminho para investigar a composição do plasma é obter informações dessas 

radiações emitidas naturalmente da descarga. Uma importante técnica para realizar esse 

diagnóstico é a Espectroscopia de Emissão Óptica (OES). Uma das vantagens sobre outras 

técnicas é que ela não é intrusiva, evitando interferência nas condições reais do processo 

(BARBOSA, 2011). 

Para o diagnóstico do plasma foi usado um espectrômetro de emissão Acton 

Spectrapro 2500i com comprimento focal de 500 mm, resolução espectral mínima de 0.05 

nm, rede de difração 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 de 200-1100 nm. A fibra óptica foi posicionada na 

janela da câmara, apontando diretamente para a descarga luminescente (figura 9). Os 

espectros de emissão adquiridos foram comparados com os valores encontrados no banco de 

dados de transição atômica disponível na página no sítio do NIST 

(HTTP://physiscs.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html). A identificação das 

transições quânticas relativas ao sistema de bandas de energia de moléculas e radicais foram 

feitas consultando um livro de banco de dados (PEARSE, 1976). 
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Figura 9 - Esquema de montagem do reator com o sistema de OES (BARBOSA, 2007). 

 

 

Observando a figura 9 é possível acompanhar a trajetória da radiação. A mesma 

atravessa a janela do reator e é capturada pela fibra ótica que a leva até o monocromador. A 

seguir a radiação encontra um conjunto de espelhos (1 e 2) que direciona a onda até uma rede 

de difração (3) separando as radiações em diferentes comprimentos de onda. Elas são 

focalizadas em outros espelhos (5 e 6) e refletidas até um sensor óptico (6) que converte a luz 

em corrente elétrica. As leituras da corrente elétrica são interpretadas por uma interface de 

computador (Spectrahub) e transformadas em dados de computacionais (BARBOSA, 2007). 

Para o diagnóstico do plasma fixavam-se os fluxos dos gases Ar e N2 enquanto o CH4 

variava entre 0-4 sccm. Após cada varredura de CH4, fazia-se outra combinação de fluxo de 

Ar e N2 e repetia-se a varredura de CH4 de 0-4 sccm outra vez. Assim obteve-se uma matriz 

de intensidades dos espectros dos gases N2, Ar e CH4. 

Com essa matriz identificou-se espécies ativas do plasma e estudou-se a evolução das 

intensidades das mesmas para cada espectro. A figura 10 ilustra um espectro típico obtido por 

OES para o plasma de 4N2-4Ar-4CH4, onde a numeração a frente do elemento químico 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Influência das espécies ativas na absorção de intersticiais durante a carbonitretação a plasma do Ti                   45 

 

representa o valor do fluxo desse gás em sccm. Nele também estão indicadas as espécies 

identificadas como importante no processo de carbonitretação, a saber: N2
+(391,4 nm), CH 

(387,1 nm) Hα (656,3 nm) e Ar (750,4 nm), correspondentes às transições descritas na tabela 

3.1. Essas espécies foram selecionadas por mostrarem-se mais sensíveis as variações de 

fluxos dos gases. 

Tabela 3.1 Transições das espécies selecionadas para o diagnóstico de plasma. 

 

 

Figura 10 - Espectro de emissão de N2+Ar+CH4, condição em que todos os gases estão com o fluxo de 
4 sccm. 
 

 

Com respeito a reprodutibilidade das medidas de OES, a variação entre os 10 picos 

mais intensos dos espectros apresenta erro máximo de 5%. Essa variância está relacionada 

entre outros motivos com a pressão residual que muda em função dos ajustes de conexões em 

geral. 
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3.1.1 Construção das curvas de intensidades das espécies em função do fluxo de gás 

 

 

Usando os dados dos espectros coletados, construíram-se curvas de intensidades das 

espécies adquiridas em função dos fluxos dos gases. Isso gerou três gráficos exibindo a 

evolução das espécies Hα (656,3 nm), N2
+ (391,4 nm) e CH (387,1 nm). Os condições de 

fluxo dos gases N2, Ar e CH4 foram: 3N2-1Ar-xCH4, 2N2-4Ar- xCH4 e 4N2-4Ar-xCH4. Onde 

o valor a frente do símbolo da molécula ou átomo representa o fluxo em dimensão sccm (do 

inglês Standard Centimeter Cubic per Minute) e variou-se “x” de 0 - 4 sccm . Para a 

construção dessas curvas, todos os espectros foram multiplicados por um fator de tal forma 

que os picos associados ao Ar (750,4 nm) tiveram o valor de intensidade luminescente 

igualados. Portanto, todas as outras espécies exibem valores de intensidade luminosa referente 

à linha de emissão do Ar. A figura 11 ilustra uma das curvas estudadas neste trabalho. 

 

 

Figura 11 - Curva da intensidade das espécies presentes no plasma de 4Ar+4N2 quando adicionados 
diferentes quantidades de metano. O fluxo de metano variou de 0 – 4 sccm. 
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A partir dos gráficos das Intensidades relativas em função do Fluxo de CH4, buscava-

se as condições onde as intensidades das espécies se destacavam, isto é, variações abruptas de 

intensidades. No exemplo ilustrado na figura 11, observa-se que a espécies CH é crescente até 

3 sccm enquanto a espécie Hα é decrescente. Por outro lado, a espécie N2
+ permanece 

constante para 2 e 3 sccm e depois decresce. Essas condições, denominadas de “condições de 

realce”, foram utilizadas como estratégia para avaliar a influência das espécies durante os 

tratamentos termoquímicos sobre as propriedades da superfície tratada. Veja o capítulo 4 para 

mais detalhes. 

 

 

3.2 TRATAMENTO TERMOQUÍMICO EM DISCOS DE TITÂNIO 

 

 

Para o tratamento termoquímico foram utilizadas 63 amostras de Ti comercialmente 

puro (grau II), de geometria circular, medindo 15 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura. 

Antes do tratamento elas foram polidas usando o seguinte procedimento: embutidas a frio 

com resina epóxi e depois lixadas com lixas de carbeto de silício com granulometria de 200 

até 2000 MESH. Posteriormente foi feito o polimento em politriz automática com pano OP-

CHEM e solução composta de sílica coloidal e peróxido de hidrogênio por um período médio 

de 30 min. Antes de serem inseridas no reator de plasma, as amostras foram limpas com ultra-

som em 3 etapas. A primeira com detergente enzimático, logo após com álcool etílico 

absoluto e finalmente com água destilada, permanecendo por um tempo de 5 min. em cada 

uma das soluções (BRAZ, 2010). 

