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RESUMO 

 

A nitretação por plasma vem sendo utilizada nas aplicações industriais e 

tecnológicas em larga escala por apresentar uma melhora nas propriedades mecânicas, 

tribológicas, dentre outras. A fim de solucionar problemas decorrentes na nitretação 

convencional, como por exemplo, os anéis de restrição (efeito de borda), foram 

desenvolvidos técnicas com catodos diferenciados. No presente trabalho, estudou-se 

superfícies de titânio comercialmente puro (Grau II), modificadas por tratamento de 

nitretação a plasma através de diferentes configurações de cátodos (catodo oco, gaiola 

catódica com uma gaiola e gaiola catódica com duas gaiolas) variando a temperatura em 

350, 400 e 430
o
C, com o objetivo de obter uma otimização da superfície para aplicações 

tecnológicas, avaliando de forma geral qual o tratamento mostrou melhores resultados 

no substrato. As amostras foram caracterizadas através das técnicas de ensaios de 

Microscopia de Força Atômica (AFM), Espectroscopia Raman, Microdureza, Difração 

de Raios-X (DRX), além de uma análise macroscópica. Desta forma, puderam-se 

avaliar propriedades do tratamento como rugosidade, topografia, presença de elementos 

intersticiais, dureza, homogeneidade, uniformidade e espessura da camada nitretada. 

Observou-se que todas as amostras expostas a nitretação foram modificadas em relação 

à amostra padrão (sem tratamento), logo, apresentando aumento da dureza superficial, 

presença de TiN constatadas tanto por DRX como por Raman, e uma alteração 

significativa na rugosidade das amostras tratadas. Constatou-se que o tratamento em 

cátodo oco, apesar de apresentar o menor valor de microdureza entre as amostras 

tratadas, foi o que apresentou a menor rugosidade superficial, apesar de nessa 

configuração as amostras sofrerem uma agressividade física maior do tratamento. 

Palavras chaves: Nitretação, Plasma, Gaiola catódica, catodo oco, Titânio. 



 
 

ABSTRACT 

 

The plasma nitriding has been used in industrial and technological applications 

for large-scale show an improvement in the mechanical, tribological, among others. In 

order to solve problems arising in the conventional nitriding, for example, rings 

constraint (edge effect) techniques have been developed with different cathodes. In this 

work, we studied surfaces of commercially pure titanium (Grade II), modified by 

plasma nitriding treatment through different settings cathodes (hollow cathode, cathodic 

cage with a cage and cathodic cage with two cages) varying the temperature 350, 400 

and 430oC, with the goal of obtaining a surface optimization for technological 

applications, evaluating which treatment generally showed better results under the 

substrate. The samples were characterized by the techniques of testing for Atomic Force 

Microscopy (AFM), Raman spectroscopy, microhardness, X-ray diffraction (XRD), and 

a macroscopic analysis. Thus, we were able to evaluate the processing properties, such 

as roughness, topography, the presence of interstitial elements, hardness, homogeneity, 

uniformity and thickness of the nitrided layer. It was observed that all samples were 

exposed to nitriding modified relative to the control sample (no treatment) thus having 

increased surface hardness, the presence of TiN observed by XRD as per both Raman 

and a significant change in the roughness of the treated samples . It was found that 

treatment in hollow cathode, despite having the lowest value of microhardness between 

treated samples, was presented the lowest surface roughness, although this 

configuration samples suffer greater physical aggressiveness of treatment. 

Keywords: Nitring, Plasma, Cathodic cage, hollow cathode, titanium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na nitretação por plasma, uma descarga elétrica em um gás contendo nitrogênio 

à baixa pressão é usada para promover o bombardeio de  íons e de espécies neutras 

sobre uma superfície metálica. Devido a este bombardeio os átomos que são 

arrancados da superfície da amostra, reagem com as espécies ativas do plasma e os 

produtos da reação voltam à superfície por redeposição. Os nitretos redepositados e 

recombinados dão origem a duas camadas: camada de compostos e zona de difusão. 

A relação entre as espessuras destas zonas, bem como as suas composições químicas 

definem as propriedades mecânicas da camada nitretada (ALVES Jr, 1995).  

A nitretação a plasma (DCPN) é um processo bem aceito industrialmente, 

sendo utilizado na melhoria de várias propriedades físicas de superfícies metálicas, 

como dureza, resistência ao desgaste e à corrosão, o que resulta em um aumento da 

vida útil das peças tratadas. Além de ser um processo que apresenta vantagens em 

relação aos processos de nitretação convencionais a gás ou em banho de sais, como a 

não emissão de poluentes, a economia de energia (toda potência térmica é utilizada 

para aquecer as peças e não a parede do reator, como acontece em um forno elétrico 

convencional), tempos de tratamento mais curtos, é também um processo versátil, pois 

permite, com a mudança dos diversos parâmetros, a obtenção de propriedades e 

espessuras diferentes da camada nitretada (SOUSA, 2007). 

No entanto, o processo de nitretação DCPN apresenta alguns problemas, 

especialmente quando são tratadas peças de geometria complexa. Neste processo, os 

componentes a serem tratados estão sujeitos a um alto potencial catódico para que o 

plasma se forme diretamente na sua superfície. Devido a distorções do campo 

elétrico em torno de cantos vivos ou bordas, conhecido como efeito de borda, as 
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amostras apresentam anéis de erosão caracterizados por uma redução de dureza nessas 

regiões. Esse defeito aparece principalmente em tratamentos com elevadas pressões de 

trabalho, como por exemplo, 5 mbar, e em materiais com elementos formadores de 

nitretos (SOUSA, 2007). 

Neste trabalho a finalidade é utilizar o processo inovador de nitretação a 

plasma em Gaiola Catódica (com uma e duas gaiolas), desenvolvido no LabPlasma, 

para eliminar o efeito de bordas e comparar com a nitretação em cátodo oco analisando a 

morfologia, composição e propriedades do Ti comercialmente puro (grau II).  
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2. REVISÃO LITERÁRIA 

 

2.1. Nitretação Iônica 

    

Técnicas de tratamento de superfícies que são consideradas ambientalmente 

limpas vêm ganhando um espaço cada vez maior no segmento. Dentre elas está a 

nitretação iônica, que é utilizada na modificação das propriedades superficiais dos 

materiais metálicos, como dureza, resistência ao desgaste e à corrosão, quando inseridas 

em plasma de nitrogênio, com o objetivo de obter propriedades adequadas ao uso 

desejado do material e consequentemente aumentar a sua vida útil. Além dos fatores 

ambientais, várias são as vantagens desta técnica sobre as convencionais. As mais 

importantes são: baixa temperatura de tratamento, melhor controle da espessura da 

camada, tempo de tratamento inferior, uniformidade na espessura da camada, nitretação 

de partes da peça, mais economia (ALVES Jr, 1995).  

Para um melhor entendimento do processo de nitretação iônica, serão 

abordados conceitos importantes relacionados com o plasma, meio no qual é realizada a 

nitretação iônica. 

2.1.1. O Processo de Nitretação Iônica 

 

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

descarga luminosa (glow discharge nitring) ou nitretação por plasma (Plasma nitring), 

foi patenteado em 1931 por J.J. Egan nos EUA e em 1932 por Berghaus na Alemanha, 

mas somente em 1960 teve início o seu uso comercial (SANTOS, 1987), (KURNEY, 

1986). Atécnica ainda não é muito usada no Brasil, tanto no meio empresarial como 

também entre metalurgistas e engenheiros de materiais, ficando sua divulgação restrita 

aos resultados de pesquisas desenvolvidas em universidades. 
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Nesta área as Universidades pioneiras no Brasil iniciaram suas pesquisas entre 

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

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

aplicada ao aspecto microestrutural e mecânico da camada formada, a Universidade 

Federal de Santa Catarina preocupou-se mais com o aspecto teórico como o diagnóstico 

do plasma e a influência das espécies sobre o mecanismo da nitretação. Posteriormente, 

em 1991, construiu-se e instalou-se na Universidade Federal de São Carlos um 

equipamento para nitretação iônica com plasma pulsado (ALVES Jr, 1995). 

Um equipamento típico de nitretação iônica é constituído basicamente de um 

sistema de vácuo, uma fonte de potência e um reator. O esquema de vácuo deve ser 

capaz de atingir em torno de 10
–2

 torr de pressão e possuir sistema para controlar a 

vazão dos gases usados para o tratamento. A fonte de potência possui uma saída d.c. , 

com voltagem máxima de aproximadamente 1500V, e uma corrente capaz de fornecer 

energia á peça para que ela seja aquecida a uma temperatura entre 300 e 700º C 

(ALVES Jr 1995). No reator se localizam dois eletrodos (cátodo e anodo) onde o cátodo 

também tem função de porta amostra. Ainda no reator devem existir saídas para medida 

da pressão, temperatura e outras variáveis desejadas para o melhor controle do processo. 

Devem ter ainda entradas para a atmosfera nitretante, bomba de vácuo e outros 

acessórios que sejam necessários para a nitretação da amostra. 

Um equipamento típico de nitretação iônica está esquematizado na Figura 2.1. 

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

reator.  
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Figura 2.1 - Esquema básico de um equipamento para nitretação iônica (ALVES JR, 

2001). 

 

O processo consiste em expor superfícies metálicas a um plasma nitretante, o 

qual é gerado devido a uma diferença de potencial entre dois eletrodos. Esses eletrodos 

estão contidos num reator hermeticamente fechado, onde é introduzida a atmosfera 

nitretante (tipicamente uma mistura de N2/H2) a uma pressão entre 1 e 10 mbar. Os íons 

criados devido a essa diferença de potencial, em torno de 600V bombardeiam a 

superfície da peça que fica sobre o cátodo, aquecendo-a até a temperatura de trabalho. 

