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RESUMO

Diversas solicitações impõem a necessidade de alterações das propriedades de 
superfície em componentes mecânicos de aços para atender requisitos como 
resistência ao desgaste e à corrosão. Técnicas consolidadas de revestimentos ou 
por modificações físico-químicas de superfícies oferecem diversas soluções. Em 
processos como CVD, magnetron sputtering ou implantação iônica é possível 
sintetizar o nitreto de boro, que é um composto em que dependendo de sua 
estrutura pode-se obter alta dureza ou uso como lubrificante sólido. Este ponto 
demonstra a potencialidade desse composto para aplicações tribológicas. Nesse 
contexto, esta tese trata do estudo do tratamento sequencial de boretação em caixa 
e nitretação por plasma em amostras de aço IF (intersticial free) com objetivo de 
formar nitretos de boro. Inicialmente uma boretação em caixa foi realizada à 800 °C 
durante quatro horas com formação de camada bifásica Fe2B e FeB. 
Posteriormente, as amostras boretadas foram nitretadas por plasma em 
temperaturas de 400, 500, 600 e 700 °C, com tempo de tratamento (4 horas), 
pressão de 800 Pa, tensão de trabalho de -700 V e fluxo gasoso de 200 sccm. A 
mistura gasosa usada para nitretação consiste em 20% N2 + 20% H2 + 60% Ar. As 
camadas tratadas foram caracterizadas antes e após o processo de nitretação. A 
análise microestrutural foi feita por meio de microscopia ótica, eletrônica de 
varredura e difração de raiosX. Análises químicas foram realizadas por 
espectroscopia de energia dispersiva de raios X, espectroscopia de dispersão por 
comprimento de onda de raios X e infravermelho por transformada de Fourier. 
Também foram feitas medições de microdurezas e ensaio de riscamento para avaliar 
a resistência mecânica e ensaios de OCP para entender a estabilidade da camada 
tratada e indiretamente informar sobre sua composição. Os resultados mostraram 
que após o tratamento de nitretação por plasma em temperaturas de 400 e 500 °C 
uma camada contendo nitreto de ferro, a-Fe e nitreto de boro provavelmente amorfo 
se forma sobre as camadas boretadas. Com o acréscimo na temperatura para 600 e 
700 °C há forte indício de formação da fase nitreto de boro sobre a superfície da 
camada boretada. Essas alterações são indicativos de reações termoquímicas entre 
os elementos ferro, boro e nitrogênio que, conforme a temperatura de tratamento 
leva à formação de nitretos de ferro, a-Fe e nitretos de boro ou de ambos. Dessa 
forma, a temperatura associada aos eventos do tratamento por plasma proporciona 
diferentes viéses de transformação da camada boretada, com variação na 
microestrutura da camada transformada. Com isto pode-se mostrar a viabilidade do 
tratamento proposto como opção de alterações de camadas boretadas, mantendo 
dureza superior à apresentada pelo material base. Os testes preliminares também 
sugerem que essa camada pode apresentar aplicação tribológica como lubrificante 
sólido, possibilitando que componentes mecânicos tratados por plasma adquiram 
essas características.

Palavras-chave: Boretação em caixa, Nitretação por plasma, Nitreto de boro, 

Comportamento tribológico



ABSTRACT

Several requests impose the need of changing in the surface properties of steel 
mechanicals components to achieve requirements such as wear and corrosion 
resistance. Consolidated coating techniques or physical-chemical modifications of 
surfaces offer several solutions. In processes such as CVD, magnetron sputtering or 
ion implantation it is possible to synthesize boron nitride, which is a compound that 
depending on its structure can be obtained high hardness or application as a solid 
lubricant. This point demonstrates the potential of this compound for tribological 
applications. In this context, this thesis study is about a sequential treatment of pack 
bonding and plasma nitriding in IF (interstitial free) samples steel with the objective of 
forming boron nitrides. Initially a pack boriding was carried out at 800 °C for four 
hours with biphasic Fe2B and FeB layer formation. Subsequently, the borided 
samples were treated in nitrogen plasma at temperatures of 400, 500, 600 and 
700 °C with treatment time (4 hours), 800 Pa pressure, -700 V DC peak voltage and 
200 seem gas flow. The gas mixture used for nitriding consists of 20% N2 + 20% H2 + 
60% Ar. The treated layers were characterized before and after the nitriding process. 
Microstructural analysis was performed using an optical and a scanning electron 
microscopy and X ray diffraction. Chemicals analysis by X ray dispersive energy, 
X ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy. Microhardness 
measurements and scratch test were also were made to evaluate mechanical 
strength and OCP tests to understanding the treated layer stability and to report 
indirectly its composition. The results showed that after the treatment of plasma 
nitriding at temperatures of 400 and 500 °C a layer containing iron nitride, a-Fe and 
probably amorphous boron nitride formed on the boron layers. With the temperature 
increase to 600 and 700 °C there is strong evidence of boron nitride phase formation 
on boron layer surface. These changes are indicative of thermochemical reactions 
between iron, boron and nitrogen elements that, depending on the treatment 
temperature, lead to the formation of iron nitrides, a-Fe and boron nitrides or both. 
Thus, the temperature associated with the events of plasma treatment provides 
different transformation in borided layer, with variation in microstructure of the 
transformed layer. Therefore, it can be shown the feasibility of the proposed 
treatment as an option of changes in borided layers, maintaining higher hardness 
than that base material. Preliminary tests also suggest that this layer may exhibit 
tribological application as solid lubricant, enabling plasma-treated mechanical 
components to acquire these characteristics.

Keywords: Pack boriding, Plasma nitriding, Boron nitride, Tribological behavior
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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTOE ASPECTOS GERAIS

Componentes mecânicos em contato e com movimento relativo estão 

sujeitos a vários tipos de desgaste. Como consequência do desgaste a durabilidade 

desses componentes em serviço fica limitada, ocasionando substituições periódicas 

com influência direta no processo produtivo. Assim, tratamentos de superfícies são 

empregados para uma redução nos custos de manutenção ou aumento da eficiência 

produtiva. Tais tratamentos de superfícies podem ser realizados utilizando técnicas 

que envolvem revestimentos (deposição de camadas) ou modificações físicas e/ou 

químicas das superfícies. No primeiro grupo encontram-se técnicas como a 

deposição em fase vapor (CVD, PVD), a deposição por fusão (aspersão térmica e 

solda) e a galvanoplastia. No segundo grupo estão os processos como têmpera 

superficial e jateamento, que alteram localmente as propriedades das superfícies 

sem modificação de composição química do material. Neste grupo estão ainda 

técnicas baseadas na difusão de elementos químicos intersticiais, como por exemplo 

a cementação, nitretação e a boretação, além da implantação iônica, onde a 

alteração de propriedades da superfície está relacionada à mudanças de 

composição química. Existem também os tratamentos sequenciais híbridos 

envolvendo técnicas dos dois grupos, conhecidos como duplex, onde inicialmente é 

feita uma modificação física e/ou química das superfícies e posteriormente um 

revestimento da mesma, por exemplo por CVD ou PVD.

Dentre os processos de alteração química de superfícies, a boretação 

apresenta características interessantes para aplicações tribológicas devido à dureza 

superior da camada tratada, se comparada às durezas obtidas pelos processos de 

nitretação e cementação. A boretação de aços forma camadas de boretos 

monofásica (Fe2B) ou bifásica (FeB/Fe2B) com excelente ancoramento mecânico ao 

substrato e com dureza entre 1500 a 2000 HV (MARTINI et al.,2004; SEN, S.; 

SEN, U.; BINDAL, 2005). Contudo, devido à diferença no módulo de elasticidade e 

dilatação térmica dos boretos FeB e Fe2B, fortes tensões podem ser geradas na 

interface entre essas duas fases. Isso acarreta no aparecimento de trincas entre a 

fase FeB, mais externa, e a fase Fe2B, interna (SINHA, 1991). Para minimizar o
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problema busca-se evitar a formação de FeB no tratamento de boretação, ou esta 

fase caso presente pode ser eliminada por retificação (MARTINI et al., 2004). Outra 

alternativa, como retratado por Yan et al., (2002) é realizar um pós tratamento de 

implantação iônica de N+ na camada boretada, que contribui para gerar novas fases, 

como nitretos de ferro e de boro, levando a uma redução na fragilidade da superfície 

tratada. Um pós tratamento de nitretação por plasma em superfície boretada, como 

proposto neste trabalho, se apresenta como outra alternativa.

Um aspecto a ser levado em conta neste tipo de tratamento é que o nitrogênio 

quando ligado ao boro forma o nitreto de boro, que apresenta elevada estabilidade 

térmica e química. Quanto à sua estrutura cristalina o BN possui duas estruturas 

principais: a forma hexagonal (h-BN) ou cúbica (c-BN), que são similares às formas 

alotrópicas do carbono do grafite e do diamante, respectivamente. Para aplicações 

tribológicas, de interesse neste trabalho, essas duas principais fases do nitreto de 

boro possuem comportamentos distintos. A fase hexagonal (h-BN) possui uma 

estrutura cristalina similar à do grafite, o que lhe confere características de 

lubrificante sólido. Já a fase cúbica (c-BN) possui uma estrutura cristalina similar à 

do diamante, com valores de dureza abaixo somente deste, sendo por isso 

normalmente aplicado como material resistente ao desgaste (MIRKARIMI; 

McCARTY; MEDLIN, 1997). Tais características levaram este composto a ser 

bastante investigado na literatura, principalmente em estudos sobre a síntese de BN 

na forma de filmes (KIM et al., 1996; CHIANG; MEYER; HOLLECK, 1996; TEGHIL; 

MAROTTA; Di PALMA,1998; SHTANSKY et al.,2000; VILCARROMERO; 

CARRENO; PEREYRA, 2002; HUANG et al., 2006; THÉVENIN et al., 2006; LIU et 

al., 2006; LATTEMANN et al.,2006; ULRICH; YE; STÜBER, 2010; YANG; CHEN; 

QIU.2011; KO et al., 2013; TEU; MATSUMOTO, 2015; WU et al., 2016) ou 

estruturas nanométricas (BAE et al., 2003; LOH et al., 2004; ZHANG et al., 2004; 

TOKORO; FUJII; OKU, 2004; BOKHONOV; KORCHAGIN; BORISOVA, 2004; OKU; 

KOI; SUGANUMA, 2008; OZMEN; SEZGI; BALCI, 2013; ZHONG et al., 2015). 