O reator de plasma é composto de uma carcaça medindo 300 mm x 300 mm (diâmetro 

x altura), fechada por flanges ambas de aço inox (figura 12). Os contatos da carcaça com os 
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flanges foram vedados com gaxetas de viton com perfil em “L”. O flange na extremidade 

inferior dispõe de conexões para introdução de gases, sensor de pressão e para o sistema de 

vácuo, dispõe do eletrodo (cátodo) onde fica o porta-amostra e o termopar (cromel-alumel) no 

interior do mesmo. Na parte lateral do reator há uma janela de boro silicato onde pode ser 

observado o processo e posicionado a fibra óptica para o OES. Toda a carcaça do reator está 

conectada ao potencial positivo da fonte de tensão devidamente aterrado. O sistema de vácuo 

é composto por uma bomba mecânica rotativa Edwards (modelo E2M5), sensor de pressão de 

membrana capacitiva Edwards( modelo barocel W600 3281) e um leitor de pressão 

multicanal Active Gauge  Controller RS 232 também da marca Edwards. A potência para a 

formação do plasma é fornecida por uma fonte de corrente contínua de 0 – 1200 V de tensão e 

corrente de até 1,5 A. O sistema de alimentação de gases foi controlado por um controlador de 

fluxo de volume digital MKS (modelo 247). 

 

Figura 12 - Esquema do reator de plasma usado para o processo de carbonitretação, juntamente com o 

sistema de alimentação de gases e exaustão. 
 

 

As amostras de Ti, após preparadas conforme mencionado anteriormente, foram 

alojadas no porta-amostra em grupos de sete, sendo uma no centro e seis ao redor, de forma 

que todas estivessem bem juntas. Antes de realizar o tratamento, elas passaram por outro 
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processo de limpeza no reator com plasma de Ar (fluxo de 2 sccm) e H2 (2 sccm) com o 

objetivo de retirar contaminantes (óxidos e hidrocarbonetos) na superfície. Os fluxos dos 

gases CH4, N2 e Ar, que compõe a atmosfera do reator, foram as únicas variáveis de processo, 

enquanto os outros parâmetros: temperatura (500 °C), pressão (2,2 mbar) e tempo (1 hora de 

tratamento), foram mantidos constantes. A tabela 3.2 descreve resumidamente os parâmetros: 

 

 

Tabela 3.2 Descrição dos parâmetros de fluxo de trabalho para o processo de carbonitretação iônica. 
Em cada grupo de tratamento as condições de fluxo de N2 e Ar (em sccm) foram mantidos constantes 

sendo variável apenas o fluxo do CH4. 

 
 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DAS AMOSTRAS 

 

 

As informações contidas neste item descrevem, de forma geral, os processos de 

caracterização das superfícies utilizadas no presente trabalho, a saber: 

 Análise de Reação Nuclear ressonante: Citada também como NRA - do inglês Nuclear 

Reaction Analysis – foi usado para obter o perfil de concentração de nitrogênio em 

profundidade, usando intensidade de energia ressonante. Para o carbono a análise foi mais 

qualitativa devido a limitação da técnica, resultando num perfil em profundidade, porém, não 

foi possível obter a concentração do carbono como foi calculado para o nitrogênio. Mais 

adiante, ainda neste capítulo, faremos uma breve discussão sobre isso. 
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 Difração de raios X em Ângulo Rasante: Técnica usada para identificar a presença de 

fases. 

 Espectroscopia micro Raman: Essa técnica é bem sensível para materiais carbonáceos. 

Ela foi usada para estudar o aspecto estrutural do carbono difundido em relação a difração de 

raios x em ângulo rasante e ao NRA. 

 

 

3.3.1 Análise por Reação Nuclear (NRA) 

 

 

Essa técnica de caracterização consiste na incidência de um feixe de íons 

monoenergéticos no substrato. As partículas do feixe incidente interagem com os átomos do 

material gerando produtos tais como: íons espalhados e radiação. Esses produtos de reação 

podem ser capturados por um detector que gera um sinal para um sistema eletrônico que o 

converte em dados computacionais para ser interpretado e formar um espectro de contagens 

do produto de reação em função da energia (CARVALHO JR., 2009). O poder de freamento 

dos íons na matéria (perda de energia por unidade de comprimento) é um dos conceitos 

fundamentais das técnicas de NRA e RBS (do inglês Rutherford Backscattering 

Spectrometry), entre outras que usam feixe de íons. É a partir desse conhecimento que 

sabemos a profundidade que o feixe alcançou quando penetrou na matéria. A perda de energia 

das partículas ao penetrar na matéria é dada pela equação 3.1 a seguir: 

 

                                                                                                                       (3.1) 

A equação 3.1 depende da natureza, da energia da partícula incidente e do material 

alvo. Esses valores são tabelados para diversos pares íon/alvo. Com a relação de perda de 
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energia é possível determinar a profundidade em que a reação ocorreu como descreve a 

equação 3.2 a seguir: 

                                                                                                                  (3.2) 

 

A análise por reação nuclear (NRA) permite observar de forma quantitativa e 

qualitativa, camadas superficiais usando um feixe de íons leves na faixa de 0,1-10 MeV. 

Quando um íon ‘a’ atinge um alvo ‘A’ pode ocorrer reação nuclear. Um núcleo excitado 

intermediário ‘I*’ é formado e decai para um estado fundamental ‘B’ emitindo uma partícula 

‘b’ que pode ser um fóton γ e/ou um íon (H+, He2+) com energias específicas. Essa reação é 

resumida pela figura 13 (LIMA, S.C., 2010). 

 

Figura 13 - Essa figura esquematiza a interação do feixe de íons com um átomo do substrato. 
Caso este projétil esteja na energia de ressonância do átomo alvo, ocorrerá reação nuclear 
podendo liberar outros íons e radiação (LIMA, S.C., 2010). 
 

A reação nuclear é específica para cada material, sendo uma técnica de análise 

seletiva, pois os produtos de reação têm energia específica, nos permitindo selecionar com 

qual átomo pretendemos induzir a reação nuclear de acordo com a energia do feixe. Todo 

nuclídeo presente na amostra tem a mesma probabilidade de reação e o número de produtos 

detectados é proporcional a quantidade do nuclídeo que emitiu a partícula detectada. O 

resultado é um espectro de contagens em função da energia das partículas incidentes. A partir 
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desse espectro podemos determinar a quantidade do nuclídeo alvo presente na amostra, 

comparando a área do sinal gerado pelo espectro experimental com a área do sinal gerado por 

uma amostra padrão. 

 

 

Figura 14 - Esquema experimental da análise de feixe de íons. Este esquema foi usado para 
fazer a análise de 12C(α,α)12C. Adaptado de (CARVALHO JR, 2009). 
 