Para pressões baixas, a descarga possui um brilho de cor rósea de pequena 

intensidade que é característico do material do cátodo (geralmente aço) e do gás. Á 

medida que se aumenta a pressão, este brilho vai ficando mais intenso e mais localizado 

em torno do catodo, até que se atinge uma condição de descarga propícia para a 

nitretação (ALVES JR, 1995). 
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Nessas condições, o plasma já está revestindo completamente o catodo e a peça 

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

onde diversos efeitos ocorrem, dentre eles, o aquecimento da peça devido ao 

bombardeamento pelos íons. A temperatura da peça é então controlada pela corrente até 

o valor desejado. A partir daí é contado o tempo de duração do processo. Após esse 

tempo, a fonte é desligada e a peça é deixada resfriar naturalmente.  

O sucesso da nitretação iônica deve-se, além do caráter ecológico, às inúmeras 

vantagens dela sobre os processos convencionais. Elas podem ser sumarizadas como se 

segue: 

i. Baixa temperatura de tratamento  

 

Em temperaturas tão baixas como 300°C é possível se realizar a nitretação, 

evitando assim trincas internas ou distorções dimensionais que normalmente ocorrem 

em tratamentos a temperaturas mais elevadas. A nitretação em baixa temperatura 

também é particularmente importante em peças que já tiveram um tratamento térmico 

anterior para endurecimento do núcleo, pois sua dureza será menos reduzida em baixa 

temperatura de tratamento (ALVES JR, 1991).  

ii. Controle da camada  

 

A estrutura da camada pode ser completamente controlada através das 

variáveis do processo. Pode-se, com facilidade, produzir uma fina e tenaz camada 

monofásica de γ' (~1-8μm de espessura) ou então uma espessa camada (~1-26μm) 

monofásica de ε, as quais são escolhidas dependendo da aplicação (ALVES JR, 2001).  
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iii. Tempo de tratamento inferior  

 

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

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

iônica, obtém-se a mesma espessura de camada num tempo máximo de 20h, utilizando a 

mesma temperatura de tratamento. Esta taxa acelerada de nitretação pode ser atribuída à 

transferência mais efetiva de nitrogênio do plasma para a superfície do metal e à 

presença de outras espécies ativas no plasma (SOUSA, 2007). 

iv. Nitretação de partes da peça  

 

O revestimento de estanho e cobre utilizado como proteção contra a nitretação 

convencional não pode ser utilizado na nitretação iônica. Ao invés disso, áreas que não 

se pretendem nitretar podem ser protegidas com materiais isolantes ou com materiais 

metálicos sem haver necessidades de grandes ajustes entre a peça e a máscara. 

Normalmente é utilizado, como máscara de proteção contra a nitretação, aço carbono 

comum cuja folga máxima entre a máscara e a peça deve ser em torno de 1 mm 

(SOUSA, 2007).  

v. Possibilidade de desnitretação  

 

A desnitretação é facilmente conseguida através de um tratamento em plasma, 

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

de amônia, o nitrogênio vai sendo retirado da peça e sendo levado para fora do sistema 

(SOUSA, 2007).  

vi. Mais Economia  

 

O custo da energia e do gás é bem menor que nos processos convencionais. Na 

nitretação se trabalha a uma baixa pressão (1-20 Torr) e um fluxo muito baixo (menor 

que 25 sccm), diminuindo o consumo do gás, que apresenta também um custo inferior 
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quando comparado com os sais de cianetos utilizados no banho químico. Quanto ao 

consumo da energia, o aquecimento é realizado diretamente sobre a peça, não 

necessitando aquecer nenhuma parede refratária, como ocorre nos fornos resistivos. 

Além disso, a tranferência de calor por condução e convecção é muito baixa, de forma 

que o rendimento de um aquecimento a plasma chega até a 80% (ALVES JR, 2001). De 

um modo geral, a manutenção do equipamento de nitretação possui um custo inferior ao 

custo da nitretação convencional.  

Obviamente algumas limitações existem na aplicação desse processo. A grande 

maioria das limitações já possui boas soluções que serão comentadas posteriormente. 

Outras limitações passam a ser vantagens sob alguns aspectos. Essas limitações podem 

ser sumarizadas como se segue:  

 Efeito em cátodo oco  

 

Esse efeito aparece quando as superfícies de furos, canaletas ou de superfícies 

planas estão posicionadas a uma distância próxima o suficiente para que haja 

sobreposição das regiões luminescentes do plasma. Os elétrons são confinados nestas 

regiões e oscilam, causando a ionização e a excitação adicional dos átomos. Quando a 

descarga inicia-se, a região luminescente é confinada dentro da cavidade, onde uma 

elevada densidade de partículas pulverizadas e evaporadas são produzidas e ejetadas da 

cavidade devido ao fluxo de gás. 

Os seguintes processos podem ocorrer dentro da cavidade do cátodo: 

(1) Átomos do gás são ionizados na região da bainha próxima à parede interna 

onde os elétrons são acelerados.  

(2) Elétrons secundários são emitidos da parede interna devido ao impacto de 

íons e de fótons.  
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(3) Emissão termiônica dos elétrons da superfície interna. Quando íons 

energéticos no interior da cavidade atingem as paredes, perdem sua energia, 

principalmente como calor, aumentando a temperatura das paredes do 

cátodo.  

(4) Elétrons rápidos são confinados eletrostaticamente na cavidade, e oscilam 

entre as superfícies opostas. Este efeito pendular incrementa a ionização e a 

excitação dos átomos na região da descarga luminescente negativa.  

(5) Partículas pulverizadas são produzidas devido ao impacto de íons do gás nas 

paredes e também devido ao aquecimento do cátodo.  

Para uma composição específica de gás, o efeito ocorre em função da pressão p 

e da distância específica D entre as superfícies opostas do cátodo (ARAÚJO, 2006).  

 Efeito da razão A/V 

 

Outro efeito igualmente indesejável na nitretação de peças é o 

superaquecimento em partes da peça que possuam uma maior relação entre a área 

superficial e o volume (A/V). Diferentemente dos métodos de aquecimento 

convencionais, na nitretação iônica, a energia para aquecimento da peça é cedida através 

do bombardeamento de íons e espécies neutras energéticas na superfície da peça. A 

eficiência desse mecanismo pode chegar até 90% e depende da pressão e composição do 

gás (RUSET, 1991). A densidade de potência na superfície da peça não é constante; ela 

depende significativamente da densidade de corrente que, por sua vez, está relacionada 

com a geometria da peça.  

  Abertura de arcos catódicos  

 

Quando partes de geometrias complexas como furos, arestas, pontas, cantos, 

microprojeções, contaminantes adsorvidos, contornos de grãos, etc. são nitretados, 
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haverá normalmente um confinamento de plasma nessas regiões. Se este confinamento 

gerar uma densidade de corrente superior àquela existente na descarga anômala, haverá 

a abertura de arcos (AHMED, 1987). Quando o arco é aberto, haverá uma queda de 

potencial e, como esse novo potencial é normalmente inferior à tensão de ruptura, o 

plasma se extinguirá. Por outro lado, se o equipamento for de alta potência, haverá uma 

fusão localizada, que poderá danificar as peças.  

  Efeito de bordas 

 

Quando peças com geometrias complexas, como, por exemplo, cilindros são 

nitretados, aparecem anéis de restrição na região próxima às bordas da peça. Esses anéis 

são detectados visualmente por uma coloração não uniforme na superfície nitretada e 

são caracterizados por falha na camada. Isso pode ser confirmado através de ensaio de 

microdureza que essa região apresenta uma queda acentuada na microdureza (ALVES 

JR, 2001). 

2.2. Nitretação em Gaiola Catódica. 

 

No processo de nitretação iônica planar, os componentes a serem tratados estão 

sujeitos a um alto potencial catódico para que o plasma se forme na superfície dos 

componentes. Esse processo é eficiente no tratamento de peças com formas simples ou 

pequena quantidade de peças. Todavia, devido à dificuldade de manter uma temperatura 

uniforme na câmara, particularmente, com grande quantidade de amostras ou 

componentes de dimensões variadas, podem ocorrer danos, como abertura de arco, 

efeito de bordas e efeito cátodo oco. Vários esforços foram feitos no sentido de evitar 

esses problemas. Um grande avanço dado nesse sentido foi a invenção da tecnologia de 

nitretação por plasma em gaiola catódica. Nesse novo processo, as amostras isoladas 

eletricamente são envolvidas por uma tela, na qual um alto potencial catódico é 
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aplicado, como mostrado na Figura 2.2. Dessa forma, o plasma atua na tela e não na 

superfície das amostras. Os componentes a serem tratados estão em um potencial 

flutuante ou sujeitos a uma baixa tensão de polarização, por exemplo -100 a -200V (LI, 

et al., 2002). 

 

Figura 2.2 - Processo de nitretação em gaiola catódica mostrando que o “sputtering” atua 

diretamente na gaiola, arrancando átomos de titânio que, por sua vez, se combinam com o 

nitrogênio havendo deposição de nitreto de titânio na superfície da amostra (SÁ, 2009). 

 

Esta é uma derivação e aperfeiçoamento da técnica de nitretação a plasma em 

tela ativa, sendo estas técnicas similares. Alguns pontos e mecanismos serão abordados 

para um melhor entendimento dos processos das técnicas. 

  

2.3. Nitretação a Plasma em Tela Ativa (Active Screen) 

 

Embora a tecnologia de nitretação por plasma convencional DCPN tenha 

grandes aplicações na indústria e apresente várias vantagens em relação aos outros 

processos (em banho de sais e líquida), atualmente essa técnica está em declínio, devido 

a falhas inerentes e de difícil correção (GEORGES, 2001).  
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No processo DCPN, o sputtering atua diretamente na superfície das amostras, 

enquanto no processo ASPN, o sputtering atua na tela, arrancando átomos que se 

combinam com o nitrogênio da atmosfera e se condensam na superfície da amostra (LI e 

BELL, 2004). 