Assim, uma nitretação de camadas boretadas poderia ser interessante para 

aplicações tribológicas pela formação de nitretos de boro, seja qual for a fase 

desenvolvida.

Poucas pesquisas foram publicadas sobre tratamentos envolvendo a 

interação entre boretos de ferro e nitrogênio. O estudo mais antigo encontrado foi a
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publicação de Kiessling e Liu (1951), cujo objetivo foi compreender a estabilidade 

dos boretos de ferro e possíveis transformações de fases em atmosferas nitretantes. 

Para isso, eles realizaram a nitretação de boretos de ferro pelo processo gasoso, 

com períodos de tratamento entre 10-24 h e tendo a amónia como agente nitretante. 

Via de regra os resultados indicam que a amónia reage com os boretos de ferro 

formando BN. Nitretos de ferro também são formados pela interação com a amónia 

e, para certas temperaturas observa-se sua existência junto a nitretos de boro. As 

fases formadas para cada temperatura de nitretação no referido trabalho são 

apresentadas na TABELA 1.

TABELA 1 -  Fases presentes após nitretação gasosa de boretos de ferro do tipo FeB e Fe2 B, 
por 24 h. As amostras foram resfriadas rapidamente após cada tratamento de nitretação.

Temperatura

(°C)
Fases presentes

Inicial Fe2B FeB

352 Fe2B FeB

400 Ç-Fe2N + BN FeB + Ç-Fe2N + BN(?)

448 e-Fe3N + BN não informado pelo autor

505 e-Fe3N + y‘-Fe4N +BN não informado pelo autor

550 e-Fe3N + y‘-Fe4N +BN y‘-Fe4N + e-Fe3N + BN

602 a-Fe + y‘-Fe4N + 6-Fe3N + BN y‘-Fe4N + e-Fe3N + a-Fe + BN

702 a-Fe + BN não informado pelo autor

768 a-Fe + BN a-Fe + BN

FONTE: KIESSLING; LIU, 1951

Dentro da mesma linha de trabalho, Warner e Fray (2000) realizaram 

pesquisas sobre a nitretação gasosa de FeB em pó em tratamentos de 24 h sob 

fluxo de NH3. O s  resultados de DRX1 e micrografias das amostras tratadas a partir 

de 377 °C indicaram a formação de nitretos de ferro tipo Ç-Fe2N não 

estequiométricos, com formação de BN amorfo ao redor do nitreto de ferro. Foi 

relatado um ganho de 32% em peso das amostras tratadas até 627 °C. Este ganho 

foi reduzido a 23% para temperaturas acima de 627 °C. Segundo os autores este 

ganho de massa se deve à formação de nitretos de ferro (s-Fe3N e y’-Fe4N) e de 

boro inserido na composição. Em temperaturas superiores (800-1000°C) o BN 

apresentou-se na forma cristalina h-BN associado a a-Fe, ratificando os resultados

1 A partir deste ponto a difração de raios X (XRD) será denotado como DRX
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da TABELA 1. Já no trabalho de Maragoudakis et al., (2002), uma camada boretada 

em aço baixo carbono foi submetida a uma nitretação gasosa (com NH3) à 500 °C 

por 18 h. O resultado obtido foi uma camada com excelente aderência composta 

externamente pelo nitreto y’-Fe4N, com 30 pm de espessura e uma subcamada com 

mescla das fases y’-Fe4N, B25N e Fe2Ü3. O trabalho somente apresenta a 

caracterização das fases formadas nas superfícies tratadas, sem maiores detalhes 

quanto ao comportamento mecânico dessas camadas.

O processo de nitretação de amostras boretadas também pode ser realizado 

por via sólida. Amostras de ferro tipo Armco foram boretadas por Gómez-Vargas et 

al., (2016), e posteriormente nitretadas a 550 °C por 6 h com uma mistura em pó de 

CaCN2 e CaSi. Como resultado foi obtida uma camada modificada com espessura 

de 13 pm, e constituída de uma mistura de nitreto de ferro s-Fe3N, boretos de ferro 

Fe2B, FeB e alguns sinais de ferro. Não foi relatada a formação de nitretos de boro, 

mas dados de GDOES mostraram que o boro encontra-se presente na camada, com 

aumento gradual no seu teor desde a superfície até a interface junto ao substrato de 

FeB. Essa camada nitretada apresenta dureza próximo a 500 HV. O comportamento 

tribológico destas superfícies foi analisada em ensaios de esfera contra disco, 

apresentando grande redução nas flutuações do COF, se comparado à superfície de 

amostras do ferro Armco não tratado ou tratado neste somente boretado. Essas 

variações foram atribuídas à variação de composição e rugosidade da superfície 

tratada.

Complementar ao entendimento de processos envolvendo a formação de 

camadas pela nitretação de camadas boretadas, em pesquisa para a compreensão 

da difusão simultânea dos elementos boro, nitrogênio e carbono, a publicação de 

Yan e Su, (1995) trata do tratamento termoquímico em dois estágios sob aço 

AISI 1045 envolvendo uma mistura em pó de agentes nitretante e boretante. 

Primeiramente a caixa foi aquecida até 570 °C/5 h, como etapa de formação de 

carbonitretos e posteriormente até 920 °C/3 h para formação de uma camada de 

boretos finalizado com têmpera a 830 °C. Foi constatado que o nitrogênio estava 

distribuído na camada boretada, mas sem identificação da formação de nitretos de 

boro pelas técnicas apresentadas. Logo abaixo da camada boretada havia uma 

região de transição contendo uma mistura de nitretos e carbetos de ferro. Segundo
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os autores as propriedades de dureza e resistência à corrosão foram melhoradas, 

com redução na fragilidade da superfície se comparada a uma camada boretada 

sem a etapa de nitretação.

No mesmo sentido Anjos et al., (2017) realizaram um tratamento sequencial 

de nitretação por plasma e boretação em caixa, na sequência inversa da 

apresentada na tese. As amostras de IF foram nitretadas a 480 e 540 °C e 

posteriormente boretadas a 800 e 950 °C. Observou-se que os nitretos foram 

decompostos durante a boretação, o que impediu a boretação a 800 °C. Entretanto, 

a 950 °C camadas de boretos de ferro similares as produzidas em amostras não 

nitretadas foram obtidas. O propósito desse trabalho foi verificar uma possível 

formação de fases similares com os dados obtidos a serem apresentados nessa 

tese. O resultado mostrou que nesse caso a temperatura de tratamento é um fator 

limitante para a existência conjunta entre nitretos e boretos de ferro.

Mediante o exposto fica claro que as pesquisas envolvendo o processo de 

nitretação de aços boretados não são abundantes e requerem maiores estudos, 

visto seu aparente potencial para aplicação tribológica. Esses tratamentos podem 

levar à formação de BN e, conforme sua estrutura pode apresentar uma elevada 

dureza ou se comportar como lubrificante sólido. Por esse motivo, neste trabalho 

propõe-se associar o efeito de dois tratamentos, a boretação em caixa e a nitretação 

a plasma em amostras de aço IF (um aço de baixo carbono) visando aplicações 

tribológicas. Assim, a camada de boretos de ferro servirá como substrato e fonte de 

boro para reações com o nitrogênio procedente do plasma com objetivo de formar 

nitreto de boro durante o processo de nitretação.

1.2 OBJETIVOS

Visto e exposto, o objetivo geral do presente trabalho é estudar o processo 

sequencial de boretação em caixa e nitretação por plasma de amostras do aço IF 

visando aplicações tribológicas. Para isso, uma compreensão das transformações 

de fases da superfície tratada bem como a avaliação mesmo que preliminar da 

viabilidade da aplicação de tais tratamentos para fins tribológicos são importantes. 

Neste contexto, os seguintes objetivos específicos devem ser atingidos:
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a) Entender a influência da temperatura de nitretação sobre as modificações da 

camada de boretos e sobre a formação da nova camada tratada (camada 

“nitretada”);

b) Identificar as fases formadas, composição e propriedades da camada tratada 

através de caracterizações das camadas pelas técnicas de microscopia ótica 

e eletrônica de varredura, por ensaios de microdureza, espectroscopia de 

difração de raios X (DRX), espectroscopia de infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR), espectroscopia de energia dispersiva por raios X (EDS) e 

espectroscopia de raios X resolvida em comprimento de onda (WDS); e

c) Investigar de forma preliminar o potencial de aplicação do tratamento 

proposto aplicando testes de potencial de circuito aberto e de resistência ao 

desgaste por riscamento linear (qualitativo).

1.3 ESTRUTURA DA TESE

Após a introdução sobre o tema, apresentações e objetivos, esta tese será 

seguida de uma fundamentação teórica necessária para o entendimento do trabalho.

Em materiais e métodos serão descritos os materiais, procedimentos de 

preparação das amostras e de realização dos tratamentos. Também serão 

apresentadas as técnicas utilizadas para caracterizações das camadas tratadas.

Nos resultados e discussão são apresentados os resultados obtidos pelas 

diferentes técnicas de caracterização utilizadas. Estes resultados são discutidos 

separadamente, comparados com dados da literatura e relacionados entre si para o 

entendimento do processo estudado.

Por fim são apresentadas as conclusões acerca dessa tese, com sugestões 

para trabalhos futuros visando maiores entendimentos do tema.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para fins tribológicos, tratamentos de superfície de componentes mecânicos 

dos mais diversos tipos de aços conferem alterações de propriedades, visando 

principalmente um aumento na vida útil desses. Parte dos tratamentos consistem na 

introdução de elementos intersticiais como carbono, nitrogênio e boro em aços com 

baixos teores de elementos de liga, e consequentemente de baixo custo, 

promovendo consideráveis melhorias de propriedades de superfície como aumento 

de dureza ou redução no coeficiente de atrito. Neste trabalho, para facilitar o 

entendimento dos fenômenos envolvidos nos tratamentos optou-se por utilizar 

substratos de aço IF (aço livre de elementos intersticiais -  similar ao ferro puro). Os 

tratamentos de boretação executados nesses materiais promovem a formação de 

uma camada bifásica de boretos FeB/Fe2B (MARTINI et al., 2004; SVIRIDOV; 

TYURNINA, Z.; TYURNINA, N.,2010; KEDDAM et al., 2014; §E§EN; 

OZGEN, 2014), ou somente da fase Fe2B (OZDEMIR et al., 2006). Dado que o 

propósito desta tese está no estudo da formação de nitretos de boro obtidos a partir 

da nitretação do aço IF previamente boretado, para fins tribológicos este capítulo 

será iniciado pela apresentação dos tipos desses nitretos e pesquisas 

correlacionadas à sua obtenção. Na sequência será discutida a formação das 

camadas dos boretos FeB e Fe2B obtidos após os tratamentos de aços e suas 

propriedades. Por fim, devido ao fato do tratamento de nitretação conduzido por 

plasma nas amostras boretadas inserir o nitrogênio nas camadas, a relação 

envolvendo este elemento junto ao ferro e o boro oferece as possíveis reações na 

formação de fases com esses elementos na superfície do substrato.