 

A reação nuclear foi utilizada para caracterizar o perfil em profundidade do nitrogênio 

e do carbono nas amostras de Ti carbonitretado. A reação para o nitrogênio foi 15N(ρ,αγ)12C 

em que em sua curva de seção de choque apresenta uma ressonância isolada em 429 KeV. Ao 

incidir um feixe de prótons (ρ) com energia igual a energia de ressonância numa superfície 

contendo nitrogênio, os projéteis do feixe farão reação nuclear com o isótopo 15N gerando 

partículas α e radiação γ (para esse trabalho foi usado detector de radiação γ) cuja a 

quantidade desses produtos é equivalente a distribuição em profundidade do 15N ao longo da 

amostra. A quantidade do 15N é equivalente a 0,366% do 14N, isótopo de maior concentração 

na amostra. Quando se incide o feixe (E0) com maiores energias, acima da energia de 

ressonância (ER), este terá maior poder de penetração no substrato, não serão induzidas 

reações nucleares na superfície do substrato sendo esta muito específica. O feixe perderá 
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energia, proveniente da seção de choque, até a energia de ressonância (ER) em camadas mais 

profundas, assim, fará reação nuclear com o 15N proveniente dessa profundidade. A energia 

do feixe incidente (E0) é aumentada em passos constantes permitindo a reação em maiores 

profundidades, até que as contagens de radiação γ tendam a zero (Quando a concentração de 

15N tende a zero). A figura 15 demonstra essa situação resumidamente. 

 

 

Figura 15 - Esquema da incidência do feixe numa amostra. No feixe com valor igual a ER ocorre 
reação nuclear representado por uma seta em negrito. Com maiores energias de incidência (E1 e E2 
maiores que ER) ocorrerá reação nuclear em maiores profundidades (CARVALHO, 2009). 

 

 

Sabendo o valor da quantidade de contagens γ e a energia do feixe incidente (E0) 

podemos construir um gráfico e dele retirar informações da concentração em profundidade 

(figura 16). 
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Figura 16 - Curva experimental da reação 15N(ρ,αγ)12C. 

 

 

Para a análise de NRA ressonante contamos com o acelerador single-ended de 500 

keV da High Voltage Engineering Europa B.V. A reação utilizada para obter os perfis de 

nitrogênio foi 15N(p,αγ)12C, que tem uma ressonância estreita a 429 keV na curva de seção de 

choque. Devido a limitações instrumentais foram utilizadas energias de até 450 keV, o que 

permite detectar 15N até 200 nm de profundidade. Antes de quantificar o teor de nitrogênio foi 

feita uma calibração com Si3(
15N)4 sob as mesmas condições experimentais da amostra. 

Ao analisar carbono, contamos com o acelerador Tandetron 4130 HC da High Voltage 

Engineering Europa B.V., equipado com fontes de íons dos tipos sputtering e de plasma, 

tecnologia tandem, até 3 MeV de tensão no terminal e quatro estações experimentais em 

linhas distintas: PIXE, RBS/NRA, implantação iônica e PIGE. Usamos a ressonância de 4,26 

MeV para a reação nuclear elástica 12C(α,α)12C. A figura 14 mostra um esquema para esta 

reação. 

A ressonância de 429 keV para a reação nuclear elástica 15N(p, α γ)12C é bem 

difundida para a detecção de nitrogênio em filmes finos. Ao contrário da ressonância a 4,26 
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MeV para a reação 12C(α,α)12C, essa ressonância é larga e assimétrica. Essa característica 

torna a conversão dos dados experimentais num processo trabalhoso e pouco intuitivo, 

quando se deseja um gráfico de concentração de C em função da profundidade na amostra. 

Driemeier e Baumvol (2008) desenvolveram um método que combina a excelente 

sensibilidade da reação 12C(α,α)12C a 4,26 MeV com a simplicidade de interpretação da 

técnica de Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford (RBS, do inglês Rutherford 

Backscatering Spectrometry). Por outro lado, essa técnica é apenas semi-quantitativa, ou seja, 

permite a comparação de diferentes amostras de uma série, mas não fornece com precisão a 

concentração de carbono. Nessa comparação leva-se em conta a intensidade e a largura de 

sinal, respectivamente proporcionais à quantidade de carbono e a sua profundidade máxima 

na amostra. 

 

3.3.2 Difração de raios X em Ângulo Rasante (GIXRD) 

 

 

A difração de raios X é uma das ferramentas mais atuantes para a caracterização de 

materiais. É usada para determinar e classificar estruturas policristalinas, assim como também 

análises químicas, tais como composição e tamanho de partícula, e ainda, determinar 

orientações cristalinas e ocorrência de texturas. 

Para ocorrer a difração de raios X é necessário que o comprimento de onda da 

radiação incidente seja da mesma ordem de grandeza do espaçamento interatômico do 

material analisado. A radiação é espalhada sobre a rede cristalina em todas as direções e a 

interferência construtiva dos raios espalhados gera picos intensos num gráfico de intensidade 

pelo ângulo de difração, sendo este característico de cada material (CURADO, 2007). 
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A profundidade de análise do DRX é um parâmetro importante neste trabalho. O 

processo de carbonitretação gerou uma camada de TiCxN1-x pouco espessa (por volta de 250 

nm), permitindo maior contribuição do substrato do que da camada no processos de difração, 

o que pode prejudicar os resultados. Para a análise de filmes finos a geometria θ-2θ pode não 

ser suficiente devido ao pequeno caminho ótico percorrido pelo feixe no filme. Neste caso, 

para análise de filmes finos, é mais interessante a geometria Seemann-Bohlin (figura 17), no 

qual o ângulo de incidência do feixe é rasante e fixo enquanto o detector faz a varredura 2θ. 

Essa técnica é conhecida também como GIXRD (grazing incidence X ray diffraction). Nessa 

geometria, o feixe tem o seu caminho óptico aumentado nas camadas mais próximas da 

superfície, assegurando maior participação da camada de TiCxN1-x. 

 

Figura 17 - Geometria Seemann-Bohlin para difração de raios X. 

 

 

A variação do ângulo de incidência é uma variável influente na profundidade do feixe 

de raios X. Quanto menor o ângulo α menor será a profundidade de penetração do feixe. 

Assim, variando o ângulo de incidência de 0,5-6°, tem-se uma profundidade de análise de ~ 

0,25 μm (0,5°) a ~3,0 μm(6°) (LIMA, 2010). 

As medidas de difração de raios X em ângulo rasante (GIXRD) foram realizadas no 

laboratório de Microanálise do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), utilizando o difratômetro SHIMADZU XRD-6000, radiação Cu Kα, numa 

varredura 2θ de 33,00 à 45,00°. 
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A obtenção de difratogramas em diferentes ângulos de incidência permite obter 

informações estruturais da superfície em profundidades distintas, de acordo com o ângulo de 

incidência do feixe, de modo que a comparação das intensidades relativas de picos das 

diferentes fases nos permite concluir sobre a homogeneidade da distribuição de fases em 

profundidade. Os difratogramas aqui apresentados foram adquiridos com ângulo (α) de 

incidência igual a 0,5°. 