A Figura 2.3 compara as duas técnicas, mostrando que no caso da ASPN o 

plasma não atua diretamente na amostra, onde a tela atua como cátodo e a DCPN que o 

cátodo é a própria amostra, na qual o plasma atua de forma direta. 

 

 

Figura 2.3 - Diagrama esquemático mostrando um sistema (a) DCPN e (b) ASPN (LI et al., 

2002). 

 

2.3.1. Mecanismo de Transferência de Nitrogênio na Nitretação 

 

Como nos outros tipos de nitretação, a técnica ASPN também é um processo 

multiestágio, o qual envolve a transferência do nitrogênio da atmosfera do plasma para a 

superfície da amostra, e então da superfície da amostra para dentro do substrato. O 

mecanismo de produção de átomos de nitrogênio e transferência da atmosfera para a 
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superfície dos componentes é uma das principais diferenças entre a nitretação a plasma, 

a gás ou em banho de sais (líquida), e entre ASPN e DCPN não existe diferença.  

Vários modelos têm sido propostos para explicar o mecanismo de transferência 

de massa em DCPN. Esses incluem o modelo de sputtering e recondensação 

(EDENHOFER, 1974), implantação de íons de nitrogênio (XU e ZHANG, 1987), 

bombardeamento com íons NmHn
+
 de baixa energia (HUDIS, 1973), adsorção de 

nitrogênio (TIBBETTS, 1974) e adsorção de íons átomos ou espécies neutras (SZABO, 

1984), entretanto alguns desses modelos podem ser facilmente excluídos do processo 

ASPN, como discutido abaixo. 

A teoria do bombardeamento de íons N2-H2 sugere que íons moleculares 

nitrogênio-hidrogênio, por exemplo, NH
+
 e NH2

+
, têm papel decisivo na transferência 

de massa em nitretação a plasma. Os íons moleculares de nitrogênio-hidrogênio se 

dissociarão, chocando-se sobre o cátodo, fornecendo o nitrogênio ativo que penetra na 

barreira superficial, entretanto o fato de que a nitretação pode ser realizada com uma 

mistura de gases N2 + Ar, tanto no processo DCPN como no ASPN, indica que o 

hidrogênio e, por sua vez, NH
+
 e NH2

+
, não são fundamentais para a nitretação a 

plasma. 

A teoria de implantação propõe que a nitretação é obtida pela penetração dos 

átomos de nitrogênio de alta energia ou pela implantação de íons de nitrogênio (N
+
), é 

conhecido como, implantação iônica, a energia de íons pode ser alta como 100 keV, já a 

profundidade de penetração de íons, por exemplo, N
+
, é limitada ao topo da camada 

mais superficial dentro da faixa de 0,1 - 0,2 µm. Em nitretação a plasma DCPN, a 

energia dos íons de nitrogênio é normalmente menor do que 0,5 keV com um potencial 

de aproximadamente 500 V entre o cátodo e o ânodo, enquanto na nitretação ASPN, as 



Revisão Literária  27 
 

_____________________________________________________________________________ 

Thiago Victor Rodrigues de Medeiros, 2014. 

amostras estão em um potencial flutuante, e os átomos ou íons de nitrogênio fora da tela 

ativa catódica poderão ter menor energia do que esses, em íon implantação ou DCPN. 

Por isso, penetração de átomos de alta energia ou implantação de íons não poderá ter um 

maior papel em transporte de nitrogênio em ASPN. 

É também duvidoso que a adsorção de nitrogênio na superfície das amostras 

poderá ser um maior fator na transferência em massa de nitrogênio. Isso porque, em 

nitretação com nitrogênio puro, as amostras são imersas no plasma, o qual pode conter 

íons de nitrogênio N
+
, N2

+
 e nitrogênio neutro N, N2, entretanto o efeito nitretante é 

mínimo para ambos os processos ASPN e DCPN. O experimento de Hudis com plasma 

“rf” provou que uma amostra imersa em plasma “rf” de diferentes composições de gases 

N2-H2-Ar poderia não ser nitretada se não existir corrente entre o cátodo e o ânodo. 

A discussão acima levou Li et al., (2002) a considerar que o sputtering e o 

modelo de recondensação, como estabelecido em DCPN, também poderá ser o 

mecanismo mais provável para transferência de massa de nitrogênio em ASPN. O 

modelo original requer sputtering de átomos de Fe dos componentes do cátodo na 

região de queda do potencial catódico, onde FeN é formado, o qual é retroespalhado e 

depositado no cátodo e, por sua vez, decompõe-se para levar nitrogênio na rede do Fe-α 

para formar a camada. Foi estabelecido que o sputtering e a deposição em ASPN, não 

são apenas significantes, mas também intimamente relacionados com o efeito nitretante. 

A prova mais visível de sputtering e de deposição foi eu quando o cobre foi usado para 

confeccionar a tampa da tela ativa, observou-se uma camada de cobre formada na 

superfície das amostras de aço, que pode ser visualmente observada e detectada por 

análise de DRX. Quando a placa de titânio foi usada para confeccionar a tampa da tela, 

a deposição foi estabelecida para cobrir a superfície das amostras apresentou derivados 

de titânio (LI et al., 2002).  
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O fenômeno de deposição não houve muita distinção para ambas as técnicas, 

mas ao serem observadas através do MEV as morfologias da deposição foram realmente 

reveladas mostrando uma considerável disparidade, como mostra a Figura 2.4 onde 

imagens de superfícies das amostras foram nitretadas por DCPN e ASPN. Pode ser visto 

que as amostras nitretadas por DCPN consistem de distribuição e tamanho irregular, 

provavelmente, por sputtering contínuo da superfície das amostras durante a nitretação. 

Em contraste, a superfície nitretada por ASPN consiste de partículas com contornos 

bem definidos. O tamanho das partículas está em escala micrométrica, e a maioria 

possui forma hexagonal. As medições realizadas em DRX nas superfícies das amostras 

verificaram que elas são nitretos de ferro consistindo principalmente da fase ε (LI e 

BELL, 2003). 

 

Figura 2.4 - Morfologias de (a) DCPN e (b) ASPN da superfície das amostras nitretadas 

(LI e BELL, 2003). 
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2.3.2. Transferência de Nitrogênio da Superfície da amostra para o 

substrato 

Como resultado de transferência de nitrogênio da atmosfera do plasma para a 

superfície da amostra, por exemplo, por redeposição de nitreto de ferro, uma camada de 

compostos será formada e um gradiente de nitrogênio é estabelecido na superfície. 

Nitrogênio então será liberado do nitreto de ferro na zona de compostos e transferido 

para dentro do substrato por processo controlado de difusão semelhante ao que ocorre 

em DCPN. A profundidade da zona de difusão de nitrogênio é determinada pelo 

gradiente de nitrogênio, temperatura e tempo de nitretação. Com uma temperatura e 

tempo fixado, a profundidade da camada será determinada somente pelo gradiente de 

nitrogênio (LI e BELL, 2003).  

A profundidade da camada, entretanto, não é proporcionalmente aumentada 

com o conteúdo de nitrogênio e espessura da zona de compostos na superfície. Em 

DCPN, uma vez que o potencial de nitrogênio é mais alto do que o limite para a 

formação da camada de compostos, a profundidade da camada de nitrogênio não será 

influenciada pelo aumento do potencial de nitrogênio. Embora a espessura e conteúdo 

de nitrogênio da camada de compostos são aumentados por utilização de alto potencial 

de nitrogênio, a formação de uma zona de compostos estabelece uma constante 

concentração de nitrogênio na interface matriz/compostos, então comparando com a 

ASPN, observa-se semelhante gradiente de nitrogênio, e desse modo, produzindo um 

idêntico perfil de dureza entre os dois processos. Por outro lado, se não existe camada 

de compostos formada na superfície e a concentração de nitrogênio na superfície das 

amostras é baixa, a profundidade da camada de difusão de nitrogênio será 

desfavoravelmente afetada.  
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O plasma aquece a tela e, por meio de radiação, fornece o calor necessário para 

aquecer as amostras até a temperatura de tratamento. O plasma que atua na tela também 

contém uma mistura de íons, elétrons e outras espécies nitretantes ativas (CLEUGH, 

2002) que são encorajadas a fluir através da tela e consequentemente sobre as amostras, 

por meio de um fluxo de gás. Assim, as espécies ativas podem atingir todos os pontos 

das amostras, inclusive entrar em furos, produzindo uma camada modificada uniforme 

em todos os tipos de formas geométricas e dimensões. Como o plasma não atua na 

superfície dos componentes, a abertura de arco e o efeito de borda são eliminados. A 

nitretação ASPN produz a mesma coloração cinza fosco em toda a superfície das 

amostras, independentemente da temperatura de nitretação, evitando, portanto o efeito 

de borda, nos quais ocorre uma redução na dureza (LI e BELL, 2003). 

Embora a espessura e a morfologia da camada nitretada sejam bastante 

influenciadas pela temperatura, elas não sofrem influência do método de nitretação 

(ASPN ou DCPN). Os processos de nitretação a plasma DCPN e ASPN produzem 

microestruturas praticamente idênticas, conforme análise de raios-X. A Figura 2.5 

mostra a comparação dos difratogramas de raios-X, mostrando que no processo DCPN 

predomina o nitreto γ’ - Fe4N, devido à descarbonetação superficial provocada pelo 

sputtering, enquanto que no processo ASPN, como não ocorre sputtering nas amostras 

e, consequentemente, não há descarbonetação superficial, predomina a formação do 

nitreto  – Fe2-3N (RUCET et al., 2003). 
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Figura 2.5 - Difratogramas comparativos dos processos DCPN e ASPN (adaptado de LI e 

BELL, 2003). 

 

Como o percentual em peso de nitrogênio no nitreto  – Fe2-3N (7,7 a 11%) é 

maior do que no nitreto γ’ - Fe4N (5,9 %), tem-se uma maior concentração de nitrogênio 

superficial no processo ASPN (Figura 2.6), até uma profundidade de 6 m (LI e BELL, 

2002). 