2.1 OS NITRETOS DE BORO: Generalidades e algumas formas de obtenção

O nitreto de boro é um composto de produção sintética, não disponível 

naturalmente, normalmente produzido na forma de um pó (WILL; NOVER; 

GONNA, 2000). As ligações B-N são covalentes e possuem estruturas cristalinas 

similares as formadas pelo carbono. É possível destacar quatro principais estruturas 

de BN, com características e propriedades diferentes entre si: a hexagonal (h-BN), a 

romboédrica (r-BN), que apresenta estrutura do tipo tetragonal desalinhada, quando



27

comparada a h-BN, a wurtzita (w-BN) e a cúbica (c-BN), que são similares a 

estrutura blenda de zinco. A FIGURA 1 apresenta essas quatro estruturas de BN, 

em que o ordenamento espacial dos átomos de boro e nitrogênio diferenciam cada 

fase (MIRKARIMI; McCARTY; MEDLIN, 1997).

FIGURA 1 -  Representação das quatro principais estruturas cristalinas de nitretos de boro
(a) hBN (c) wBN

FONTE: Adaptado de MIRKARIMI; McCARTY; MEDLIN (1997)

LEGENDA: a) h-BN (hexagonal)

b) r-BN (romboédrico)

c) w-BN (wurtzita)

d) c-BN (cúbico)

O nitreto de boro hexagonal (h-BN) apresenta um átomo de boro rodeado por 

três átomos de nitrogênio e vice-versa, com ligações covalentes entre esses átomos 

distribuídos em uma camada. As camadas formadas são unidas por ligações de Van 

der Waals, e essa característica confere ao h-BN uma capacidade de deslizamento 

entre camadas, sendo por isso utilizado como lubrificante sólido (SALLES et 

al., 2012) e por isso apresenta interesse em aplicações tribológicas. Outra 

característica importante é o espaçamento entre planos (camadas), que é grande o 

suficiente para acomodação de outros elementos ou compostos (PIERSON, 1996), o 

que poderia acontecer nos tratamentos propostos neste trabalho. Em temperatura 

ambiente é um pó branco, fino e macio, com a estrutura cristalina similar ao grafite, e
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se difere deste por ser isolante elétrico (EYHUSEN, 2005). Também é um composto 

com alta estabilidade térmica, resistência a oxidação e baixa toxicidade 

(FERREIRA, 2010; FREITAS, 2012).

O nitreto de boro romboédrico (r-BN) possui estrutura semelhante ao h-BN, 

com diferenças na sequência de empilhamento dos planos. Mediante altas 

condições de temperatura e pressão, a fase r-BN é uma fase intermediária de 

transformação entre as fases h-BN e c-BN (FERREIRA, 2010).

A estrutura do tipo wurtzita (w-BN) é similar ao c-BN, e é formada em baixas 

temperaturas e alta pressão. É uma fase cerâmica dura e pode ser aplicada para 

ferramentas de corte (FERREIRA, 2010).

A fase cúbica do nitreto de boro (c-BN) possui elevada inércia química e 

cristaliza em estrutura tipo blenda de zinco (WILL; NOVER; GONNA, 2000). 

Apresenta alto ponto de fusão, é um isolante elétrico e sua dureza, que se mantém 

até 1800 °C, está somente abaixo da apresentada pelo diamante (PIERSON, 1996). 

Por esse motivo é utilizado em ferramentas de corte para usinagem. A sua produção 

pode ser realizada a partir da transformação da fase hexagonal, com aplicação de 

altas temperaturas e pressões (1200 a 2000°C e 2,5 a 7,5 GPa), associada à 

utilização de diversos catalisadores (RAO; KANER, 1994).

O tipo das ligações atômicas definem as estruturas formadas no BN, sendo 

fortemente dependente da hibridização. A ligação sp2 é predominante para os 

nitretos do tipo hexagonal e romboédrico e a ligação sp3 para nitretos tipo cúbico e 

wurtzita (PIERSON, 1996). Existem outros tipos de BN apresentados na literatura 

científica como o t-BN (turbostrático) e o a-BN (amorfo) que são fases distorcidas do 

h-BN ou do r-BN (FREITAS, 2012). Além destes tipos, Huang e Wong(2014) 

classifica também o BN do tipo ortorrômbico ou explosivo (o-BN ou e-BN). As 

aplicações desses compostos vão desde lubrificantes sólidos, isolantes elétricos 

para alta frequência até fornos de alta temperatura para processamento de 

cerâmicos (PIERSON, 1996).

Ao longo das últimas décadas vários grupos de pesquisas buscam a 

compreensão sobre o crescimento e desenvolvimento de filmes de BN. Segundo 

Huang et al., (2006) os nitretos de boro em suas variadas formas podem coexistir na
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constituição de filmes, que dependendo das condições de tratamentos e de 

superfície do substrato, estes alternam nas fases tipo a-BN, h-BN, r-BN, t-BN e 

c-BN. A FIGURA 2 apresenta algumas possíveis distribuições de fases em filmes de 

nitretos de boro. De maneira geral ocorre uma transição de fases com ligações sp2 

(a-BN, h-BN, t-BN), mais próximo ao substrato, e que servem de base para o 

desenvolvimento de fases com ligações sp3, típico c-BN. Segundo (MIRKARIMI; 

McCARTY; MEDLIN, 1997; LE e OECHSNER, 2003; LATTEMANN et al., 2006; TEU 

e MATSUMOTO, 2015), o filme cresce a partir da formação de BN amorfo, com 

estrutura cristalina desordenada, e após atingir certa espessura um ordenamento é 

adquirido com formação da estrutura t-BN ou h-BN. Dado o prosseguimento do 

processo, a fase c-BN pode se desenvolver ordenadamente a partir da estrutura 

anterior (FIGURA 2a). A formação de filmes via técnicas CVD ou PVD indicam que 

eventos do bombardeamento iônico, a existência de uma estequiometria favorável 

entre boro e nitrogênio, as temperaturas de trabalho e do substrato, rugosidade e 

tipo de substrato (cerâmico ou metálico) ditam os diversos crescimentos das 

estruturas de BN. Outra característica dos filmes de BN formados é a presença de 

tensões residuais geradas pelo bombardeamento iônico, prejudiciais à adesão do 

filme no substrato. É consenso que inicialmente uma alta energia de 

bombardeamento é necessária para nuclear os nitretos h-BN ou t-BN e 

posteriormente essa energia pode ser reduzida para favorecer a formação e 

desenvolvimento de c-BN (KONYASHIN; BILL; ALDINGER, 1997; SELL et al., 2003). 

Filmes constituídos com grande fração de h-BN envolvendo alguns cristais de c-BN 

(FIGURA 2b) apresentam uma estrutura com reduzidas tensões residuais geradas 

durante sua formação. Uma tratamento posterior de recozimento pode contribuir 

para aumentar a fração de c-BN no filme e, consequentemente, um acréscimo na 

dureza desse filme (FIGURA 2c) (LATTEMANN et al., 2006). Como exemplificado, 

os filmes de BN podem assumir diferenças de fases entre si, o que os tornam um 

revestimento de alto interesse industrial.
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FIGURA 2 -  Esquemas de microestruturas de filmes de BN

FONTE: Adaptado de a) MIRKARIMI; McCARTY; MEDLIN (1997), b) LATTEMANN et al., (2006) e
c) YANG; CHEN; QIU (2011)

LEGENDA: a) e b) possíveis estruturas de filmes constituídos de diversas fases de BN

c) micrografia de alta resolução de filme de BN depositado sobre quartzo

Apesar do volume de informações disponíveis sobre o BN, muitos estudos 

ainda são necessários para que o conjunto de informações possibilite um melhor 

entendimento da formação de fases de nitretos de boro e de suas transformações. A 

produção de nanoestruturas de nitreto de boro em grande quantidade é uma das 

limitações para sua aplicação industrial (MIRKARIMI; McCARTY; MEDLIN, 1997). 

Muitas pesquisas caminham no desenvolvimento de filmes finos de nitreto de boro 

(TEGHIL; MAROTTA; Di PALMA, 1998; SHTANSKY et al., 2000; HUANG et 

al., 2006; THÉVENIN et al.,2006; LIU et al.,2006; ULRICH; YE; STÜBER, 2010; 

YANG; CHEN; QIU, 2011; KO et al., 2013; TEII; MATSUMOTO,2015), que 

geralmente atingem espessuras da ordem de centena de nanômetros e apresenta 

alta fragilidade pela sua variação entre estruturas (h-BN, a-BN, r-BN, c-BN) nesses 

filmes (KIM et al., 1996; SHTANSKY et al.,2000; VILCARROMERO; CARRENO; 

PEREYRA, 2002; LATTEMANN et al., 2006; ANUTGAN et al., 2009; YANG; CHEN; 

QIU, 2011). A complexidade envolvida nos tratamentos é descrita nas tentativas de 

elaboração de diagramas de equilíbrio de fases de BN, em função da temperatura e 

da pressão a ser tratado na sequência.
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2.1.1 Diagrama de equilíbrio B-N em função da temperatura e pressão

Como apresentado anteriormente, os nitretos de boro apresentam diferentes 

formas polimórficas, com transformações da fase hexagonal (a baixa temperatura e 

pressão), que passa pelas fases transitórias (r-BN, w-BN), para formar a fase cúbica 

(à elevada temperatura e pressão). O primeiro diagrama de transição entre as fases 

h-BN e c-BN foi proposto por Bundy e Wentorf em 1963 (FIGURA3a). Esse 

diagrama fornece regiões aproximadas de estabilidade das fases hexagonal, cúbica 

e líquida (BUNDY; WENTORF Jr, 1963). Já Will, Nover e Gonna (2000) buscaram 

correlacionar os modelos teóricos de pesquisas anteriores, onde a fase c-BN é 

formada a partir do h-BN nas condições de temperatura e pressão ao ultrapassar as 

retas estimadas por cada autor como disposto na FIGURA 3b. Isso demonstra que o 

diagrama B-N demanda novos ensaios e informações para complementá-lo.