 

 

3.3.3 Espectroscopia micro-Raman 

 

 

A espectroscopia Raman é uma técnica de análise não destrutiva, de alta resolução que 

proporciona em poucos segundos informações químicas e estruturais de qualquer material ou 

composto orgânico e inorgânico permitindo a sua identificação. Este método se baseia na 

incidência de um feixe de laser focalizado por uma lente objetiva permitindo analisar regiões 

micrométricas da amostra. Grande parte do laser é refletido (99%) e apenas uma pequena 

parte sofre espalhamento inelástico ocorrendo alterações de freqüência que são característicos 

do material analisado e independente da luz incidente. O conjunto dessas freqüências 

modificadas são chamadas de espectro Raman. Essa luz espalhada passa por uma rede de 

difração em um espectrômetro e suas componentes são capturadas por um detector, que 

converte em sinal elétrico e assim ser enviado para uma interface a qual converte em dados 

para finalmente obter o espectro num microcomputador (CARVALHO JR, 2009). 

De forma bem simplificada pode-se visualizar o efeito Raman como resultado da 

interação do campo elétrico da radiação incidente com os átomos de um meio espalhador, 

gerando um momento de dipolo induzido nestes átomos. O momento do dipolo induzido 
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oscila com freqüências V0, V0+Vk, e V0-Vk, onde V0 é a frequência da radiação incidente e Vk 

é a frequência de vibração do átomo. Uma molécula excitada por um campo elétrico 

espalharia radiação com três freqüências, sendo uma delas igual à da radiação incidente 

(espalhamento Rayleigh). As outras duas radiações envolvem deslocamentos em relação a 

essa frequência de excitação, associados às freqüências de vibração e rotação de átomos e 

moléculas. Esse processo de espalhamento inelástico constitui o efeito Raman, e o 

deslocamento em frequência é chamado de deslocamento Raman. 

 

 

Figura 18 - Diagrama de estados energéticos quando o laser incide no substrato. Esta imagem 
simplifica as formas de interação do feixe com a matéria (LIMA, 2010). 
 

 

A figura 18 descreve de forma resumida a interação do feixe com a matéria. A 

dispersão do feixe pode ser interpretada da seguinte forma: o fóton incidente leva a molécula 

a um estado transitório de energia (vibracional e/ou rotacional) superior não-permitidos, o 

qual abandonará rapidamente para acomodar-se em um estado energético permitido, emitindo 

um fóton. A frequência desse fóton dependerá do salto energético realizado pela molécula. 
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Se o resultado da interação fóton-molécula é um fóton liberado na mesma frequência 

que o fóton incidente, diz-se que o choque é elástico e nem o fóton nem a molécula sofre 

variação seu estado energético. Esta volta ao seu mesmo estado energético inicialmente antes 

do choque e o fóton liberado tem a mesma frequência V0 do feixe incidente. Esse fenômeno 

dar-se o nome de espalhamento Rayleigh; 

No caso de uma interação fóton-molécula resultar em um fóton liberado numa 

frequência distinta da frequência do feixe incidente, diz-se que o choque é inelástico,ou seja, 

há transferência de energia a molécula e o fóton, podendo ocorrer dois fenômenos: 

 Se o fóton liberado tem a frequência menor que a do feixe incidente, é porque ocorreu 

transferência de energia do fóton para a molécula. Esta salta para um estado energético não-

permitido e depois volta para um outro estado de energia permitido, mas num nível energético 

maior do qual possuía anteriormente. O fóton é liberado com frequência V0-Vk. A esse 

fenômeno dar-se o nome de espalhamento Raman Stokes. 

 Se o fóton liberado possui frequência maior que a do feixe incidente é porque foi 

produzida uma transferência de energia da molécula para o fóton. Isto significa que molécula 

inicialmente, antes de interagir com o feixe, não estava em seu estado fundamental e sim num 

estado de maior energia e a interação com o feixe faz com que decaia e libere energia na 

frequência V0+Vk. A esse fenômeno dar-se o nome de espalhamento Raman anti-Stokes. 

Cada material terá um conjunto de valores característicos de sua estrutura e da 

natureza do arranjo químico que forma esta matéria (PUEYO, R. P., 2005). 

As análises de espectroscopia micro-Raman foram obtidas no Laboratório de 

Microanálise da UFRGS. O feixe laser incidente é de He-Ne e o seu tamanho foi reduzido 

para 2 μm ao passar por uma lente objetiva com magnificação de 50X, o comprimento de 

onda do laser é de 632,8 nm. As amostras ficaram expostas ao laser por um tempo de 100s 
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cada uma. A potência do laser foi diminuída para evitar quaisquer modificações na superfície 

induzida pelo feixe. 

Como já foi discutido antes, o TiCxN1-x é uma solução sólida entre as fases TiN e TiC. 

A rede cristalina, tanto do TiN quanto do TiC, são cfc (cúbica de face centrada), onde o 

espalhamento Raman é proibido. Porém o processo de carbonitretação por plasma gera 

defeitos, sítios vacantes por falta de Ti e átomos intersticiais, carbono e/ou nitrogênio. Os 

defeitos gerados reduzem a ordem translacional alterando a simetria da rede induzindo o 

espalhamento Raman com dispersão em bandas acústicas e óticas (LIMA, 2010). 

A espectroscopia micro-Raman é muito utilizada para investigar materiais carbonosos. 

Com o recurso de micro-focalização, identificando as diferentes formas cristalinas e amorfas 

que podem compor as amostras. Dependendo da aplicação é necessário fazer uma análise 

quanto a sua forma estrutural (LOBO,A O., ET al.,2005). Esse método de análise foi aplicado 

neste trabalho com o objetivo de observar a estrutura do carbono com relação as suas bandas 

D e G. As figuras 28-30 exibem a faixa entre 1000 e 1800 cm-1 do deslocamento Raman 

(região onde aparecem as bandas D e G no espectro). A característica mais marcante de 

materiais com carbono em sua composição é a ocorrência dessas bandas. A banda G é 

derivada das ligações de carbono tipo sp2. A banda D é caracterizada pela formação de 

defeitos presentes, esta última tem sua intensidade reduzida se tivermos um substrato de 

grafite com um alto grau de cristalinidade. É comum encontrar em publicações, relações entre 

as intensidades integradas das bandas D e G (ID/IG) para caracterizar a quantidade de defeitos 

(PIMENTA, M.A., et al., 2007). A figura 19 descreve de forma bem prática o comportamento 

das bandas D e G. 
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Figura 19 - As imagens de um cristalito de grafite depositado em substrato de vidro. As figuras (a) e 
(b) são das bandas D e G respectivamente, plotados nessa forma para melhor visualizar a imagem com 
os contornos. Em (c) temos dois espectro Raman obtidos das regiões 1 e 2, no centro do cristalito e na 
borda respectivamente (figura b) (PIMENTA, M. A., et al., 2007). 