Revisão Literária  32 
 

_____________________________________________________________________________ 

Thiago Victor Rodrigues de Medeiros, 2014. 

 

Figura 2.6 - Concentração de Nitrogênio no processo ASPN, até 6 m de profundidade 

(adaptado de LI e BELL, 2003). 

A microdureza das amostras nitretadas pelos dois processos não varia, e as 

amostras nitretadas em atmosfera de 100% N2 não apresentaram aumento considerável 

na microdureza, conforme mostrado na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Perfil comparativo de dureza das técnicas DCPN e ASPN (adaptado de LI e 

BELL, 2003). 
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A Figura 2.8 mostra o desenho esquemático de amostras sendo nitretadas em 

três configurações elétricas: (a) em potencial catódico ou nitretação planar (DCPN), (b) 

em ASPN com isolamento e (c) em ASPN e em potencial zero. 

 

Figura 2.8 - Diagrama esquemático de amostras nitretadas (a) em DCPN, (b) em ASPN 

com isolamento e (c) em ASPN e aterrada (potencial zero) (ZHAO et al., 2006). 

A Figura 2.9 mostra micrografias das amostras nitretadas nas três condições. 

Observa-se que as micrografias são bem semelhantes, constituídas por uma fina zona de 

compostos e mais internamente uma zona de difusão.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 - Micrografias das amostras nitretadas (a) em DCPN, (b) em ASPN com 

isolamento e (c) em ASPN e aterrada (potencial zero) (ZHAO et al., 2006). 
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As fases presentes nas três condições são as mesmas, como mostrado na Figura 

2.10, sendo que para as amostras nitretadas em potencial catódico predomina a fase γ’ - 

Fe4N enquanto que no processo ASPN predomina a fase  – Fe2-3N, como visto 

anteriormente, porque, no processo DCPN, o sputtering ocorre na superfície das 

amostras.  

 

Figura 2.10 - Difratogramas das amostras do aço 722M24 nitretadas (a) em DCPN, (b) em 

ASPN em potencial flutuante e (c) em ASPN e aterrada (potencial zero) (ZHAO et al., 

2006). 
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As amostras do aço 722M24 nitretadas nas três condições apresentaram 

microdurezas equivalentes, conforme Figura 2.11. A microdureza das amostras não 

tratadas é 320 HV 0,1 e das amostras nitretadas em torno de 1000 HV 0,1, sendo um 

pouco menor para as amostras nitretadas pela técnica ASPN em potencial flutuante 

(ZHAO et al., 2006). 

 

 

A Figura 2.12 mostra as espessuras das camadas nitretadas (zona de compostos 

mais zona de difusão). As medidas das espessuras foram obtidas através dos perfis de 

microdureza até a profundidade que apresentou 400 HV 0,1 (ZHAO et al., 2006).  
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Figura 2.11 - Microdurezas superficiais das amostras do aço 722M24 nitretadas (a) em DCPN, 
(b) em ASPN em potencial flutuante e (c) em ASPN e aterrada (potencial zero). 

Figura 2.12 - Espessuras de camadas do aço 722M24 nitretado (a) em DCPN, (b) em 

ASPN em potencial flutuante e (c) em ASPN e aterrada (potencial zero). (ZHAO et al., 

2006). 
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2.4. Nitretação em Cátodo Oco 

 

A nitretação em cátodo oco (HCD) é uma extensão do processo de nitretação 

iônica. Este método consiste em nitretar a peça numa atmosfera altamente ionizada. A 

alta ionização é conseguida porque os elétrons no plasma são obrigados a refletirem 

sucessivamente entre duas superfícies catódicas (ALVES JR, 2005). A Figura 2.16 

ilustra esta situação. Elétrons são repelidos pelo cátodo central que pode ser a peça que 

se deseja nitretar em direção aos cátodos externos. Ao se aproximarem destes, são 

também repelidos realizando, assim, um movimento de zig-zag que aumentará a taxa de 

ionização da região em questão.  

 

Figura 2.13 - Desenho esquemático de uma amostra na nitretação em cátodo oco 

 

Uma alta densidade de íons significará maior bombardeamento na superfície, 

ocasionando uma alta incidência energética. Esta configuração de eletrodos é utilizada 

quando se deseja aumentar o dano superficial, ou seja, para uma mesma temperatura de 

processo, produzem-se mais interações entre o plasma e a superfície que na nitretação 

iônica convencional (ALVES JR, 2005). 

Cátodo oco 

Amostra 

Elétron 
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C. Alves Jr, et al. utilizaram a descarga em cátodo oco para nitretar discos de 

titânios e implantes dentários variando a pressão e a temperatura, afim de encontrar qual 

a melhor condição para deposição de TiN, visando o aumento da molhabilidade e como 

consequência a melhora na osseointegração. Como resultados os mesmo observaram 

que quanto menor a pressão (150 Pa) mais eficiente era a deposição de TiN, fator 

inverso foi observado com relação a temperatura, onde para temperaturas maiores 

(500ºC) tinha-se maiores quantidades de TiN depositadas, conforme ilustrado na Figura 

2.17. 
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Figura 2.14 – Difratograma de Raios-x da amostras de titânio puro e para as amostras 

nitretadas a 150 e 250 Pa, a temperaturas de 400, 450 e 500°C, durante 1h (C. Alves Jr, et 

al, 2005). 

Na Figura 2.18 estão representados os resultados de molhabilidade e  

rugosidade para os discos tratados em condições diferentes de pressão e temperatura, os 

autores associaram que com o aumento da rugosidade superficial tem-se uma maior 

afinidade com a água, pois amostras tratadas a temperaturas de 500ºC e 150 Pa o valor 

do ângulo de contato e rugosidade foram de 22º e 0,4 µm, enquanto que a amostra não 

tratada apresentou um ângulo de contato de 50º, porém os autores não citam o valor de 

rugosidade média da mesma, entretanto mostram que com a diminuição da pressão e 
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aumento da temperatura tem-se um aumento da rugosidade média superficial das 

amostras. 

 

Figura 2.15 - Média de valores de rugosidade da superfície de discos de Ti nitretadas em 

função da temperatura para quatro combinações de condições de pressão / hora (150 e 250 

Pa, 1 e 2 h) (C. Alves Jr. Et al, 2005) 

Lie shen, Liang Wang e JJ Xu (2014), utilizaram a nitretação assistida por 

cátodo oco de aço inoxidável AISI 304 austenítico e constataram que variando a 

temperatura (420ºC a 500ºC) de tratamento existe um aumento na formação da fase S, 

porém na temperatura de 520ºC ocorreu a precipitação de nitretos de cromo. Os autores 

afirmam que durante o processo o efeito cátodo oco foi observado em pressões que 

variaram desde 100 – 3000Pa. 

Na Figura 2.19 está ilustrado, em micrografia, um corte transversal das 

amostras tratadas a diferentes temperaturas. Pode-se observar que quanto maior a 

temperatura maior é a espessura de camada das amostras. 
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Figura 2.16 – micrografias, obtidas em MEV, das amostras tratadas em potencial 

flutuante e catódico a 420°C e 500°C (Lie shen, Liang Wang e JJ Xu2014). 

De acordo com os autores esse aumento de camada é observado nas amostras 

tratadas, tanto em caso onde as mesmas foram submetidas ao potencial flutuante do 

plasma (F) como no caso das amostras terem sido polarizadas com o mesmo potencial 

do cátodo (C), conforme ilustrado na Figura 2.20. 

 

Figura 2.17 – Espessura das camadas nitretadas a 420F, 420C, 450F, 450C, 520F and 520C  

(Lie shen, Liang Wang e JJ Xu2014). 
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2.5. Nitreto de Titânio 

 

Há vários nitretos de titânio, sendo que a literatura se refere com mais 

frequência o TiN e o Ti2N. Os nitretos de titânio podem ser caracterizados pela 

combinação de algumas propriedades das cerâmicas: alto ponto de fusão (3160-

3250ºC), alta dureza (2500-3000 HV), estabilidade térmica e química, resistência ao 

desgaste e à corrosão, com algumas propriedades metálicas, tais como baixo coeficiente 

de atrito e alta condutividade térmica e elétrica (FOUILLAND, 1998), (MEZGER, 

1992).  

Por apresentarem tais propriedades, observa-se uma grande usualidade na 

produção de componentes mecânicos, aumentando a vida útil de ferramentas de corte e 

na tecnologia da microeletrônica. Sua semelhança em cor com o ouro amarelo é 

considerada uma qualidade importante já explorada em relojoaria e tendo seu uso 

sugerido no recobrimento de superfícies metálicas de próteses odontológicas. O 

interesse da comunidade acadêmica é crescente em relação a estes compostos. Nos 

últimos anos, a odontologia, ortopedia e cardiologia têm investigado suas propriedades 

de resistência superficial e biocompatibilidade. A nitretação em plasma não é a única 

maneira de obtenção de nitretos de titânio. Revestimento de nitreto de titânio em 

especial TiN podem ser introduzidos sobre superfície do titânio ou aço inox com outros 

métodos como CDV  e PDV. 

Pesquisas sobre técnicas apontam que a nitretação em plasma é processo de 

difusão com plasma mais usado nas indústrias para tratamento superficial de peças 

mecânicas ao lado da carbonitretação. O conceito básico no uso da implantação iônica 

para melhorar as propriedades superficiais de uma liga de titânio é fundamentado na 

possibilidade de formar nitretos ou carbetos abaixo da superfície da liga. Os nitretos e 
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carbetos de titânio são materiais duros que melhoram as propriedades tribológicas da 

superfície, ou seja: aumentam a resistência ao desgaste e a dureza superficial (YILBAS, 

1996). 