FIGURA 3 -  Diagrama de fases em pressão vs. temperatura para o BN, proposto por Bundy e
Wentorf, em 1963

FONTE: a) Adaptado de BUNDY; WENTORF Jr, (1963), b) WILL, NOVER, GÕNNA (2000) 

LEGENDA: a) primeiro diagrama B-N proposto por Bundy e Wentorf (1963) 

b) diferenças de transições de fases BN, conforme diferentes autores até o ano 2000

Afim de definir limites de transformações entre as fases h-BN e c-BN estudos 

feitos por Will, Nover e Gonna (2000), por meio de medição in situ por raios X 

(radiação sincrotron) indicam que o c-BN é convertido a partir de um processo de 

fusão do h-BN à 1050 °C e 6,5 GPa. Com a redução da pressão para 2,1 GPa, e 

com acréscimo na temperatura ocorre o processo de retorno à fase h-BN. A 

FIGURA 4 apresenta a evolução dos padrões de difração no decorrer da 

transformação descrita.
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FIGURA 4 -  Evolução do padrão de difração de raios X durante a transformação de h-BN para 
c-BN, e vice versa, com a variação da temperatura e da pressão

FONTE: Adaptado de WILL, NOVER, GONNA (2000)

Recentemente, a partir de estudos anteriores, uma nova versão do diagrama 

de fases teórico, baseado na termodinâmica das transformações de nitretos de boro 

hexagonal para cúbico foi proposta por Hu et al., (2011). Foi verificado que além dos 

fatores temperatura e pressão, o tamanho da partícula do nitreto de boro cúbico 

formado pode deslocar para menores temperaturas e pressões o ponto triplo, cujas 

fases h-BN, c-BN e líquida estão em equilíbrio. Na FIGURA 5 verifica-se que 

conforme há redução no tamanho da partícula, mais favorável é a formação de BN 

onde por exemplo à baixas pressões e temperaturas o método CVD ou o método 

PVD já é suficiente para produzir BN.

FIGURA 5 -  Modelo teórico de um diagrama de fases temperatura vs. pressão de nitretos de 
boro para diferentes tamanhos de partículas de BN

T l  K

T / ° C

FONTE: Adaptado de HU et al., (2011)



33

Pode-se constatar que apesar de todo estudo realizado até o momento, 

questionamentos importantes quanto às condições limites para as transições de 

fases do BN ainda existem. Um diagrama de fase definitivo dependerá de estudos 

complementares.

Para a formação de nitretos de boro dessa tese, como fonte de boro serão 

utilizados os boretos de ferro provenientes de camadas boretadas em substrato de 

aço IF. Assim, na próxima seção a boretação de aços será discutida.

2.2 BORETAÇÃO DE AÇOS

2.2.1 Generalidades sobre o processo de nucleação e desenvolvimento de boretos 
de ferro

A boretação é o processo de introdução de átomos de boro (raio atômico 

85 pm) por difusão na superfície de materiais metálicos, sendo mais aplicada para 

ligas ferrosas, especialmente em aços. Dentre os elementos não metálicos utilizados 

em tratamentos termoquímicos destas ligas, o boro apresenta o maior tamanho 

atômico, que o torna um elemento que pode ocupar tanto sítios intersticiais (GUNES; 

ERDOGAN; ÇELIK, 2014) quanto substitucionais (ÇEÇEN; ÕZGEN,2014) na rede 

cristalina do ferro. A camada boretada oferece propriedades superiores quando 

comparado às camadas obtidas na cementação, nitretação e carbonitretação. A 

dureza atinge valores entre 1500 a 2000 HV, com aumento na resistência ao 

desgaste, a corrosão e a oxidação (CHEN et al., 2008).

O processo de boretação pode ser realizado por via sólida (mistura de pós), 

líquida (sais e óxidos fundidos) e gasosa, em temperaturas que variam geralmente 

entre 700 a 1100°C (YU; KHOR; SUNDARARAJAN, 2002; ASTHANA et al., 2007; 

GUNES; ERDOGAN; ÇELIK, 2014, TSIPAS, D; TSIPAS, S., 2015). Uma técnica 

mais recente, ainda em desenvolvimento é o tratamento por plasma (RIE, 1999). 

Dentre as diversas técnicas a mais utilizada e entendida é a técnica de boretação 

em caixa (ou por via sólida), a ser empregada neste trabalho.

A grande maioria dos aços pode ser submetida à boretação e o processo de 

formação da camada de boretos nestes materiais pode ser dividido em duas etapas.
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A primeira consiste na reação entre a espécie precursora de boro e a superfície do 

aço. Cristais de Fe2B nucleiam na superfície e com o transcorrer do tempo mais 

cristais são formados e crescem para o interior do substrato (YAN et al., 2002; 

MARTINI et al., 2004; YU et al., 2005). Esta etapa é muito curta em relação aos 

tempos de tratamento e geralmente pode ser desconsiderada para estudos da 

cinética de tratamento. A segunda etapa do processo consiste na difusão do boro 

através do eixo preferencial <001> dos cristais de boretos na camada tratada, sendo 

esta etapa muito lenta se comparada à primeira. A difusividade do boro é maior na 

fase Fe2B do que na FeB (ABDELLAH; KEDDAN, 2014) e aumenta mais quando 

atinge a zona de difusão logo abaixo da fase Fe2B, segundo Campos et al., (2007). 

Desta forma, a espessura da camada de boretos varia com a raiz quadrada do 

tempo de tratamento, característica do processo difusivo (SINHA, 1991; USLU et 

al. 2007).

A camada boretada normalmente apresenta uma interface serrilhada com a 

matriz ferrosa, com crescimento em formato “dentes de serra” . Entretanto, o teor de 

carbono ou de elementos de liga influenciam fortemente a cinética de crescimento, a 

morfologia e a constituição de fases da camada boretada. Para altos teores de 

elementos de liga a camada de boretos passa a apresentar uma interface quase 

planar (SINHA, 1991).

Apesar da excelente ancoragem mecânica da camada ao substrato, a 

formação de trincas é possível na interface entre os boretos FeB/Fe2B, 

principalmente se a fase FeB formada apresentar espessura superior a 50% da 

camada total de boretos (FICHTL, 1981). Mediante esforços mecânicos e/ou 

térmicos, essas trincas podem crescer e levar à fragmentações e/ou ao 

desplacamento da camada de boretos (FIGURA 6).
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FIGURA 6 -  Seção transversal de camada boretada com trinca propagada na interface
FeB/Fe2B

FONTE: MARTINI et al., (2004)

Assim, a formação de camadas boretadas composta somente pela fase Fe2B 

seria desejável por este boreto apresentar um coeficiente de expansão térmica e 

módulo de elasticidade mais próximo ao do aço (MARTINI et al., 2004). Mas no caso 

da presente pesquisa a presença do boreto FeB é intencional por providenciar uma 

maior quantidade de boro para as reações termoquímicas de superfície, e pelo fato 

desta poder ser transformada no processo de nitretação. Visto que o aço IF, 

substrato escolhido neste trabalho é similar ao ferro puro para o processo de 

boretação, para melhor entender o processo de boretação deste aço é importante 

apresentar o diagrama Fe-B e as propriedades dos boretos de ferro.

2.2.2 Diagrama de equilíbrio Fe-B e propriedades dos boretos de ferro

Na FIGURA 7 é apresentado o diagrama de equilíbrio para o sistema binário 

Fe-B. Este permite a previsão das fases formadas, para uma dada temperatura de 

tratamento de boretação em ferro puro, caso o processo ocorra em condições 

próximas do equilíbrio termodinâmico.
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FIGURA 7 -  Diagrama de fases Fe - B
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FONTE: Adaptado de SINHA (1991)

Dentro da faixa de temperaturas usuais de boretação (i.e. 700 a 1100 °C), e 

abaixo da temperatura do eutético (1175 °C), a solubilidade do boro no ferro é de 

0,1 at% de boro (0,008 p%), na fase ferrita e de 0,15 at% (0,021 p%) na austenita 

(SINHA, 1991). Os dois boretos formados são o Fe2B, com 33,33 at% de boro 

(8,83 p%) e o FeB, com 50 at% de boro (16,23 p%). Dois pontos eutéticos estão 

presentes nas temperaturas de 1175 e 1510°C, para concentrações de boro de 

respectivamente 17at% (3,8 p%) e 64 at% (28,4 p%) de boro. Da FIGURA7 

podemos prever que durante o tratamento de boretação, a partir do limite de 

solubilidade do boro na ferrita ou na austenita, atingido através da difusão do boro, e 

em temperaturas abaixo de 1175 °C inicia-se a formação do composto Fe2B. Com o 

aumento do teor de boro na camada, a partir de 50 at% de boro inicia-se a formação 

da fase FeB. Em condições de tratamentos, algumas fases metaestáveis podem ser 

formadas como a Fe23B6 e a fase Fe3B, com estrutura da cementita (TSIPAS, D.; 

TSIPAS, S.,2015). Algumas propriedades dos boretos de ferro FeB e Fe2B são 

apresentadas na TABELA 2.
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TABELA 2 -  Propriedades e características das fases FeB e Fe2 B

FeB Fe2B
Dureza da camada 1900 a 2100 HV 1800 a2000 HV
Módulo de elasticidade 590 GPa 285 a 295 GPa
Densidade 6,75 g/cm3 7,43 g/cm3
Coeficiente de 
expansão térmica 23 ppm/°C entre 200 e 600°C 7,65 ppm/°C entre 200 e 600°C

Composição 16,23 p% de boro 8,83 p% de boro
Estrutura cristalina Ortorrômbica Tetragonal de corpo centrado

FONTE: SINHA(1991)

Da TABELA 2 pode-se observar que o módulo de elasticidade, a densidade 

e o coeficiente de expansão térmica da fase Fe2B são mais próximos dos valores 

observados nos aços (~200 GPa, 7,8 g/cm3 e 12ppm/°C respectivamente), o que 

contribui para que não ocorram tensões excessivas na interface Fe2B/Fe quando 

uma camada de Fe2B é formada, sob variações de temperatura ou sob esforços 

mecânicos. As diferenças destas propriedades para o FeB e o Fe2B estão na origem 

do problema de aparição de trinca entre as camadas de FeB e o Fe2B, apresentada 

na FIGURA 6.