 

 

3.3.4 Cálculo do tamanho do cristalito (La) 

 

 

Há vários estudos comparativos da relação ID/IG com o objetivo de calcular o tamanho 

do cristalito (La). Porém os autores dessas publicações usam ajustes não padronizados com 

diversas funções (gaussianas, lorentzianas, pseudo-voight entre outras) diferentes. Baldan et 

al (2007) utilizaram duas equações encontradas na literatura, para calcular o cristalito de 

amostras de reticulados de carbono vítreos. Os resultados obtidos foram comparados com o 

cálculo do tamanho do cristalito (La) usando a difração de raios X por meio da equação de 

Scherer (equação 4.3), onde λ é o comprimento de onda da radiação incidente (0,154 nm), θ é 

a posição do pico e W1/2 é a largura da meia altura do pico (HWHM-half width half 

maximum). As equações usadas para calcular La pelas bandas D e G do Raman são as 

equações 4.1.e 4.2. A equação 4.2 leva em consideração a energia de excitação do laser (E1). 

 

                                                        (4.1) 

                                               (4.2) 
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                                                (4.3) 

 

 

Eles chegaram a conclusão que a equação 4.1 e 4.2 não pode ser usada como uma 

fórmula geral para determinar La sendo satisfatório apenas em condições especiais. Esta 

dissertação não foi trabalhada com amostras poliméricas como fizeram Baldan et al (2007), 

devido a isto, usamos apenas a relação ID/IG para entender de forma qualitativa o 

comportamento da estrutura do carbono na rede do Ti. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo foi dividido nas seguintes seções: 

 Seleção das condições de tratamento termoquímico por diagnóstico de plasma; 

 Caracterização das superfícies das amostras por NRA; 

 Difração de raios X em ângulo rasante (GIXRD); 

 Espectroscopia micro-Raman; 

 

 

4.1 SELEÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO TERMOQUÍMICO POR 

DIAGNÓSTICO DE PLASMA  

 

 

Na figura 20, são exibidas as curvas de intensidades das espécies Hα (656,3 nm), CH 

(387,1 nm) e N2
+ (391,4 nm) relativas ao Ar e normalizadas para as condições de fluxos 3N2-

1Ar-xCH4, 2N2-4Ar- xCH4 e 4N2-4Ar-xCH4, onde “x” varia de 0-4 sccm. Quando o fluxo de 

CH4 é igual a zero, não há emissão das espécies de Hα e CH, porque elas são derivadas da 

quebra de ligações C-H provenientes do CH4. Quando adicionado 1 sccm de CH4, é possível 

observar a evolução das espécies derivadas desse gás (Hα e CH). O Hα (656,3 nm) torna-se 

mais intenso que o CH (387,1 nm) uma vez que cada partícula CH4 gera quatro H após sua 

completa dissociação. Pode-se observar também uma queda brusca do N2
+. Isso ocorre devido 

ao compartilhamento da espécie N2
+ para a formação de outras espécies como CN e NH. 
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Figura 20 – Curva de evolução das intensidades relativas das espécies N2
+ (391,4 nm), Hα (656,6 nm) 

e CH (387,1 nm) relativas ao Ar (750,4 nm). Em a) os fluxos são 3N2-1Ar-xCH4, em b) os fluxos são 
2N2-4Ar-xCH4 e  c) os fluxos são 4N2-4Ar-xCH4, onde “x” varia de 0-4 sccm em todas as situações 
expostas nessa figura. 

 

Para o fluxo de 4 sccm nota-se a queda brusca da emissão das espécies N2
+ e CH4 em 

todas as curvas (figura 20). Observa-se que nessa condição, tem-se fluxo máximo de CH4, 

consequentemente há maior volume de partículas presentes. Nesse momento tem-se maior 

pressão e consequentemente o livre caminho médio é menor, o que aumenta a taxa de 

recombinação das espécies resultando em menor intensidade de emissão. 

Para a realização do tratamento termoquímico das amostras de Ti, algumas condições 

consideradas representativas das espécies presentes no plasma foram escolhidas. Para a 

a) b) 

c) 
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configuração 3N2-1A-xCH4, figura 20 (a), foram escolhidas as condições de fluxo “x”  de 

metano entre 1-3 sccm, porque as espécies monitoradas CH e N2
+ possuem situações adversas 

em termos de competição. Quando o CH é mínimo em 1 sccm o N2
+ é máximo, invertendo 

essa condição para 2 e 3 sccm. Baseado nessa estratégia, as condições de carbonitretação 

foram escolhidas correspondente as misturas 2N2-4Ar-xCH e 4N2-4Ar-xCH, figura 20 (b) e 

(c) respectivamente, onde “x” varia de 2-4 sccm respectivamente conforme apresentado na 

tabela 3.2. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES POR FEIXE DE ÍONS 

 

 

O perfil em profundidade de C e N difundidos na estrutura do Ti são exibidos nas 

figuras 21 - 23. Como pode ser observado nessas figuras, a camada de TiCxN1-x formada 

apresentou uma espessura menor que 0,25 μm, profundidade onde a concentração de 

intersticiais tendem a zero. Sinal que a espessura da camada não depende apenas da 

concentração dos gases de reação. 
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Figura 21 – Perfil de concentração em profundidade de 14N para a reação 15N(ρ,αγ)12C e 12C para a 
reação 12C(α,α)12C na condição 3N2-1Ar-xCH4 (onde x varia de 1 a 3 sccm). 

 

 

Na figura 21 (a), podemos observar a concentração e o perfil de difusão do N variando 

de forma considerável em função do fluxo de CH4. A razão que aumentava-se o fluxo de CH4, 

resultava na queda do pico de concentração do N. Isso ocorre, por haver C difundindo 

juntamente com o N. Esses dois elementos estariam competindo pelos interstícios da rede do 

a) 

b) 
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Ti. Para 1 sccm de CH4 (configuração 3N2-1Ar-1CH4) ainda na figura 20 (a), tem-se o maior 

pico de N, porém este apresenta o menor perfil difusivo que os demais. Em 2 e 3 sccm de 

CH4, há um platô na concentração de nitrogênio. Por mais que o pico de concentração do 

mesmo seja menor, tem-se maior difusão. O metano pode estar beneficiando a difusão do 

nitrogênio de alguma forma. É ainda mais evidente para 3 sccm de CH4 (configuração 3N2-

1Ar-3CH4), onde tem-se o menor pico de concentração de N difundido. Todavia este último 

tem o perfil difusivo que se estende em maiores profundidades. O perfil difusivo do C, na 

figura 20 (b), mostrou-se dependente do fluxo do gás CH4 aplicado no tratamento. Pode-se 

notar que tanto o pico de concentração quanto o perfil difusivo estão crescentes em função do 

fluxo de CH4 usado. Ao fazer uma analogia desses resultados com o OES, figura 20 (a), 

veremos que em 2 sccm de CH4 (configuração 3N2-1Ar-2CH4) temos maior pico de CH e de 

N2
+. Condição de maior emissão que poderia ser favorável ao processo de implantação iônica. 