Em estudos referente ao processo de CDV para a obtenção industrial de 

coberturas de TiN é usado há mais de 20 anos, porém a alta temperatura exigida no 

processo (1000ºC) não é adequada para algumas finalidades, como por exemplo a 

odontológica.  Já a obtenção de TiN através de PVD exige o aquecimento do substrato a 

temperaturas que variam entre 200 e 500ºC, tendo uma maior gama de usualidade. A 

coloração da cobertura é dependente da quantidade de gás Nitrogênio presente durante o 

processo (MEZGER, 1992). 

2.6.  Efeito de Cátodo Oco e Formação de Filmes Finos 

 

O processo de deposição a plasma pode ser dividido em dois grupos: 

deposição por pulverização (sputter-deposition) e a deposição de vapor químico por 

plasma. 

Deposição por pulverização compreende a pulverização física e pulverização 

reativa. Na deposição física, íons e átomos do plasma bombardeiam o alvo e liberam 

átomos ou moléculas do material do alvo. Os átomos evaporados difundem através 

do plasma e são direcionados para o substrato, onde se depositam. 

Outro método de deposição é a deposição de vapor químico por plasma 

(PACVD). A descarga ocorre em um gás reativo, através das reações químicas no 

plasma (principalmente pela ionização e dissociação), diferentes tipos de radicais e 

íons são formados, os quais são depositados pelas reações químicas superficiais. A 

maior vantagem dessa técnica comparada à deposição de vapor químico (CVD) é 

que o PACVD pode operar a temperaturas mais baixas. De fato, a temperatura dos 
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elétrons de 2 – 5 eV em PACVD é suficiente para provocar a dissociação, enquanto 

que em CVD a ativação do gás e as reações superficiais ocorrem por ativação 

térmica. 

2.6.1. Cátodo Oco 

 
O cátodo oco desempenha um papel importante no sistema de evaporação 

em corrente contínua (d.c), porque o alvo a ser bombardeado na realidade é o 

cátodo da descarga. O cátodo também é a fonte de elétrons secundários, e estes 

elétrons têm um papel importante na descarga, pois mantém a descarga e influencia o 

crescimento do filme (NICHOLSON, D.R., 1983). 

O efeito cátodo oco é um caso especial da descarga luminescente (JANOSI 

S. et al., 2004) O efeito de cátodo oco aparece quando as superfícies de furos, 

canaletas ou de superfícies planas (BARANKOVÁ,H. et al, 2001)  estão  

posicionadas a  uma  distância  próxima  o  suficiente  para  que  haja sobreposição 

das regiões luminescentes do plasma, conforme diagrama da Figura 2.21 (b). Os 

elétrons são confinados nestas regiões e oscilam, causando a ionização e a excitação 

adicional dos átomos. Quando a descarga inicia-se, a região luminescente é 

confinada dentro da cavidade, onde uma elevada densidade de partículas 

pulverizadas são produzidas e ejetadas da cavidade, devido ao fluxo de gás. Os 

seguintes processos podem ocorrer dentro da cavidade do cátodo (KAZEMEINI, M. 

et al, 2000). 

(1) átomos do gás são ionizados na região da bainha próxima à parede 

interna onde os elétrons são acelerados. 

(2) Elétrons secundários são emitidos da parede interna devido ao impacto de 

íons e de fótons. 

(3) Emissão termiônica dos elétrons da superfície interna. Quando íons 
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energéticos no interior da cavidade atingem as paredes, perdem sua energia, 

principalmente como calor, aumentando a temperatura das paredes do cátodo. 

(4) Elétrons rápidos são confinados eletrostaticamente na cavidade e oscilam 

entre as superfícies opostas. Este efeito pendular incrementa a ionização e a 

excitação dos átomos na região da descarga luminescente negativa. 

(5) Partículas pulverizadas são produzidas devido ao impacto de íons do gás 

nas paredes e também devido ao aquecimento do cátodo. 

Para uma composição específica de gás, o efeito ocorre em função da pressão 

p(torr) e da distância específica D(mm) entre as superfícies opostas do cátodo. 

A Figura 2.21 (a) detalha um modelo das regiões que compõem a descarga 

luminescente entre os eletrodos planos paralelos (JANOSI S. et al., 2004).  

 

Figura 2.18 - Modelo de descarga luminescente entre dois eletrodos planos paralelos(a) e 

mudança na intensidade luminosa(b, c): 1)cátodo; 2)região escura de Aston; 

3)luminescência catódica; 4)região escura do cátodo; 5)luminescência negativa; 6) região 

escura de Faraday; 7)coluna positiva; 8) região escura do ânodo; 9)luminescência anódica; 

10)ânodo; Ie)intensidade de luz emitida; S1 e S2)primeira e segunda superfície catódica; 

I1 e I2)respectiva intensidades de luminescência negativa; Ir)intensidade luminosa 

resultante (JANOSI S., KOLOZSVARY, Z. E HIS, A., 2004). 

 

Quando as luminescências negativas (glow discharges) de cátodos paralelos 

sobrepõem-se (Figura 2.21 (b)), o brilho torna-se muito intenso, e esta característica 
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indica o surgimento do regime de cátodo oco. Uma vez que para uma dada 

composição gasosa o efeito depende consideravelmente da pressão e do diâmetro 

dos furos, este aspecto visual surge somente em uma faixa estritamente definida da 

pressão. Consequentemente, se a pressão aumenta, a zona escura do cátodo 

estreita-se, e as cargas negativas se separam (Figura 2.21 (c)). 

O efeito de pulverização catódica consiste na liberação de átomos neutros do 

cátodo,normalmente no estado fundamental, quando íons positivos criados na 

descarga são acelerados pelo potencial da bainha e bombardeiam a superfície do 

catodo conforme a Figura 2.22. Esses átomos difundem-se das paredes do catodo 

para a região da nuvem da descarga, onde podem ser excitados ou ionizados por 

impacto de elétrons ou colisões com átomos excitados. 

 
Figura 2.19 - Representação do efeito de catodo oco ocorrendo dentro de um cilindro oco. 

 

A pulverização ou sputtering é definida como um processo de desarranjo e 

ejeção de átomos da superfície de um sólido devido a troca de “momentum” 

associado com o bombardeamento da superfície por partículas energéticas (HUDIS, 

M., 1973). Quando íons colidem com uma superfície sólida, transferem sua energia 

para  os  átomos da  rede  situados na  superfície. Átomos que adquirem energia 
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suficientemente capaz de vencer a energia de ligação da rede e tem uma trajetória 

adequada serão ejetados da superfície por pulverização. As partículas ejetadas do 

alvo difundem através do gás e se depositam sobre o substrato. 

2.6.2. Mecanismo de Crescimento de Filmes (deposição). 

 

Os átomos do alvo que adquirem energia suficiente para serem ejetados de seu 

sítio na rede cristalina, devido às colisões dos íons do plasma, são atraídos para a 

superfície do substrato por momentos de dipolos e quadripolo de átomos superficiais e 

perdem sua energia rapidamente para átomos da rede cristalina, se a energia cinética não 

for muito alta (RIE et al., 1995) (LEWIS, 1978). Forças de atração eletrostáticas são as 

responsáveis pela fixação dos átomos à superfície. 

Normalmente os filmes são formados pela condensação (solidificação) de 

átomos ou moléculas de um vapor sobre o substrato. O processo de condensação se 

inicia pela formação de pequenos aglomerados de material, denominados núcleos, 

espalhados aleatoriamente sobre a superfície do substrato. O mecanismo de fixação é 

denominado adsorção química quando ocorre a transferência de elétrons entre o 

material do substrato e a partícula depositada e adsorção física se isto não ocorrer. A 

energia de ligação associada à adsorção química varia de 8eV a 10eV, e a associada à 

adsorção física é de aproximadamente 0.25eV. Átomos adsorvidos migram sobre a 

superfície do substrato interagindo com outros átomos para formar os núcleos. O 

processo é denominado nucleação. À medida que mais átomos interagem os núcleos 

crescem. Quando os núcleos entram em contato uns com os outros ocorre a coalescência 

que resulta em estruturas maiores. O processo continua formando canais e buracos de 

substrato exposto, preenchidos com novos núcleos, até a formação de um filme 

contínuo (BOGAERTS et al, 2002), como esquematizado na Figura 2.23. 
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Figura 2.20 - Diagrama demonstrativo das etapas de formação de filme crescido por 

plasma 

 

Normalmente os filmes são formados por grãos monocristalinos dispostos em 

várias direções cristalográficas, cujo tamanho depende das condições da deposição e dos 

tratamentos térmicos posteriores. Grãos maiores geralmente estão associados à 

temperaturas maiores de processamento. Deposições em alta temperatura tendem a 

produzir filmes menos rugosos, pois a energia térmica aumenta a mobilidade de átomos 

ou moléculas, favorecendo a coalescência entre os núcleos. A rugosidade de um filme 

está relacionada com o tamanho dos grãos. A densidade de um filme pode dar 

informações sobre sua estrutura física; densidades menores que a da substância bruta 

indicam porosidade (ARAÚJO, 2006). 

Como o fluxo que atinge o substrato vem em várias direções, os pontos mais 

altos (os picos) receberão mais partículas do que os pontos mais baixos (os vales). Este 

fenômeno é conhecido como “efeito sombra”, devido à sombra que os átomos nos picos 

fazem às regiões dos vales. Como resultado, o filme apresentará rugosidade e em casos 

extremos poderá apresentar morfologia exclusivamente colunar (TAKEDA, S., et al., 

2001), (THORNTON, J. A., 1974).  
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Os átomos são atraídos para a superfície por momentos de dipolo e 

quadrupolo elétricos de átomos superficiais e perdem sua energia em pouco tempo, 

se a energia cinética não for muito alta (AHMED, G., 1987). Esses átomos, ao 

chegarem à superfície, cedem energia para outros da rede cristalina e ficam 

fracamente ligados à mesma. 

A adsorção de átomos sobre o substrato favorece a posterior difusão 

superficial desses, trocando energia e reagindo com outras espécies adsorvidas. 