Visto que o presente trabalho envolve o estudo do tratamento de nitretação e 

seus efeitos sobre amostras boretadas, aspectos importantes sobre o processo de 

nitretação e do sistema Fe-N serão apresentados, visto que fases deste sistema 

podem ser formadas na nitretação de camadas boretadas.

2.3 NITRETOS E NITRETAÇÃO DE AÇOS

2.3.1 Generalidades sobre o processo de nucleação e desenvolvimento de nitretos 
de ferro

A nucleação e formação de uma camada contínua de nitretos pode ser 

explicada seguindo o esquema da FIGURA 8. Um processo similar de formação de 

nitretos é esperado para os tratamentos aqui propostos por meio de interações entre 

os agentes nitretantes e o ferro, este podendo ser oriundo da transformação dos 

boretos FeB e Fe2B, como descrito nos trabalhos de Kiessling e Liu (1951), Warner e 

Fray (2000), Maragoudakis et al., (2002) e Gómez-Vargas et al., (2016). A partir de 

uma fonte de nitrogênio, geralmente gasoso (N2 ou NH3) são formadas espécies
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nitretantes que liberam nitrogênio atômico na superfície em tratamento, que satura a 

região próxima à superfície de ferro, denominado a-Fe(N) -  ferrita saturada com 

nitrogênio. Com o transcorrer do tempo, a saturação do nitrogênio promove uma 

redistribuição de elementos presentes no substrato. Estes elementos, como por 

exemplo o carbono em um aço, acabam se difundindo para o interior do substrato 

(FRANCO JR, 2003). Após exceder o limite de solubilidade na rede do ferro começa 

a ocorrer a nucleação da fase y’-Fe4N, e quando essa fase atinge a saturação em 

nitrogênio começa o desenvolvimento da fase s-Fe2-3N. Esses núcleos vão 

crescendo e coalescendo, com o desenvolvimento tanto para o interior quanto para 

as laterais até a constituição de uma camada de compostos contínua (ou branca), 

que apresenta as duas fases (SOMERS; MITTEMEIJER, 1995; GRESSMANN et 

al., 2007). Em aços o desenvolvimento dessa camada de compostos é fortemente 

influenciada pela presença de elementos de liga na matriz. (MITTEMEIJER, 2013).

FIGURA 8 -  Estágios de nucleação e formação de nitretos de ferro em substratos de ferro puro

Composição: NH3/H2

FONTE: Adaptado de MITTEMEIJER (2013)

Defeitos na rede cristalina são favoráveis à nucleação de nitretos e também 

para a difusão do nitrogênio para o interior da amostra (FARÈ et al., 2011).

Na medida em que as camadas de nitretos são formadas a velocidade de 

crescimento dessas diminui. Isto se deve ao fato de que a camada de compostos se 

torna mais espessa e o coeficiente de difusão do nitrogênio é menor nos nitretos se 

comparado à ferrita (SOMER; MITTEMEIJER, 1995), o que com o transcorrer do 

tempo de tratamento restringe a difusão do nitrogênio para o interior do substrato.

O diagrama para o sistema Fe-N permite antever as principais fases de 

nitretos, e suas respectivas temperaturas de formação durante a nitretação de aços 

e será apresentado na próxima seção.
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2.3.2 Diagrama de fases Fe-N

0  nitrogênio é um elemento de liga intersticial na rede do ferro. O diagrama 

binário Fe-N é apresentado na FIGURA 9.

FIGURA 9 -  Diagrama de fases F e - N  

p% N

FONTE: Adaptado de MITTEMIJER (2013)

A solubilidade do nitrogênio na fase ferrita do ferro é de 0,4 at% (0,1 p%) a 

uma temperatura de 592 °C. Acima dessa temperatura, a presença de N pode levar 

à transformação da estrutura CCC para CFC, onde o limite de solubilidade do 

nitrogênio vai até 10,3 at% (2,8 p%) à 650 °C.

O sistema Fe-N é muito parecido com o sistema Fe-C e também apresenta 

uma reação eutetóide na temperatura de 592 °C para 8,8 at% (2,4 p%), onde a 

austenita de nitrogênio se decompõe nas fases a-Fe(N) e y’-Fe4N formando a 

braunita (análoga à perlita no sistema Fe-C) (BRUNATTO, 1993).
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A fase y’-Fe4N possui estrutura cristalina do tipo cúbica, contendo entre 19,3 a 

20,6 at% de N (ou 5,7 a 6,1 p%), mantendo sua estabilidade em temperaturas 

abaixo de 680 °C (KAFIZAS; CARMALT; PARKIN, 2013). Também são passiveis de 

formação as fases s-Fe2-3N, com 25 a 33 at% (8,3 a 11,2 p%) de nitrogênio, com 

estrutura hexagonal.

A fase Ç-Fe2N é altamente frágil, não é estável e sob temperaturas próximas 

a 450 °C à pressão de 1 atm já se decompõe, com liberação do nitrogênio e 

formação da fase s-Fe3N, mais estável. Possui estrutura ortorrômbica e 

concentração de nitrogênio entre 33,1 e 33,4 at% (11,1 e 11,3 p%), e é formada a 

partir da fase s-Fe3N por uma transição do tipo ordem -  desordem (MIOLA, 2000).

As informações dos diagramas de equilíbrio Fe-B e Fe-N, juntamente com as 

temperaturas de trabalho a serem adotadas nos tratamentos, contribuem para a 

compreensão das possíveis fases a serem formadas. A proposta de inserir 

nitrogênio sobre a camada boretada pela técnica de nitretação por plasma pode 

permitir que esse elemento venha a recombinar-se com o boro e/ou ferro 

constituintes nos boretos. Na próxima seção será apresentado o diagrama ternário 

Fe-B-N e serão apresentadas análises referentes à formação de nitretos de boro e 

de ferro, posto que, durante o tratamento de nitretação por plasma de camadas 

boretadas, os elementos nitrogênio e boro podem formar essas fases, e se isso 

ocorrer próximo do equilíbrio, este diagrama de fases será de grande valia para o 

entendimento dos resultados obtidos e sua relação com o tratamento sequencial 

aqui estudado.

2.4 O SISTEMA TERNÁRIO FERRO -  BORO -  NITROGÊNIO E A FORMAÇÃO DE 
NANOESTRUTURAS DE BN

O diagrama ternário Fe-B-N (FIGURA 10) indica as possíveis fases de serem 

formadas na nitretação de camadas boretadas se esta ocorrer próximo ao equilíbrio. 

Os boretos e nitretos apresentados nas seções anteriores podem coexistir e as 

fases esperadas no sistema ternário dependem da temperatura de tratamento e da 

disponibilidade de nitrogênio. Dos cortes isotérmicos do diagrama ternário Fe-B-N 

espera-se que as diversas combinações possíveis entre ferro, nitrogênio e boro
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conduza a formação de compostos com propriedades interessantes para aplicações 

tribológicas. Os principais compostos presentes no sistema Fe-B-N são nitretos e/ou 

boretos de ferro, bem como nitretos de boro e a-Fe.

FIGURA 10 -  Diagramas de fases ternário Fe-B-N

FONTE: a) ROGL; SCHUSTER (1992) apud ASM (2006), b) RAGHAVAN (1993) apud ASM (2006) 

LEGENDA: a) fases presentes a 400 °C2 

b) fases presentes a 900 °C

Observa-se que entre 400 e 900 °C ocorre uma variação importante dos 

compostos em equilíbrio em função da redução do teor de nitrogênio. Na 

FIGURA 10 o sentido das linhas em vermelho indicam as possíveis composições de 

fases formadas com o acréscimo da concentração de nitrogênio, considerando que o 

ferro e o boro dos boretos FeB e Fe2B se mantém no sistema. Inicialmente, para 

ambas as temperaturas a adição de nitrogênio promove a formação de BN a partir 

dos boretos de ferro, posto a elevada afinidade entre o boro e o nitrogênio 

(PIERSON, 1996). Com a formação de BN ocorre a formação de a-Fe para o Fe2B e 

a formação de Fe2B a partir do FeB, quando a fase transformada é a FeB. Com a 

continuidade da adição de nitrogênio, este pode promover a formação de nitretos de 

ferro. A superfície das amostras boretadas (superfície externa de FeB) a serem 

submetidas ao processo de nitretação por plasma teriam condição termodinâmica 

para sofrer as transformações referentes às linhas 1 e 2. O acréscimo na

2 Foi constatado que a posição da linha referente ao FeB contém aproximadamente 45 at% de boro, o 
que não estaria de acordo com o diagrama FeB da FIGURA 7. Contudo, estes foram os diagramas 
ternários encontrados na literatura.
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temperatura (900 °C) leva a redução de nitretos de ferro, reconhecidamente 

instáveis nessas condições (ver FIGURA 9) (MITTEMEIJER, 2013) e prevalecem os 

compostos de boro ligado ao ferro ou ao nitrogênio e a-Fe. Com isso, o diagrama 

ternário indica a possibilidade no controle das fases formadas na superfície boretada 

tratada por nitretação com o controle da temperatura de nitretação.

Complementar às informações do diagrama, a estabilidade das fases também 

pode ser entendida por intermédio da energia livre de formação desses compostos 

apresentadas na FIGURA 11. Para temperaturas abaixo de aproximadamente 

1000 °C a fase BN apresenta maior estabilidade entre os compostos apresentados. 