Nota-se que isso não resultou em um pico de concentração de C e N na superfície, mas sim na 

iminência de um platô difusivo mais significativo que em 3N2-1Ar-1CH4. O aumento da 

difusão do N com o aumento do fluxo de CH4 está correlacionado à presença do hidrogênio. 

Veja que há maior profundidade de difusão onde há maior intensidade de emissão de Hα, 

figura 20 (a). A literatura afirma que o hidrogênio atua como catalisador nos processos de 

difusão de nitrogênio no processo de nitretação por plasma. Vendo dessa forma, em 2 sccm 

ocorreu uma queda na intensidade de Hα, isso deveria prejudicar a difusão do N e C, mas é 

possível notar que nesse mesmo fluxo, figura 20 (a) temos um pico de N2
+ e CH, o que 

permitiu maior difusão desses intersticiais e que em 3 sccm a difusão é bem maior. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Influência das espécies ativas na absorção de intersticiais durante a carbonitretação a plasma do Ti                   69 

 

 

 

 

Figura 22 – Perfil de concentração em profundidade de 14N para a reação 15N(ρ,αγ)12C e 12C para a 
reação 12C(α,α)12C na condição 2N2-4Ar-xCH4 (onde x varia de 2 a 4 sccm). 
 

 

A figura 22, exibe as reações de N e C para a configuração 2N2-4Ar-xCH4 (onde x 

varia de 2-4 sccm). Assim como ocorreu no grupo 3N2-1Ar-xCH4,os picos de concentração de 

C foram maiores a cada passo no fluxo de CH4, figura 22 (b). Para 2N2-4Ar-2CH4 apresenta 

menor concentração de intersticiais porém estão igualmente difundidos. Considerando que as 

a) 

b) 
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espécies estão emitindo numa intensidade próxima, figura 20 (b), pode-se entender esse 

comportamento da difusão. 

Visualizando a figura 22 (a), nota-se que o pico de N está em 2N2-4Ar-4CH4. 

Esperava-se que essa condição apresentasse menor concentração de Nitrogênio por haver 

mais carbono livre. Mas não ocorreu. Observando a evolução da espécie N2
+, figura 20b, 

nota-se menor intensidade dessa espécie e isso prejudicou a difusão de N, resultando na 

concentração desses átomos apenas na superfície. Mesmo que Hα esteja emitindo 

consideravelmente nessa condição nota-se que isso não é contribuição primordial para que 

ocorra difusão de N, pois este também teria que estar mais intenso. 

Na condição 2N2-4Ar-3CH4 obtivemos as concentrações de C e N intermediária e o 

maior perfil difusivo desse grupo. Ao observar os gráficos de intensidades das espécies na 

figura 20 (b), onde “x” é igual a 2 sccm, nota-se que todas elas estão com seus picos de 

emissão intensos. Com isso, Pode-se pensar que a alta emissão das espécies beneficia a 

difusão destas. Onde “x” é igual 4 sccm ainda na figura 20 (b), podemos ver que as emissões 

de N2
+ e CH decaíram, porém foi nesta condição 2N2-4Ar-4CH4 que ocorreu maior pico de 

concentração de N e C na superfície, exatamente onde ocorreu queda na intensidade de 

emissão de todas as espécies. No entanto, a profundidade de difusão é a menor desse grupo. 

Tanto o N quanto o C impregnaram na superfície saturando-a. Em poucas palavras podemos 

especular que o plasma não ofereceu condição suficiente para ativar quimicamente a 

superfície que permitiria maior difusão de intersticiais. Essa insuficiência gerou a 

impregnação de intersticiais próxima as regiões superficiais.  
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Figura 23 – Perfil de concentração em profundidade de 14N para a reação 15N(ρ,αγ)12C e 12C para a 
reação 12C(α,α)12C na condição 4N2-4Ar-xCH4 (onde x varia de 2 a 4 sccm). 
 

 

A condição de tratamento 4N2-4Ar-xCH4 (onde x varia de 2-4 sccm) apresenta os 

maiores fluxos de trabalho, figura (23). Nesses fluxos temos o maior número de partículas 

presentes no reator, podendo prejudicar no processo de difusão de intersticiais. Podemos 

observar um pico de N e C em 4N2-4Ar-4CH4, figura 23 (a) e (b). O mesmo fenômeno 
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ocorrido em 2N2-4Ar-4CH4, figura 21, repetiu-se na condição 4N2-4Ar-4CH4. As curvas de N 

e C em 4N2-4Ar-2CH4 e 4N2-4Ar-3CH4 mostram-se muito semelhante tanto no pico de 

concentração quanto no seu perfil de difusão, figura 23 (a) e (b). Se observarmos a evolução 

da espécie N2
+ (391,4 nm) podemos perceber que a intensidade de emissão está quase 

constante. Com isso, é possível correlacionar o comportamento desta espécie como o 

causador desse fenômeno. Observando o comportamento da espécie CH, nota-se que o maior 

pico é em 3 sccm de CH4, figura 20 (c) e mesmo ocorrendo queda de emissão do Hα pode ser 

observado maior difusão que em dois sccm. 

 

 

4.3. DIFRAÇÃO DE RAIOS X EM ÂNGULO RASANTE (GIXRD) 
 

 

A difração de raios-X em ângulo rasante foi utilizada neste trabalho pela sua 

importância na análise das fases em menores profundidades. A figura 24 exibe um dos 

difratogramas experimentais em 5 ângulos diferentes de incidência. 
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Figura 24 - Difratograma de raios X experimental de uma amostra de TiCxN1-X tratada na condição 
2N2-4Ar-4CH4 com ângulos de incidência rasante na faixa 0,5-6,0°. 
 

 

A reação nuclear mostrou uma camada de difusão muito pequena, na ordem de 250 

nm. Isso proporcionou maior dificuldade na identificação das fases, já que a difração, mesmo 

em ângulo rasante, é mais precisa para amostras com maior espessura de camada. Podemos 

visualizar na figura 24 as variações na intensidade, largura, e posição de todos os picos 

quando é alterado o ângulo de incidência (α) do feixe. Isso porque em ângulos diferentes de 

incidência temos profundidade distintas de análise. Sendo assim, ao incidir o feixe com 

valores maiores de α, as fases mais próximas da superfície contribuirão menos com as 

difrações, havendo maior contribuição do substrato. 