Neste estágio da deposição, os átomos podem voltar ao plasma por pulverização ou 

serem aprisionados em sítios de baixa energia. Esse processo ocasiona a formação de 

“ilhas” de deposição, que crescem para formar um filme continuo. 

2.6.3. Deposição de Filmes em Gaiola Catódica 

 
O desenvolvimento e a investigação da técnica de deposição por cátodo oco 

levou ao desenvolvimento de um novo dispositivo, denominado “Gaiola Ionizante” ou 

Gaiola Catódica (Depósito de Patente número PI0603213-3), para investigar a 

possibilidade do uso simultâneo de múltiplos cátodos, com vistas à obtenção de 

revestimentos e tratamentos superficiais tridimensionais, que possibilitam uma ampla 

série de aplicações, que não podem ser satisfeitas com utilização do cátodo oco único, 

sem que se utilize um sofisticado sistema de controle do posicionamento e/ou rotação 

das amostras a serem tratadas.  

Para determinação do regime de cátodo oco em cada furo da gaiola e sua 

eficiência no tratamento e revestimento da superfície das amostras, foram investigados o 

regime de pressão de trabalho que produz a máxima intensidade luminosa na 

configuração utilizada, típica do efeito cátodo oco e realizada a obtenção dos espectros 

ópticos correspondentes para análise da intensidade dos compostos presentes em cada 
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regime, durante os processos de nitretação, e sua relação com a espessura e 

uniformidade da camada formada na superfície das amostra nestes processos.. 

A Figura 2.24 mostra o aspecto visual do plasma formado sobre o dispositivo, 

onde se pode observar a intensificação luminosa do plasma em cada furo da gaiola, 

quando a pressão de trabalho atinge um patamar de 2,5 mbar. Este efeito, típico do 

cátodo oco, apresenta, no entanto, um direcionamento da região luminescente do plasma 

para fora dos furos da gaiola, semelhante à multi-cátodos cilíndricos, devido à diferença 

de potencial entre essas regiões. Este fato indica que o sputtering dos átomos se dá 

sobre a gaiola, o que evita que a superfície das amostras (no potencial flutuante) sofram 

danos. Os átomos arrancados podem se combinar com o gás reativo da atmosfera do 

plasma, formando compostos que se depositam na superfície da amostra. Dessa forma, 

como no processo de deposição por cátodo oco único, a gaiola deve ser confeccionada 

no material que se deseja depositar.  

 

 

A B 

Figura 2.21 - Aspecto visual da formação do plasma na superfície da gaiola em função da 
pressão de trabalho: (a) p = 2,5 mbar e (b) p = 5,0 mbar. 
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Dessa forma os íons formados nas proximidades da gaiola são fortemente 

acelerados em direção as paredes da gaiola provocando a pulverização de seus átomos, 

o que favorece a sua combinação com as partículas energéticas do plasma, formando os 

compostos que serão depositados e/ou difundidos na superfície das amostras. 

A gaiola catódica funciona como dispositivo multi-cátodo, permitindo a 

deposição e/ou o tratamento de superfície tridimensionais, com uma excelente taxa de 

deposição e crescimento de camadas para superfícies ativadas termicamente, como na 

nitretação iônica. 



 

 

MÃTERIÃIS E 
ME TODOS 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho teve seu desenvolvimento prático na sequência apresentada 

pelo fluxograma da Figura 3.1, onde de forma geral amostras de titânio passaram por 

uma preparação metalográfica, foram tratadas a plasma com as determinadas condições 

(uma amostra não tratada foi separada), logo após todas as amostras foram 

caracterizadas e os resultados foram obtidos, analisados e discutidos. As etapas citadas 

serão mostradas de forma detalhada. 

 

 

Figura 3.1 - Fluxograma das etapas seguidas para o desenvolvimento deste trabalho. 
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3.1. Material 

As amostras utilizadas neste trabalho foram discos de titânio comercialmente 

puro (cp-grau II), com dimensões de 15 mm de diâmetro com 1,5 mm de espessura (ver 

Figura 3.2), obtidas por processo de estampagem de uma chapa de titânio adquirida da 

empresa Realum Ind. Com. de Metais Puros e Ligas LTDA. A composição química das 

amostras de titânio estão apresentada na tabela 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1 - Composição Química dos discos de titânio ASTM F67 GR2 

 

3.2. Preparação Metalográfica 

Todas as amostras utilizadas neste trabalho seguiram a mesma sequência 

metalográfica, onde as mesmas foram embutidas à frio em resina acrílica e 

posteriormente foram lixadas com lixas de carbeto de silício com granulometria de 

 Elementos de liga 

Teor (%) 

N C H Fe O2 Ti 

0,03 0,010 0,015 0,03 0,025 Balanço 

Figura 3.2 - Dimensões das amostras de Ti utilizadas nesse trabalho 
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  220, 360, 400, 600, 1200, 2000 MESH e polidas com uma solução de 40% 

sílica coloidal e 60% de peróxido de hidrogênio em politriz automática por 30 min. 

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

3.3. Equipamento de Tratamento DCPN 
 

 
 

O tratamento das amostras foi realizado num sistema desenvolvido no âmbito 

do laboratório de processamento de materiais por plasma (LabPlasma) do  Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). O equipamento para a 

nitretação convencional DCPN é constituído por uma câmara de vácuo, sistema de 

exaustão, sistema de alimentação de gases, fonte de tensão e sensores eletrônicos. Na 

Figura 3.3 é apresentado um diagrama do equipamento utilizado. O aspecto visual do 

equipamento é apresentado na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.3 - Desenho esquemático do equipamento de nitretação por plasma 
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Figura 3.4 - Imagem do equipamento de nitretação por plasma do LabPlasma. 

 

 

3.3.1.  Montagem da Câmara de Tratamento DCPN 
 

 
 

A câmara de tratamento consiste em um reator tubular de aço inoxidável com 

diâmetro de 300mm e 400mm de altura, resultando um volume útil de 0,12 m
3

. As 

extremidades desse tubo são fechadas por flanges de aço inoxidável. A vedação é feita 

através de gaxetas de viton em perfil “L”. O flange inferior dispõe de flanges radiais 

para conexão do sensor de pressão, da entrada de gás e para conexão da bomba de 

vácuo. O cátodo que é utilizado como porta amostra, onde está inserido um termopar 

do tipo cromel-alumel para monitoramento da temperatura. A leitura da temperatura 

foi realizada por um multímetro onde era fornecidos valores em graus célsius. O 

flange superior e a parede da câmara estão conectados ao terminal positivo da fonte de 

potência. Todo o processo pode ser monitorado por meio de uma janela lateral. 
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3.3.2.  Sistema de Vácuo 
 

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

(modelo E2M5), com capacidade de vácuo até 1 Pa.  O monitoramento da pressão de 

trabalho é feito por um sensor de pressão de membrana capacitiva Edwards, modelo 

barocel W600 3281. O acompanhamento da pressão é feito por um leitor multicanal 

Active Gauge Controller RS 232 da marca Edwards. 

3.3.3.  Fonte de Tensão 
 

A potência necessária à formação da descarga luminescente característica do 

plasma, foi fornecida por uma fonte de potência, que consiste num sistema de 

retificação que converte a tensão da rede elétrica convencional (corrente alternada, 220 

V) e converte em corrente contínua (0 – 1200 V). Corrente elétrica de até 1 A pode ser 

gerada por este sistema. 

3.3.4.  Sistema de Alimentação 
 

Foi utilizada um mistura de N2-20%H2. O controle de fluxo de gás para o 

reator é estabelecido por um controlador de fluxo digital MKS (modelo 247). Os 

gases são inseridos na câmara individualmente por meio de fluxímetros modelo 

1179A. Os gases são misturados na linha de fluxo. O fluxo total foi fixado em 15 

sccm (Standard Centimeter Cubic per Minute), onde um sccm equivale a 45 

Torr.litro/hora. 

3.4.  Equipamento de Tratamento NGC 

O processo de nitretação em gaiola catódica (NGC) foi realizado utilizando a 

mesma configuração da câmara DCPN, porém com a adição de uma ou de duas 

gaiolas de titânio. 

As amostras são colocadas sobre um disco de alumina de 57 mm de diâmetro 
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e 3 mm de espessura, permanecendo eletricamente isoladas, e dispostas radialmente, 

conforme indicado no detalhe da Figura 3.5. Nesta nova configuração a tela funciona 

como cátodo, na qual é aplicada à diferença de potencial.  Dessa forma o plasma 

forma-se sobre a tela envolvendo toda a carga de trabalho. 

 

Figura 3.5 -Vista em corte do reator de tratamento e detalhe da gaiola catódica, 

mostrando a disposição espacial. 
 

3.5. Tratamento das Amostras 

 

Para a realização dos processos, inicialmente foi feita uma limpeza nas 

amostras com acetona durante 10min no ultrassom antes de cada tratamento. Além das 

limpezas das amostras, os catodos (catodo oco e gaiola catódica) também foram limpos 

com acetona e uma solução de HF (25 ml), HNO3 (50 ml) e H2O (425 ml), passando 

pelo ultrassom durante 10 min. 

Gaiola catódica 

Alumina 

 

Amostra 
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A tabela 3.2 mostra as condições utilizadas do tratamento a plasma, sendo 

possível observar que foram usadas três diferentes configurações de catodos: com 

catodo oco, com uma gaiola e com duas gaiolas. 

Condições de tratamento (20%N2/80%H2) 

Amostra Temperatura (
o
C) Tempo (horas) Pressão (Pa) 

C350 350 4 85 

C400 400 4 85 

C430 430 4 85 

2G350 350 4 85 

2G400 400 4 85 

2G430 430 4 85 

1G350 350 4 85 

1G400 400 4 85 

1G430 430 4 85 

 

Tabela 3.2 – condições de tratamento para cada amostra 

 

Todos os tratamentos a plasma foram precedidos de um pré-sputtering a 

plasma (limpeza) em atmosfera de hidrogênio durante 30 minutos a uma temperatura de 

300
o
C. Durante o tratamento a plasma as amostras foram colocadas em um porta 

amostra de titânio que possui 110 mm de diâmetro por 2 mm de espessura e são 

adequadas de acordo a cada configuração de catodo. 