Assim, tendo como base boretos de ferro e com a presença de nitrogênio, estes 

podem ser transformados em ferro livre e nitreto de boro. Esse processo é 

favorecido se o tamanho de partículas de FeB ou Fe2B forem muito pequenas (KOI 

et al., 2008; OKU, 2013), e seguem-se as reações:

2FeB + N2(g) = 2BN + 2Fe

2Fe2B + N2(g) = 2BN + 4Fe

FIGURA 11 -  Energia livre de formação para nitretos de ferro, boro e boretos de ferro em
função da temperatura

Temperatura (°C)

FONTE: Adaptado de OKU (2013) e KEDDAM et al., (2014)
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Usando quatro misturas de pós diferentes y’-Fe4N/B; Fe/B; FeB e somente B 

tratadas em temperaturas de 450, 700 e 1000 °C e fluxo de gás N2, Koi et al., (2008) 

relatam que tanto o ferro quanto os boretos de ferro servem como catalisadores para 

formação de nitreto de boro. A partir de 700 °C, para a mistura y’-Fe4N/B e com 

acréscimo na temperatura ocorre uma redução da fração da fase y’-Fe4N que se 

transforma em Fe pela ação boro presente. Este reage preferencialmente com o 

nitrogênio, formando BN e após com o ferro. As reações que descrevem este 

processo são:

y'-Fe4N + 5B = BN+ 4FeB

y'-Fe4N + 3B = BN+ 2Fe2B

A formação de BN e boretos de ferro ocorre espontaneamente, visto que 

esses produtos da reação são termodinamicamente mais estáveis que a fase 

y’-Fe4N (KIESSLING e LIU, 1951). Como visto anteriormente, as partículas do boreto 

de ferro também agem como catalisadores na formação de BN, em que o boro 

segrega para a superfície e reage com o nitrogênio. Neste processo, as estruturas 

de BN se desenvolvem ao redor das partículas de ferro, que servem como suporte 

para a nucleação e crescimento do nitreto de boro (FIGURA 12). O encapsulamento 

das partículas de ferro formam nanocápsulas (sobre Fe) ou nanotubos de BN (sobre 

nitretos ou boretos de ferro) de acordo com o tamanho das partículas da reação. 

Para tamanhos de partícula abaixo de 20 nm ocorre o favorecimento da formação de 

nanocápsulas e acima de 100 nm dos nanotubos. Uma vez formadas, as camadas 

de BN não reagem com a partícula de Fe em temperatura abaixo de 1350 °C, e são 

facilmente esfoliadas de sua superfície (NARITA et al., 2013), seguindo o esquema 

apresentado na FIGURA13, o que pode explicar alguns resultados obtidos neste 

trabalho (topografia da superfície).
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FIGURA 1 2 -  Esquema do mecanismo de crescimento de nanotubo de BN

BN

Fe com B dissolvido  
Fe(B)

tempo

FONTE: Adaptado de KOI et al., (2008)

FIGURA 13 -  Modelo de desenvolvimento de partículas revestidas com camadas BN

recobrimento . .. -------- ---- ------ -------
BN » esfoliaçao b n  « esfoliaçao

BN
nanocápsula de Fe 

recoberta com 
camadas BN

sem molhabilidade 
com BN

nanotubo BN tipo bambu 

FONTE: Adaptado de NARITA et al., (2006)

Além das nanoestruturas o indício de formação de mistura de fases 

compostas por ferro, boro e nitrogênio também ocorrem em condições de tratamento 

diferentes das apresentadas anteriormente. No trabalho de Yan et al, (2002), que
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realizaram implantação iônica de N+ a 100 °C em amostras de aço AISI 1045 

boretadas, a análise por DRX de ângulo rasante mostra que dependendo do boreto 

constituinte na camada (FeB + Fe2B ou somente Fe2B), os compostos s-Fe2-3N, 

y’-Fe4N e h-BN podem ser formados na superfície da camada boretada. No referido 

trabalho a fase c-BN é formada quando aumenta-se a dose de nitrogênio implantado 

e a superfície do boreto for constituída de FeB + Fe2B. Ainda segundo os autores a 

presença das fases de nitretos de boro e de ferro contribuíram para o aumento na 

dureza de superfície e resistência à corrosão em ácido H2SO4. Para Jirásková et 

al., (2004), após implantação iônica por imersão em plasma (Plll) em boreto amorfo 

Fe8oB2o a 150-250°C/3h os tratamentos promovem a reordenação atômica na 

superfície e a presença de defeitos na rede favorecem a absorção do nitrogênio com 

indícios de formação de nitretos de ferro tipo s-Fe2-3N. Apesar de não detalhado, não 

fica descartada a formação de BN nesse sistema.

Mesmo em técnicas onde não há a fase de boreto de ferro como substrato, 

como a técnica de magnetron sputtering reativo, Kim et al., (2002) depositaram 

filmes com espessura de 0,5 pm a 450 W  e 0,13 Pa (0,001 Torr) de pressão, 

utilizando um alvo de ferro e pastilhas de boro, com variações na composição 

química a medida que era alterada a pressão de nitrogênio no sistema (0 a 8,5%). 

Com o acréscimo na oferta de N2 havia sinais de cristalização dos filmes Fe-B-N 

formados e identificação principalmente das fases y’-Fe4N e Fe3B entre os grãos de 

ferro, com aumento no parâmetro de rede dos filmes pela presença de N e B entre 

os grãos de a-Fe nanocristalino. Pierson e Rousselot, (2004) depositaram filmes 

amorfos de Fe-B-N, pela mesma técnica, em vidro e silício utilizando um alvo de 

boreto de ferro (FeB) em mistura de gases Ar-N2. A temperatura de trabalho foi de 

150 °C, com a pressão de N2 variando entre 0,6 a 0,8 Pa (0,005 a 0,006 Torr em 

fluxo gasoso de 0 a 10 sccm). Resultados indicam que a ligação do boro com o F e e  

o N depende fortemente da quantidade de nitrogênio disponível. Na ausência de 

nitrogênio no sistema, um filme amorfo de ligações Fe-B é formado. Com a inserção 

do nitrogênio inicialmente ocorre a formação de FeB + Fe2B + BN, e com seu 

aumento no sistema observa-se a coexistência de compostos Fe + Fe2B + BN.

Tendo exposto a fundamentação relacionada aos materiais é plausível afirmar 

que certas condições favorecem as transformações envolvendo fases compostas
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pelos elementos ferro, boro e nitrogênio. No presente estudo a temperatura e a 

disponibilidade de nitrogênio também pode acarretar na formação das fases 

apresentadas. Para finalizar a fundamentação teórica, visto a importância da ação 

do plasma nos processo, a próxima seção descreverá a operação de descargas DC 

e a interação entre o plasma e a superfície em tratamento.

2.5 FUNDAMENTOS DE PLASMA DC PARA NITRETAÇÃO

O plasma é gerado pelo fornecimento de energia a uma mistura gasosa até 

que esta possa ser ionizada. Como resultado tem-se um meio em condição de 

quase neutralidade, com quantidades aproximadamente iguais de cargas positivas e 

negativas com comportamento coletivo (CHAPMAN, 1980). Uma das formas de se 

gerar plasma em laboratório é por meio de descargas elétricas excitadas por 

corrente contínua, rádio frequência ou micro-ondas. A transferência de energia para 

a mistura gasosa se dá pela existência de um campo elétrico que transfere energia 

principalmente para os elétrons livres do meio.

Os plasmas podem ser divididos em dois grandes grupos: os plasmas 

quentes e os plasmas frios. Chapman (1980) descreve como plasmas “quentes” 

àqueles que se encontram em equilíbrio termodinâmico, com temperatura 

tipicamente igual ou superior a 15000 K, típica de relâmpagos, estrelas e descargas 

de arco. Os plasmas frios apresentam temperatura da ordem de 20 a 2000 K e 

encontram-se fora do equilíbrio termodinâmico, apresentando elevada reatividade. 

Este último tipo de plasma é de grande interesse para pesquisas em tratamentos de 

superfície, e será utilizado nos tratamentos do presente trabalho.

Um parâmetro importante para caracterizar os plasmas frios é o grau de 

ionização, que corresponde à razão entre a densidade de íons dividida pelo total de 

espécies do meio. Este parâmetro está diretamente ligado à reatividade do meio. 

Nos plasmas aplicados para tratamentos de superfície, o grau de ionização 

apresenta valores tipicamente entre 10'4 a 10'5, ou seja, um íon para cada 10.000 a

100.000 espécies contidas no meio (CHAPMAN, 1980).
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2.5.1 Descargaselétricas

Para aplicação em tratamentos termoquímicos os plasmas são geralmente 

gerados por descargas elétricas em baixa pressão. As descargas elétricas mais 

aplicadas para este fim são as de corrente contínua. As variáveis de controle típicas 

destas descargas (plasmas) são: pressão e composição da mistura gasosa, 

distância entre eletrodos e tensão aplicada (VENUGOPALAN, 1987).

Uma curva característica tensão vs. densidade de corrente para uma 

descarga de corrente contínua é apresentada na FIGURA14. Pode-se separar o 

gráfico em duas regiões: descargas escuras (até a região da descarga Townsend) e 

luminescente (as demais regiões), sendo relevantes para tratamentos de superfície. 

No regime de descarga luminescente normal a descarga não recobre 

completamente o cátodo, podendo trazer problemas de homogeneidade ao 

tratamento. Com aumento da corrente a descarga passa a recobrir todo o cátodo, e 

a partir deste momento tem-se a descarga anormal. Neste regime é necessária uma 

maior d.d.p. para elevar o fluxo de íons na bainha catódica, permitindo um controle 

do processo pela d.d.p. imposta entre os eletrodos da descarga. É a descarga mais 

importante para aplicação de tratamentos termoquímicos por plasma, tanto pela 

facilidade no controle de parâmetros (característica d.d.p. vs. densidade de corrente) 

quanto pela uniformidade do tratamento (recobrimento total do cátodo). Com o 

acréscimo na d.d.p. aumenta-se a transferência de energia para a descarga, que 

será responsável por uma maior produção de espécies ativas necessárias para o 

tratamento.
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FIGURA 14 -  Curva característica tensão vs. densidade de corrente e os diferentes regimes de
descarga elétrica

FONTE: Adaptado de VENUGOPALAN (1987)

Quando a temperatura do cátodo é elevada o suficiente para a emissão de 

elétrons termiônicos, o que ocorre à tensão próxima de 2500 V para o caso da 

descarga apresentada na FIGURA 14, a descarga entra em regime de arco. A 

transição para este regime, com a elevação da corrente, pode trazer como 

consequência o aquecimento excessivo ou até mesmo fusão em pontos localizados 

ou de toda a peça em tratamento, devendo ser evitado em tratamentos 

termoquímicos.