As difrações aqui apresentadas serão expostas de acordo com o seu grupo de 

tratamento (apresentados na tabela 3.2), para assim visualizar melhor suas características e 

simetrias e fazer uma análise comparativa entre os tratamentos. Todas as difrações estão 
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exibidas com ângulo de incidência de 0,5° devido à menor profundidade de penetração do 

feixe neste ângulo e assim obter mais informações da superfície. 

Nas figuras 25-27 estão os difratogramas dos grupos 1,2 e 3 respectivamente com os 

picos identificados. As linhas tracejadas na faze Tiα é para visualizar os deslocamentos dos 

picos quando aumentava-se o fluxo do gás CH4. As fichas PDF (Powder Diffraction File) 

aqui utilizadas foram 87-0630 para o TiN0,88, 42-1489 para o TiC0,7N0,3 e 44-1294 para os 

picos de Tiα. 

Na figura 25 tem-se os difratogramas do grupo 1. Em 3N2-1Ar-1CH4 podemos 

observar que o pico de TiN (200) é intenso se comparado ao TiCxN1-x (200), nesta condição 

temos mais N2 no plasma que o CH4 assim como também maior intensidade de N2
+ e Hα no 

OES, figura 20 (a), favorecendo a formação de TiN. Para as outras condições de tratamento 

desse grupo o pico de TiN tende a cair em função de maior fluxo de CH4. Isso ocorre devido a 

maior difusão do C que resultou na inicialização da formação do TiCxN1-x. 

 

Figura 25 - Difratograma de raios X do grupo 1 em ângulo rasante de 0,5°. Na parte superior direita na 
imagem está a legenda  com os gases da atmosfera do plasma e seus respectivos fluxos em sccm. 
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Nos difratogramas da figura 26 são mais evidente a ocorrência de TiCxN1-x, assim 

como também os deslocamentos dos picos de Tiα decorrente da introdução de intersticiais em 

sua rede. Esses deslocamentos mostraram-se ser mais intensos que nas amostras do grupo 1. 

Observa-se que houve uma contração para o plano (100) de Tiα, enquanto os outros dois 

planos, (002) e (101), expandiram nas condições 2N2-4Ar-3CH4 e 2N2-4Ar-4CH4.. O pico de 

TiCxN1-x apresentou-se amorfo. Essa hipótese pode ser confirmada pelo pico largo desta fase. 

A condição 2N2-4Ar-3CH4 apresentou-se mais amorfo que a 2N2-4Ar-4CH4 isso pode ser 

observado devido o prolongamento da curva nos planos (111) e (200) do TiCN. 

 

Figura 26 - Difratograma de raios X do grupo 2 em ângulo rasante de 0,5°. Na parte superior direita na 
imagem está a legenda  com os gases da atmosfera do plasma e seus respectivos fluxos em sccm. 

 

 

A figura 27 exibe os difratogramas do grupo 3. Os picos de TiN e TiCN estão menos 

evidentes que o grupo 2. A ocorrência de TiCN está em função de maior fluxo de CH4, 

porém, todos os picos das fases TiN e TiCN estão mais largos, devido a maior amorfisação. É 
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possível ver que há menor deslocamento dos picos de Tiα. Assim, podemos dizer que para 

essa condição temos menor contração e expansão dilatação dos planos (100) e menor 

expansão dos planos (002) e (101). Isso é decorrente a impregnação de intersticiais apenas na 

superfície do Ti com menor difusão. 

 

 

Figura 27 - Difratograma de raios X do grupo 3 em ângulo rasante de 0,5°. Na parte superior direita na 
imagem está a legenda com os gases da atmosfera do plasma e seus respectivos fluxos em sccm. 

 

 

4.4. ESPECTROSCOPIA MICRO-RAMAN 
 

 

O Ti puro não produz espectro Raman por não possuir bandas de vibração Raman 

ativas (LOHSE, B. H., CALKA, A., WEXLER, D., 2006). A fase TiN tem sua estrutura 

cúbica de face centrada (cfc), devido ao seu grupo de simetria os espalhamentos Raman de 

primeira ordem são proibidos (isso vale também para as fases TiC e TiCN). Entretanto o 
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processo carbonitretação por plasma produz muitos defeitos na estrutura como vacâncias por 

íons pesados de Ti, nitrogênio e/ou carbono. Esses defeitos reduzem a ordem translacional 

alterando a simetria efetiva da rede induzindo espalhamento Raman de primeira ordem com 

dispersão em bandas acústicas e ópticas. As bandas acústicas são derivadas da vibração de 

átomos de Ti com sítios vacantes promovidos pela ausência de carbono e/ou nitrogênio na sua 

vizinhança enquanto que a óptica é determinada pela vibração de nitrogênio e/ou carbono 

vizinhos de vacâncias na rede do Ti (LIMA, 2011). 

A faixa de estudo do espectro foi limitado ao sinal das bandas D e G do grafite com o 

objetivo de estudar o comportamento da estrutura do carbono. Reich, S. e Thomsen, C. (2004) 

publicaram uma revisão de espectroscopia Raman em grafite e mencionou no seu trabalho que 

uma fase grafítica altamente ordenada exibe uma banda G numa região entre 1100-1700 cm-1 

e outra de segunda ordem D* entre 2400 – 3300cm-1. Em um grafite que apresenta desordem 

em sua estrutura, este exibe uma banda G (grafite ordenado) em 1580 e outra banda D 

(desordem) em 1350. Zickler, G. A. et al (2006) citaram várias funções usadas para ajustes 

das bandas D (banda de desordem) e G (banda de grafite) como Gaussianas, Lorentzianas, 

Pseudo Voight ou combinações entre elas. Neste trabalho os espectros foram ajustados com 4 

curvas Lorentzianas com auxílio do software Origin 8, destacando as curvas das bandas D e G 

enquanto as outras duas curvas são referentes a ligações amorfas do tipo sp2. As análises e 

discussões serão focadas apenas nas bandas D e G. 

A literatura informa que a relação das intensidades integradas das bandas D e G (ID/IG) 

é inversamente proporcional ao tamanho do cristalito, ou seja, para ID/IG com valores 

tendendo a “zero” teríamos uma amostra com o mínimo de defeitos, apresentando um único 

cristalito (ZICKLER, G. A. et al., 2006). Porém, por não haver uma equação formalizada para 

obter o tamanho do cristalito, ID/IG só será usada neste trabalho em caráter qualitativo. O 

tamanho do cristalito não foi calculado neste trabalho, porém, com os resultados obtidos da 
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razão ID/IG podemos fazer referências sobre o possível aumento do tamanho do cristalito 

comparando os diferentes tratamentos.  

  

 

Figura 28 - Análise de espectroscopia micro-Raman das amostras tratadas com 3N2-1Ar-xCH4 (grupo 
1), x varia 1 - 3 sccm. 