No caso dos tratamentos em catodo oco (C350, C400 e C430) as amostras 

foram colocadas diretamente em contato com a porta amostra e o catodo oco que possui 

25 mm de diâmetro, 15 mm de altura e 1 mm de espessura foi colocado envolvendo a 

amostra como se pode observar na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Vista em corte do reator de tratamento e detalhe do cátodo oco, mostrando a 

disposição espacial. 

 

O processo em gaiola catódica que foi feito com a configuração de duas gaiolas 

(2G350, 2G400 e 2G430), uma maior tem 9 cm de diâmetro e 5 cm altura e outra menor 

com 7 cm de diâmetro e 4 cm de altura, é possível observar na Figura 3.7 que as gaiolas 

foram colocadas por cima da amostra que estava sobe a alumina. 

 

Figura 3.7 -Vista em corte do reator de tratamento e detalhe das duas gaiolas catódicas,  

mostrando a disposição espacial. 

Porta amostra 
Catodo oco 

Amostra 

 

Gaiola maior 

 

Gaiola menor 

Alumina 

 

 

Porta amostra 

 

 

 

Amostra 
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Para o tratamento em gaiola catódica com apenas uma gaiola (1G350, 1G400 e 

1G430) temos a configuração similar a com duas gaiolas, apenas considerando que será 

utilizada a gaiola maior, como é mostrado na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Vista em corte do reator de tratamento e detalhe da gaiola catódica,  

mostrando a disposição espacial. 

 

3.6. Caracterizações 

 

3.6.1. Análise de Microdureza 

 

Os ensaios de microdureza foram realizados em um microdurômetro 

fabricado pela PANAMBRA marca PANTEC modelo HVS-1000. Foram realizadas 

microdurezas na superfície das amostras com carga de 50 gramas por 15 segundo com 

o intuído de avaliar o endurecimento superficial. As medidas de microdureza foram 

realizadas em três posições distintas das amostras conforme ilustrado na Figura 3.9. 

Alumina 

 

 

Porta amostra 

 

 

 

Amostra 

 

 

 

Gaiola 
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Figura 3.9 - Disposição das medidas de microdureza nas amostras de Ti 

 

3.6.2. Difratometria de Raios-X 

 

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

fornece informações sobre a estrutura cristalina, tamanho de grão, composição, grau 

de cristalinidade através das intensidades, posições e larguras dos picos de difração.. 

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

utilizado um equipamento de difração de Raios–X da marca Shimadzu, modelo Lab 

XRD-6000 com tubo de radiação de CuK A difratometria de raios-X foi realizada 

com a geometria Brag-Brentano com varredura de 20º a 90º com passo de 0,02 e 

tempo por passo de 2º por minuto. A identificação das fases foi realizada com auxílio 

do programa PMGR do pacote de programas da Shimadzu. 

3.6.3. Espectroscopia Raman 

A técnica de espectroscopia Raman foi utilizada para o mapeamento químico 

das superfícies modificadas através da identificação de nitreto de titânio depositado na 

superfície das amostras.  

Basicamente, a técnica consiste no uso uma fonte monocromática de luz a qual, 

ao atingir um objeto, é espalhada por ele, gerando luz de mesma energia ou de energia 

diferente da incidente. No primeiro caso, o espalhamento é chamado de elástico e não é 

de interesse, mas no segundo (espalhamento inelástico) é possível obter muitas 

Borda (B) Centro (C) 

 
 𝑩 +  𝑪 

𝟐
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informações importantes sobre a composição química do objeto a partir dessa diferença 

de energia.  

Na prática, um feixe de radiação laser (monocromática, portanto) de baixa 

potência é usado para iluminar pequenas áreas do objeto de interesse e ao incidir sobre a 

área definida, é espalhado em todas as direções, sendo que uma pequena parcela dessa 

radiação é espalhada inelasticamente, isto é, com frequência (ou comprimento de onda) 

diferente da incidente.   

Na espectroscopia Raman realizada neste experimento utilizou-se um lazer de 

comprimento de onda igual a 785nm.  

3.6.4. Microscopia de força atômica 

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

tem mudado as ciências naturais modernas contribuindo para um maior progresso 

no conhecimento da estrutura e propriedades da matéria condensada. A microscopia 

de força atômica (AFM – Atomic Force Microscopy) possui um princípio de 

funcionamento simples e possibilita a visão da superfície dos objetos em três 

dimensões. 

O equipamento de AFM é composto basicamente por uma ponta de 

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

da ponta e os da superfície e através de recursos computacionais os resultados são 

transformados em imagens da amostra (JENA, 2002). 

As forças de interação envolvidas são de diversas naturezas. 

Fundamentalmente podemos resumi-las a forças atrativas de Van der Waals (origem 

química) e forças repulsivas provenientes do princípio da exclusão de Pauli. As 

forças de Van d er Waals agem a distâncias entre 1 – 100nm, enquanto que as 
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forças repulsivas agem quando a ponta aproxima-se muito da superfície da amostra. 

Neste caso, os átomos da sonda e da amostra estão tão próximos que começam a se 

repelir (JENA, 2002). 

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

amostra possibilita a obtenção de imagens com resoluções de 1Å (10
-10 m

) no plano da 

superfície e de 10Å na direção perpendicular a ela. As forças medidas pelo AFM entre 

a ponta e a superfície da amostra dependem de algum modo, da natureza da amostra e 

da ponta, da distância entre elas, da geometria da ponta e da contaminação que houver 

sobre a superfície da amostra. 

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

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

    Ra - Média aritmética do somatório dos valores absolutos das ordenadas 

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

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

comprimento da amostragem. 

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

média, no comprimento da amostragem. 

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

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

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

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

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

poderá adulterar o valor da medição, por se tratar de um valor médio (Figura 3.10). 

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

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

exemplo, superfícies com o mesmo valor de Ra podem ter topografias diferentes, 

importante se basear também nos demais valores de rugosidade. 

 
 

Figura 3.10 - Representação esquemática de superfícies  arredondadas e pontiagudas 

como o mesmo valor de Ra. 

 

A análise topográfica da superfície do titânio foi analisada por um 

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

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

analisando os valores de rugosidade citados acima. 

 



RESULTÃDOS E 
DISCUSSO ES 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todas as amostras nitretadas apresentaram diferença na coloração, como 

ilustrado na Figura 4.1, porém observa-se que as amostras tratadas em cátodo oco 

apresentaram um anel de coloração diferente, o que atribui-se ao fato de que nessa 

configuração de cátodo, o plasma atua diretamente em cima da amostra e tais anéis são 

gerados por sobreposição na incidência das espécies do plasma, devido a concentração 

de cargas em bordas das amostras. Para as amostras tratadas utilizando gaiola catódica, 

observa-se uma maior uniformidade dos filmes depositados, porém a exceção é a 

amostra tratada na condição 2G430, entretanto pode-se atribuir esse anel a alta 

temperatura do processo. 

 

Figura 4.1 – Macrografias das amostras tradadas nas condições (a) C350; (b) C400; (c) 

C430; (d) 1G350; (e) 1G400; (f) 1G430; (g) 2G350; (h) 2G400; (i) 2G430 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 
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4.1.  Microdureza 

Análises de microdureza da superfície das amostras foram realizadas, com o 

objetivo de estudar a uniformidade da camada nitretada. Como pode ser observado na 

Figura 4.2, com exceção das amostras C350 e 1G350, todas as amostras tratadas 

sofreram um aumento na microdureza quando comparadas com a amostra não tratada, e 

também é possível notar que os valores de dureza são constantes, ou seja, não existe 

variação da microdureza nos três diferentes pontos onde foram feitas as identações, 

mostrando que de forma geral houve uma relativa homogeneidade nos tratamentos.  
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Figura 4.2 - Perfil de microdureza para todas as condições. 

 

A partir dos valores coletados neste ensaio, foram desenvolvidos gráficos para 

que se possa ter um melhor e mais detalhado entendimento sobre cada condição em 

relação à microdureza. Inicialmente foram separadas as condições que foram feitas a 

temperatura de 350ºC, onde pode se observar que os maiores valores foram 
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apresentados no tratamento 2G350, pois a essa temperatura o sistema com duas gaiolas 

catódicas aumenta a quantidade de espécies a serem depositadas (ver Figura 4.3).  
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Figura 4.3 - Gráfico  de Microdureza para as amostras tratadas a 350°C, com diferentes 

configurações de cátodos 

 

Para a condição com a temperatura de 400º, nota-se que o tratamento com 

catodo oco se mostrou com maiores intensidades, pois com o aumento da temperatura 

de tratamento propicia-se ao aumento da difusão de nitretos nas amostras (ver Figura 

4.4). 
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Figura 4.4- Gráfico de Microdureza para as amostras tratadas a 400°C, com diferentes 

configurações de cátodos 

 

No caso dos tratamentos realizados a 430°C, pode se observar que a condição 

1G430, que foi realizada apenas com uma gaiola, nos fornece os maiores valores de 

microdureza, como pode ser visto na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Gráfico de Microdureza para as amostras tratadas a 430°C, com diferentes 

configurações de cátodos 
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A Figura 4.6 expõe uma relação entre a temperatura de tratamento com a 

microdureza para condições com a mesma configuração de catodo, podendo ser 

observado que independente do catodo, para o aumento da temperatura tem-se um 

aumento da microdureza, tal fato pode ser explicado pela taxa de difusão de nitreto no 

substrato, quando se tem uma maior temperatura, maior é a taxa de difusão, logo maior 

quantidade de N2 intersticial e maior será a dureza do material.
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Figura 4.6 - Gráfico de microdureza superficial das amostras tratadas: (a) com uma gaiola catódica; (b) com duas gaiolas catódicas e (c) em cátodo 

oco. 
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4.2. Microscopia de Força Atômica 

Para obter informações sobre a rugosidade e as topografias das superfícies das 

amostras, foi realizado a analise de AFM. Levando-se em consideração o Ra 

(rugosidade média) como parâmetro de medida das rugosidades pode se observar que de 

acordo com o resultado das análises topográficas após o polimento (sem tratamento a 

plasma) as amostras apresentaram uma rugosidade baixa como mostra na Figura 4.7. A 

distância entre os picos e vales se apresentou relativamente pequena e estes são 

distribuídos pela superfície da amostra de forma regular, demonstrando uma 

característica lisa e uniforme da superfície, o que é esperado devido ao processo de 

polimento realizado que não promove a ocorrência de altos valores de rugosidade. 