2.5.2 Formação de espécies ativas no plasma (descarga DC)

Em uma descarga DC, o plasma é excitado por um campo elétrico criado por 

uma diferença de potencial imposta entre eletrodos em um meio gasoso, geralmente 

a baixa pressão. O campo elétrico promove a aceleração de elétrons livres 

presentes no meio. Estes elétrons colidem com espécies neutras do gás (átomos e 

moléculas), e s e a  energia adquirida pelos elétrons for suficientemente elevada leva 

à ionização das espécies neutras, com produção de um par elétron-íon. O íon 

gerado será acelerado na direção do cátodo (eletrodo negativo) e, ao colidir com 

este poderá promover a liberação de elétrons secundários. Esses elétrons 

secundários serão acelerados pelo campo em direção ao ânodo, podendo gerar 

novos pares elétrons-íons durante o trajeto, e o processo se repete podendo levar
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ao início da descarga elétrica (breakdown). A condição necessária para isto ocorrer 

é que a taxa de ionização seja maior que a taxa de recombinação dos íons 

(CHAPMAN, 1980). Quando a descarga atingir o regime permanente (descarga 

estável) estas taxas se igualarão novamente.

Com o início da descarga, devido à distribuição de espécies carregadas na 

região entre os eletrodos, se estabelece uma distribuição de potencial com três 

regiões distintas entre os eletrodos. Na FIGURA 15 é apresentada de forma 

esquemática esta distribuição de potencial. No centro encontra-se a região 

luminescente com campo elétrico praticamente nulo (equipotencial). Nesta região, 

devido às colisões entre elétrons acelerados e partículas neutras ocorrem as 

principais reações responsáveis pela formação de espécies ativas, como: ionização, 

dissociação e excitação de átomos e/ou moléculas. É esta região da descarga que 

pode ser considerada realmente um plasma, por apresentar equilíbrio entre cargas. 

Envolvendo os eletrodos têm-se as bainhas catódica e anódica, regiões onde se 

encontra campo elétrico significativo. Na bainha catódica encontra-se o maior campo 

elétrico da descarga, enquanto que na bainha anódica o campo elétrico é 

consideravelmentemenor. (CHAPMAN, 1980).

FIGURA 15 -  Esquema da distribuição de potencial entre os eletrodos em uma descarga 
luminescente anormal e suas respectivas regiões
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FONTE: Adaptado de CHAPMAN (1980)

Na região luminescente, por esta ser uma região equipotencial, não há 

aceleração das espécies carregadas. O movimento destas acontece somente
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mediante choques elásticos, até que estas espécies alcancem os limites das 

bainhas ou até que sejam neutralizados. Assim, para interesse de tratamentos 

termoquímicos por plasma, na região limítrofe entre as bainha catódica e a região 

equipotencial, os íons positivos são acelerados na direção da bainha e os elétrons 

repelidos pelas mesmas (CHAPMAN, 1980).

Os elétrons secundários oriundos do cátodo, fortemente acelerados na 

bainha catódica colidem com os átomos e moléculas neutras na região 

luminescente. Essas colisões são as principais responsáveis por promover o 

surgimento de espécies ativas no plasma. Se o elétron incidente possui uma energia 

igual ou superior à energia de ionização da espécie neutra com que colide pode 

levar à formação de um íon positivo e dois elétrons (elétron incidente/secundário e 

emitido), caracterizando um processo de ionização. O processo inverso à ionização, 

a recombinação consiste na incorporação de um elétron livre à espécie ionizada, 

neutralizando as cargas e formando uma espécie neutra, e ocorre principalmente 

nas paredes do reator por necessitar de um terceiro corpo para ocorrer.

Se a energia do elétron secundário acelerado for inferior a necessária para 

ionizar uma espécie neutra, mas superior à necessária para excitá-la, o processo 

resulta na excitação da espécie que corresponde a transferência de um elétron de 

um nível de menor energia para um nível de maior energia. O processo inverso da 

excitação é a relaxação, com o retorno do elétron excitado para um nível inferior de 

energia, o que pode ocorrer com emissão de um fóton, evento este que confere a 

luminescência do plasma. E por fim, se a energia não for suficiente para possibilitar 

a excitação, a colisão será elástica com alteração na trajetória do elétron 

(CHAPMAN, 1980).

Um processo de menor relevância para a manutenção da descarga, mas de 

fundamental importância para os tratamentos termoquímicos é a dissociação. Esse é 

um processo característico de moléculas resultando na quebra da ligação entre os 

átomos da molécula, produzindo espécies atômicas ou radicais (CHAPMAN, 1980). 

Nos tratamentos termoquímicos a dissociação contribui para a produção de espécies 

ativas, onde grande parte da reatividade do plasma se deve aos radicais e/ou 

espécies atômicas formadas. Na FIGURA16 são apresentadas de maneira
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esquemática as reações colisionais mais importantes, no contexto dos tratamentos 

termoquímicos, envolvendo elétrons e espécies neutras no plasma.

FIGURA 16 -  Esquema das principais reações colisionais entre elétrons e espécies neutras
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Por fim há também reações de troca de carga, em que um íon acelerado na 

bainha catódica, ao encontrar uma espécie neutra recebe um elétron da mesma. 

Após a troca de carga é formado um íon de baixa energia (com energia da espécie 

neutra que a originou) e uma espécie neutra rápida (com a energia do íon rápido que 

o originou), com isso o cátodo pode ser bombardeado tanto por íons como por 

espécies neutras rápidas. O conjunto dessas reações colisionais são significativas 

para a interação do plasma com a superfície em tratamento, a ser detalhado na 

próxima subseção, com consequências nos resultados no tratamento.

2.5.3 Interações plasma-superfície

O campo elétrico mais intenso na bainha catódica faz com que o cátodo 

tenha maior relevância nos tratamentos termoquímicos por plasma, visto a maior 

energia das espécies rápidas (íons e espécies neutras rápidas) que colidem com 

sua superfície.
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Quando espécies rápidas atingem o cátodo, que no caso dos tratamentos 

termoquímicos é o substrato a ser tratado, algumas interações ocorrem, conforme 

ilustrando na FIGURA 17. Essas interações são relevantes para estes tratamentos, 

pois o bombardeamento da superfície promove alterações microestruturais a nível 

atômico como formação de vacâncias e aquecimento no substrato, com 

consequência nos tratamentos. Os choques também são responsáveis pela emissão 

de elétrons secundários, que serão acelerados em direção a região luminescente. 

Estes elétrons são essenciais para a manutenção da descarga (reações de 

ionização), além de promover reações de dissociações e excitação, de extrema 

importância para a geração de um ambiente de elevada reatividade 

(CHAPMAN, 1980).

FIGURA 17 -  Interação das espécies do plasma com a superfície em tratamento
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LEGENDA: a) distribuição de potencial

b) eventos entre plasma e superfície do cátodo

É possível também que um íon com elevada energia seja implantado na 

rede cristalina do substrato, o que é pouco provável para as condições típicas de
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tratamento de superfície onde a tensão aplicada é geralmente inferior a 1000 V. Por 

fim, choques podem ocasionar cascatas colisionais na estrutura cristalina do cátodo 

com liberação (pulverização catódica - sputtering) ou não de átomos 

(CHAPMAN, 1980).

Além das espécies ativas neutras que alcançam a superfície por difusão, a 

energia cinética adquirida pelos íons na bainha catódica promove o transporte de 

espécies até a superfície. Estas espécies interagem química e fisicamente com as 

superfícies e promovem um aumento na concentração (potencial químico) de alguns 

elementos químicos na superfície em tratamento, como por exemplo o nitrogênio ou 

o carbono. Pelas leis de Fick, a difusão destas espécies deve ocorrer de regiões de 

maior potencial químico (superfície) para regiões de menor potencial químico 

(núcleo do substrato), em direção ao interior do material tratado (MEHRER, 2007; 

WU etal., 2010), efetivando as alterações desejada no tratamento termoquímico.

Visto o exposto fica claro que os parâmetros de operação do plasma 

influenciam na energia das espécies e na reatividade do plasma e 

consequentemente nas características da superfície obtida após tratamento.

Na literatura muitos trabalhos tratam da nitretação a plasma, que geralmente 

são realizados em materiais metálicos ferrosos (CZERWIEC; MICHEL; 

BERGMANN, 1998; MIOLA; SOUZA; OLZON-DIONYSIO,2003; GONTIJO et 

al., 2004). O controle na formação das camadas tratadas é realizado pelo ajuste de 

variáveis como temperatura, pressão e composição da mistura gasosa. O material 

(substrato) a ser tratado é geralmente o cátodo do sistema, e os tratamentos são 

realizados sob fluxo de misturas gasosas contendo geralmente N2, H2, Ar e NH3 

(VENUGOPALAN, 1987).

Dessa forma átomos ou moléculas excitados, dissociados e/ou ionizados, 

com concentração controlada pelo ajuste de temperatura, tensão e pressão de 

trabalho promovem as alterações desejadas da superfície.

Considerando que o embasamento teórico para o entendimento deste 

projeto foi apresentado, na próxima seção serão descritas as técnicas utilizadas na 

preparação, tratamentos, caracterizações e avaliação de desempenho das 

amostras.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos empregados para a 

caracterização da matéria-prima, os equipamentos utilizados para realização dos 

tratamentos e os métodos utilizados na caracterização das camadas tratadas. A 

FIGURA 18 apresenta uma visão geral dos materiais, procedimentos realizados e 

técnicas utilizadas.

FIGURA 18 -  Relação entre as etapas dos tratamentos e técnicas de análises
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Para este estudo, visto que o boro é um elemento intersticial em ligas ferrosas 

foi escolhido o aço IF, que tem como principal característica a pouca presença de 

elementos intersticiais como carbono e nitrogênio, que são removidos da matriz 

ferrítica por precipitação (ÇEÇEN; OZGEN, 2014).

3.1 PREPARAÇÃO DASAMOSTRAS PRÉ-TRATAMENTOS

O aço IF3 WG-HSCR-02 da empresa ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos 

Siderúrgicos S.A foi utilizado como substrato neste trabalho. Esse aço foi 

desenvolvido especificamente para atender uma demanda do setor automotivo, 

assim não segue uma norma técnica em específico. Neste trabalho este material foi

3 IF -  Intersticial Free\ aços com baixíssimo teores de carbono e outros átomos intersticiais, com 
matriz ferrítica
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escolhido por se aproximar de um substrato de ferro puro. Este material, no estado 

de fornecimento foi submetido a análise química via XRF, medidas de DRX e 

avaliação de dureza e os resultados estão apresentados no Apêndice B.