 

 

A figura 28 exibe o espectro do grupo 1 das amostras de Ti carbonitretado. As bandas 

D (desordem) e G (grafite) ocorrem nas faixas 1328-1345 cm-1 e 1580 – 1585 cm-1. 

Analisando a tabela 4.1 pode-se notar que as posições dos picos dessas bandas estão 

deslocando para a esquerda. Taylor, Wayne e Chiu (2003) citaram esse fenômeno em 

decorrência ao stress residual de tração. Essa tensão foi maior para 2 e 3 sccm de CH4 no 

tratamento termoquímico. O acréscimo de CH4 gerou maior intensidade dos picos e menor 

a) b) 

c) 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Influência das espécies ativas na absorção de intersticiais durante a carbonitretação a plasma do Ti                   79 

 

largura de banda que pode ser relacionando ao aumento da cristalinidade do material e maior 

tamanho do cristalito. Isso pode ser associado à maior concentração de C não reagido com o 

Ti, como pode ser visto na curva da figura 28 (b). A figura 20(a) mostra que em 2 sccm de 

CH4 tem-se o maior pico da espécie CH (387,1 nm), onde poderíamos atestar mais energia 

beneficiando essa espécie que resultaria em maior quantidade de C implantado. Mas a 

intensidade de Hα está em baixa. Aumentando em 3 sccm de CH4, condição onde ocorreu 

maior pico de emissão de Hα, houve maior tamanho de cristalito e maior quantidade de C 

difundido. 

  

 

 
 
 
Figura 29 - Análise de espectroscopia micro-Raman das amostras (grupo 2) tratadas com 2N2-4Ar-
xCH4, x varia de 2 - 4 sccm. 
 

 

a) b) 

c) 
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Os fenômenos ocorridos no grupo 1, na figura 28, não se assemelham aos ocorridos 

dos tratamentos do grupo 2, figura 29. O fluxo de CH4 não apresentou tanta influência quanto 

a intensidades das espécies investigadas com o OES. O maior crescimento do cristalito 

ocorreu em 2N2-4Ar-3CH4, figura 29 (b), assim como também, maior cristalinidade (advindo 

da menor largura das bandas D e G) e maior intensidade nos espectros Raman (ver tabela 4.2). 

Foi nesta condição (em que o fluxo de CH4 é igual a 3 sccm durante o tratamento 

termoquímico) onde foi observado maior intensidade da espécie CH (387,1 nm). Ainda nesta 

condição, pode-se observar que a posição da banda D deslocou para a esquerda e da banda G 

para a direita decorrente de tensões residuais de tração e compressão respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Análise por espectroscopia micro-Raman do grupo 3, amostras tratadas com 4N2-4Ar-
xCH4, x= 2, 3 e 4 sccm. 

c) 

a) b) 
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A condição 4N2-4Ar-3CH4, figura 30 (a) gerou maiores largura de bandas e menor 

intensidade das bandas D e G, com grande volume de defeitos, menor tamanho de cristalito e 

maior amorfisação. Mesmo com maior intensidade de emissão da espécie CH, tem-se um 

maior volume de N2 na câmara emitindo com intensidade quase constante em 2 e 3 sccm. A 

baixa intensidade de emissão do Hα (656,3 nm) foi um fator influente nas características 

estruturais (quanto a sua cristalinidade). Em 3 sccm de metano (onde a intensidade CH decai 

mas o Hα evolui consideravelmente) há maior intensidade nos espectros Raman, figura 30 (b), 

menor largura de banda e o maior tamanho do cristalito. Ou seja, mais outra evidência da 

influência das espécies ativas no plasma na formação das fazes durante o tratamento 

termoquímico. Para a 4N2-4Ar-4CH4 que apresentou a evolução do cristalito semelhante ao 

4N2-4Ar-3CH4 mesmo com baixa intensidade da espécie CH. Porém vale considerar a 

influência do Hα que ainda emite consideravelmente. A queda brusca da intensidade CH 

resultou em menor intensidade das bandas D e G no espectro Raman. 

 

4.1 – Dados das posições das bandas D e G, largura da meia altura e suas intensidades 
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Tabela 4.2 - Dados das intensidades integradas das bandas D e G e a relação ID/IG que se comporta 
inversamente proporcional ao tamanho do cristalito (La). 
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5 CONCLUSÕES  
 

 
Após a análise e as discussões dos resultados obtidos pode-se concluir que: 
 
 A várias concentrações dos gases de reação não modificaram significativamente a 

espessura da camada formada. 

 

 A intensidade do Hα proveniente da dissociação do CH4, pode estar correlacionado 

com a alteração do perfil de difusão no processo de carbonitretação por plasma por influenciar 

na reatividade da superfície do Ti para a difusão do N e C. 

 

 A intensidade de emissão da espécie CH (381,1 nm) tem importância significativa em 

todo o processo de carbonitretação iônica. Nas condições de maior emissão, resulta em maior 

difusão de carbono. 

 

 A medida de difração de raio-x em ângulo rasante (GIDRX), com incidência na faixa 

de 0,5º - 6º, mostrou que as baixas intensidades no difratograma do carbonitreto de titânio foi 

devido a difusão em pequena profundidade de átomos de C e N devido ao tempo curto de 

exposição das amostras ao plasma carbonitretante  

 

 As análises de GIDRX e espectroscopia micro-Raman exibiram dados de uma 

estrutura policristalina e amorfa, com ocorrência de C não reagido com o Ti, carbono tipo 

grafite. 

 

 A fase de TiN é mais evidente em condições de maior relação dos fluxos N2/CH4. A 

quantidade desta fase decai quando essa relação diminui, por haver mais carbono competindo 

com o nitrogênio nos interstícios do Ti. 

 

 As intensidades relativas das espécies do plasma estão correlacionadas com o perfil 

difusivo. Foi observado que espécies com maior intensidade de emissão são suscetíveis a 

difusão em maiores profundidades. 
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Espectros adquiridos no diagnóstico de plasma por OES. 
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A tabela abaixo apresenta os parâmetros de plasma usados para o processo de carbonitretação. 

FLUXO TEMPE(°C) TENSÃO (V) 
CORRENTE 

(A) PRESSÃO (mbar) 

3N2-1Ar-1CH4 500 777 0,09 2,2 

3N2-1Ar-2CH4 500 898 0,09 2,2 

3N2-1Ar-3CH4 500 1060 0,09 2,2 

2N2-4Ar-2CH4 500 740 0,09 2,2 

2N2-4Ar-3CH4 500 835 0,09 2,2 

2N2-4Ar-4CH4 500 911 0,08 2,2 

4N2-4Ar-2CH4 500 724 0,09 2,2 

4N2-4Ar-3CH4 500 792 0,15 2,2 

4N2-4Ar-4CH4 500 903 0,09 2,2 
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