 
Figura 4.7 - Imagem topográfica por AFM da superfície do titânio após polimento de 25 x 

25 µm2 em modo contato: (a) imagem em 3D (b) imagem em 2D 

 

Após os tratamentos a plasma, todas as superfícies apresentaram uma 

rugosidade superior a da amostra padrão e com topografias bastante diferenciadas, isso 

aconteceu devido à cinética de deposição diferenciada que as amostra sofrem durante o 

tratamento a plasma, sendo de maneira particular para cada tipo de configuração dos 

catodos, como pode ser visto na Figura 4.8. 



Resultados e discussões  73 
 

_____________________________________________________________________________ 

Thiago Victor Rodrigues de Medeiros, 2014. 

Padrão 1G350 1G400 1G430 2G350 2G400 2G430 C350 C400 C430

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 

R
u
g

o
s
id

a
d
e

 (
n

m
)

Amostra

 Rugosidade

 

Figura 4.8  - Medidas de rugosidade através do Ra para cada grupo de tratamento 

separado pela configuração de catodo 

 

De acordo com os dados pode-se observar que para os tratamentos realizados 

em cátodo oco foram obtidos valores de rugosidade inferiores aos demais, havendo para 

este grupo um crescimento da rugosidade diretamente proporcional ao aumento de 

temperatura. Para os tratamentos com uma e duas gaiolas não houve uma continuidade 

do aumento da rugosidade em relação ao aumento da temperatura de tratamento, onde 

para uma gaiola a 1G400 apresentou a maior rugosidade e para duas gaiolas a 2G400, 

este fato pode estar relacionado com mecanismo de deposição, que neste caso as 

interações ocorrem primeiramente no entorno da gaiola onde ocorre uma série de 

eventos (nucleação, agregação, formação de ilhas, etc.) e as partículas resultantes dessa 

primeira interação são depositas de maneira lenta ocasionando em uma espécie de 

‘’resfriamento’’ fazendo com que as partículas tenham uma interação de menor 

intensidade, porem com uma maior taxa de deposição. De acordo com A. Bogaerts et al. 

(2002) no processo de deposição (característico para nitretação utilizando gaiola 
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catódica), após a deposição e difusão das primeiras espécies na superfície o processo 

seguinte é a formação de núcleos e com a continuidade tem a coalescências desses 

núcleos, formando a partir desse ponto um filme contínuo (ver Figura 2.3). 

Para tratamentos em catodo oco, o plasma atua diretamente na superfície da 

amostra, pois com os elétrons confinados no interior do cátodo tem-se um bombardeio 

direto das espécies ativas fazendo com que as partículas consigam ter uma interação 

mais forte com a superfície do substrato, até mesmo pelo fato de termos uma 

temperatura maior com relação aos tratamentos em gaiola. Como pode ser visto em suas 

topografias das analises de AFM e nas respectivas medidas de Ra que são mostradas na 

Figura 4.9.  
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Figura 4.9 - Topografias obtidas pelo AFM na condição (a) C350; (b) C400; (c) C430; (d) 

1G350; (e) 1G400; (f) 1G430; (g) 2G350; (h) 2G400; (i) 2G430 

 

Sabendo que o aumento da temperatura de tratamento ocasiona no aumento da 

microdureza independente da configuração do catodo e que a rugosidade é dependente 

da configuração do catodo para que se tenha uma relação com a temperatura, foram 

plotados gráficos Microdureza x Rugosidade para uma melhor interpretação nas 

condições possíveis. A Figura 4.10 mostra a relação para o tratamento com o catodo 

oco, onde tanto a rugosidade quanto a microdureza aumentam com a temperatura. 
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Figura 4.10 - Gráfico microdureza x temperatura x rugosidade para catodo oco. 

A Figura 4.11 mostra a relação para o tratamento com uma gaiola, onde apenas 

a microdureza mostra uma relação diretamente proporcional com a temperatura, já na 

rugosidade observa-se uma descontinuidade. 
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Figura 4.11 - Gráfico microdureza x temperatura x rugosidade para uma gaiola. 
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A Figura 4.12 mostra a relação para o tratamento com duas gaiolas, 

assemelhando-se com o tratamento com uma gaiola, onde apenas a microdureza mostra 

uma relação diretamente proporcional com a temperatura, já na rugosidade observa-se 

uma descontinuidade. 
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Figura 4.12 - Gráfico microdureza x temperatura x rugosidade para duas gaiolas. 

 

4.3. Difração de Raios-x 

 

A difração de raios-x utilizada nesse trabalho foi na configuração Brag 

Bretano, onde se buscou avaliar a composição química da camada superficial 

(nitretada), devido a alguns contratempos não se teve condições de tentar analisar 

utilizando ângulo rasante, desta forma os resultados obtidos foram extremamente 

satisfatórios. Logo, estão ilustrados os difratogramas de Raios-x para as amostras 

nitretada separadas pela configuração do cátodo. É possível notar que existe o 

surgimento de novos picos, nitidamente influenciado pela deposição e difusão de 
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nitretos nas amostras de Ti. A Figura 4.13 está relacionada com os tratamentos com 

Cátodo Oco comparadas com o gráfico da amostra padrão. 

 

Figura 4.13 - DRX das amostras tratadas em cátodo oco. 
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A Figura 4.14 está relacionada com os tratamentos com uma gaiola, 

comparadas com o gráfico da amostra padrão. 

 

Figura 4.14 - DRX das amostras tratadas com uma gaiola. 
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A Figura 4.15 está relacionada com os tratamentos com duas gaiolas, 

comparadas com o gráfico da amostra padrão. 

 

Figura 4.15 - DRX das amostras tratadas com duas gaiolas. 
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Pode-se notar que de modo geral houve alteração dos picos situados, 

aproximadamente, a 37°, 52° e 70°, onde em cartas cristalográficas pode-se associá-los 

a picos de TiN. Associando tal resultado com os de microdureza, pode-se afirmar que a 

presença de TiN está diretamente relacionada com o aumento da microdureza das 

amostras tratadas por plasma. Quanto mais definido e maior a intensidade do pico, mais 

cristalina é a fase identificada, assim, temos uma camada mais estável para o tratamento 

1G430. 

4.4.  Raman 

 

Para os resultados de Raman buscou-se identificar as bandas características do 

TiN e como pode ser visto na Figura 4.16, nem todos os tratamento apresentaram essa 

banda em seus espectros. Como é possível observar, na Figura 4.14 estão ausentes os 

espectros Raman para as amostras não tratadas, C350 e 2G430, essa ausência é 

justificada por que para tais condições não foram observado sinal Raman quando 

testadas. Porém para as demais amostras notam-se os picos 193, 288, 538 cm
-1

 

relacionados aos modos acústico Transversal (TA), Acústico Longitudinal (LA) e 

Óptica Transversal (TO) do filme de TiN, respectivamente. Evidenciando, assim, que o 

aumento de dureza das amostras está diretamente relacionado com a deposição e/ou 

difusão de TiN nas amostras tratadas. 
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Figura 4.16 - Espectros Raman para as amostra de Titânio nitretadas por plasma 
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Para a amostra C350, não era realmente esperado sinal Ramn, pois a mesma 

apresentou uma baixa dureza superficial. O resultado não esperado foi para a amostra 

tratada na condição 2G430, o que se pode atribuir a algum erro experimental ou até 

mesmo alguma impureza sobre a superficie da amostra testada.  



 

CONCLUSO ES 
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5. CONCLUSÕES 
 

O tratamento de Nitretação a plasma usando a atmosfera N2 – H2 utilizado na 

modificação de superfícies de titânio ocasionou uma variação em diversas propriedades 

do titânio, observa-se uma dependência entre as propriedades com cada condição de 

tratamento. 

Através da analise macroscópica foi verificado que as amostras tratadas 

utilizando gaiola catódica apresentam uma maior uniformidade dos filmes depositados, 

não apresentando os anéis de restrição, porém a exceção é a amostra tratada na condição 

2G430, entretanto pode-se atribuir esse anel a alta temperatura do processo. Fato este 

confirmado nos resultados da microdureza sendo traçado um perfil de microdureza 

mostrando certa constância nos valores, apresentando uma relação direta de aumento da 

microdureza com o aumento da temperatura independente do cátodo usado no 

tratamento, pelo fato da taxa de difusão de nitrogênio aumentar com o aumento da 

temperatura. 

Com exceção das amostras C350 e 1G350, todas as amostras tratadas sofreram 

um aumento significativo na microdureza quando comparadas com a amostra não 

tratada, onde o tratamento 1G430 apresentou o maior valor, Levando a concluir que 

houve uma maior presença de nitretos no substrato, sendo confirmado através das 

análises de DRX. 

Após os tratamentos a plasma, pode-se observar uma rugosidade superior de 

todas as amostras com relação à amostra padrão e com topografias bastante 

diferenciadas, fato este explicado pela cinética de deposição diferenciada que a amostra 
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sofre durante o tratamento a plasma, sendo de maneira particular para cada tipo de 

configuração dos cátodos. 
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