O aço foi fornecido em chapas de um mesmo lote de fabricação de 1 m2 e 

0,55 mm de espessura no estado laminado. A partir de uma das chapas foram 

confeccionadas amostras nas dimensões de 40x30x0,55 mm. Essas amostras 

permaneceram armazenadas em um recipiente contendo sílica gel para evitar 

oxidação. Antes de sua utilização, as amostras passaram por limpeza em água 

corrente e detergente neutro e, posteriormente foram lavadas em álcool em banho 

de ultrassom. As superfícies a serem tratadas foram utilizadas na condição de 

fornecimento

3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA O TRATAMENTO DE BORETAÇÃO

3.2.1 Preparação da caixa para boretação das amostras

Para a realização da boretação, as amostras do aço IF foram acondicionadas 

em um recipiente cilíndrico de aço ao carbono contendo uma mistura boretante. 

Essa mistura, de nome comercial Ekabor® 1-V2 é fabricada pela empresa ESK 

Ceramics CO (Kempten, Alemanha). O Ekabor® 1-V2 possui composição 

aproximada de 5 p% B4C (fonte de boro), 5 p% KBF4 (ativador) e 90 p% SiC 

(diluente). As amostras são imersas nessa mistura e espaçadas entre si em 

aproximadamente 5 mm. Após posicionar, as amostras são cobertas pela mistura 

boretante e a caixa é fechada. Esta caixa é inserida em outro cilindro de aço ao 

carbono, formando um espaço anelar entre elas que é preenchido com cavaco de 

titânio (FIGURA 19).
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FIGURA 19 -  Sequência de preparo das amostras de aço IF para boretação

cavaco de titânio mistura boretante

amostras aço IF

c )

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) recipientes para mistura boretante e cavaco de titânio

b) preenchimento com mistura boretante e cavaco de titânio

c) inserção das amostras do aço IF na mistura boretante

d) fechamento dos recipientes

A presença do cavaco de titânio visa garantir que o oxigênio residual presente 

no forno venha a reagir inicialmente com o titânio, sendo esse elemento fortemente 

oxidante e com isto reduzir o efeito do oxigênio no processo de boretação, que 

ocorre no recipiente interno.

3.2.2 Procedimento empregado nos tratamentos de boretação em caixa

O tratamento de boretação foi realizado em forno resistivo da marca EDG 

modelo 10P-S com atmosfera controlada de nitrogênio (FIGURA 20). Este provém 

da evaporação de nitrogênio líquido. Com a caixa de boretação posicionada no 

centro do forno, este é evacuado até aproximadamente 1333 Pa (10Torr), para a 

retirada do ar do interior do forno. Posteriormente o forno é aquecido à uma taxa 

constante de 20 °C/min e simultaneamente a pressão do forno é aumentada pela 

introdução de nitrogênio. Esse procedimento de inserção e evacuação do gás N2 é
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repetido duas vezes durante o aquecimento do forno até a temperatura de 500 °C. 

Após essa temperatura a atmosfera de N2 é mantida estanque em pressão 

manométrica positiva variando de 3x104 a 5x104 Pa (0,3 a 0,5 atm).

FIGURA 20 -  Esquema do sistema utilizado nos tratamentos de boretação em caixa

.. 7

□00=) wraEi i
nran~i ° P

1. Nitrogênio líquido
2. Tubulação de alimentação N2 gasoso
3. Registro controle vazão N2 gasoso
4. Manómetro controle de pressão do forno
5. Recipiente (caixa) de boretação no interior forno
6. Travas da porta
7. Display temperatura
8. Controles do forno
9. Manómetro controle vácuo do forno 

10. Bomba de vácuo

FONTE: O autor (2017)

Como todo processo de tratamento termoquímico, a boretação envolve a 

difusão e os resultados obtidos dependem da temperatura e do tempo de 

tratamento. Um estudo preliminar foi realizado para avaliar o efeito da temperatura e 

tempo na camada formada após boretação, usando o procedimento descrito. Para 

se obter camadas íntegras, o tratamento de boretação foi conduzido na temperatura 

de 800 °C durante quatro horas, o que foi suficiente para atender a formação na 

superfície de FeB. O resfriamento até a temperatura ambiente foi realizado com as 

amostras mantidas no forno em atmosfera de nitrogênio.

Para todos os tratamentos de boretação, cada lote continha cinco amostras 

no recipiente e uma delas era seccionada transversalmente para análise da 

espessura da camada formada (metalografia), perfil de dureza e fases formadas 

(difração de raios X). Com o objetivo de garantir que o tratamento ocorreu 

corretamente algumas das demais amostras, reservadas para o posterior tratamento
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por plasma, eram submetidas somente a medidas por difração de raios X, para 

controle da reprodutibilidade do tratamento e para acompanhamento das alterações 

de estrutura cristalina de cada amostra. O difratograma dessas análises está no 

Apêndice A desta tese. Após os tratamentos de boretação as amostras eram 

embaladas e mantidas em recipiente contendo sílica gel para minimizar os efeitos de 

umidade ambiental.

3.3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA O TRATAMENTO DE NITRETAÇÃO

3.3.1 Descrição do sistema utilizado nos tratamentos de nitretação por plasma

O reator utilizado para os tratamentos de nitretação consiste em uma câmara 

de vácuo cilíndrica fabricada em aço inoxidável, com dimensões de 380 mm de 

altura por 350 mm de diâmetro. A vedação da câmara, entre o cilindro e os tampos é 

realizada por anéis de silicone e um visor de vidro localizado no tampo superior 

permite a observação da descarga elétrica durante o tratamento. O sistema é 

evacuado por uma bomba mecânica de duplo estágio da marca Edwards E2M28 

com capacidade de deslocamento de 33 m3/h, a qual pode levar o sistema a uma 

pressão residual de aproximadamente 3,8 Pa (0,03 Torr).

A pressão na câmara de tratamento é medida por um manómetro capacitivo 

da marca MKS modelo 626B com faixa de medição de 0 a 1333 Pa (0 a 10 Torr). A 

leitura da pressão e alimentação do manómetro é realizada por um indicador digital 

da marca MKS, modelo PDR2000 e o controle da pressão é realizado por uma 

válvula borboleta automatizada pilotada por um controlador PID Novus, modelo 

N1200. Um esquema do sistema completo é apresentado na FIGURA 21.
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FIGURA 21 -  Esquema do sistema utilizado nos tratamento de nitretação por plasma

FONTE: O autor (2017)

Para geração do plasma utilizou-se uma fonte de tensão pulsada, com 

período de pulso ( í o n +o f f )  de 240 ps, equivalente a uma frequência de pulso de

4,2 kHz. O tempo de pulso ligado ( í o n )  pode variar no intervalo entre 10 e 230 ps, e a 

tensão de pico pode ser escolhida entre 400 e 700V  em intervalos de 100V. A 

potência fornecida pela fonte ao plasma é controlada pelo tempo do pulso ligado 

uma vez que a tensão de pico é fixa durante os tratamentos.

A tubulação de alimentação de gases é feita em cobre com 6,35 mm de 

diâmetro e as conexões utilizadas são de latão. O controle do fluxo dos gases é 

realizado por fluxímetros mássicos marca Edwards modelo 825 série B. Os 

fluxímetros utilizados apresentam capacidade máxima de fluxo de 500 sccm 

{standard cubic centimeter per minute - centímetros cúbicos normais4 por minuto). O 

controle eletrônico e alimentação dos fluxímetros é feito por um controlador de

4 Nas condições normais de pressão e temperatura
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fluxímetros marca Edwards modelo 1605. Os gases utilizados possuem pureza de 

99,999%.

A tensão e a corrente aplicadas no sistema foram medidos utilizando 

multímetros marca Minipa modelo ET2082c e ET2700, respectivamente. A 

temperatura foi medida utilizando-se um termopar do tipo K (chromel-alumel) e um 

termômetro digital marca Minipa modelo MT-600.

Como pode ser observado na FIGURA 22, para evitar o aquecimento 

excessivo das paredes do reator, um anteparo térmico foi adicionado entre a 

amostra e a parede da câmara de vácuo. Posicionada sobre a amostra e apoiada no 

anteparo, uma tela metálica em aço inoxidável tinha como função deixar a distância 

cátodo (amostra) e ânodo (anteparo + tela) o mais homogêneo possível, sem 

impedir a visualização das amostras durante o tratamento. Essa configuração busca 

garantir a máxima homogeneidade do plasma que envolve a amostra, bem como 

evitar a formação da coluna positiva5 na descarga.

FIGURA 22 -  Representação esquemática da câmara de vácuo e da configuração do suporte 
de amostra utilizado no tratamento de nitretação por plasma

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) conjunto do reator

b) detalhe do cátodo para tratamento de nitretação

5 A coluna positiva descrita nesse trabalho se refere a uma não distribuição homogênea do plasma ao 
redor do cátodo, onde em determinado local há uma maior luminescência que outros, e 
consequentemente pode influenciar o tratamento
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3.3.2 Procedimento empregado para os tratamentos de nitretação por plasma

Os parâmetros de tratamento foram definidos após testes iniciais nas 

amostras de aço AISI 1045 boretadas realizados no início da pesquisa (ANJOS et 

al., 2015). Nesses tratamentos, a faixa de temperatura utilizada foi de 500 à 800 °C, 

sob pressão de 800 Pa (6 Torr), tensão de pico de -700 V, mistura gasosa composta 

de 20% H2 + 60% Ar + 20% N2, com fluxo de 200 sccm e tempo de tratamento de 

quatro horas, exceto nos tratamentos a 700 e 800 °C onde ocorreram arcos e o 

processo foi desligado antes do tempo pretendido. Os valores adotados de pressão 

e teores de (principalmente) argônio e nitrogênio se deveu a garantir os tratamentos 

nas maiores temperaturas. Diferentes alterações de superfície foram identificadas e 

a adoção do aço IF como material de partida pretendeu-se reduzir a influência do 

carbono na difusão de boro e do nitrogênio nos tratamentos de boretação e 

nitretação, respectivamente. Devido às diferentes alterações de superfície foi 

percebido a possibilidade de se realizar tratamentos à temperaturas mais baixas. 

Então, o estudo aqui apresentado englobou a temperatura de 400 °C para melhor 

entendimento à baixas temperaturas, visto que anteriormente, a partir de 500 °C 

ocorriam transformações de superfície. Já a partir de 700 °C, os tratamentos por 

plasma apresentavam eventos de arco, com necessidade de intervenção nos 

tratamentos em tempos menores que os pretendidos, restringindo nessa 

temperatura os tratamentos efetuados sobre o aço IF previamente boretado. A 

FIGURA 23 representa uma foto de uma amostra boretada que é submetida a um 

tratamento de nitretação por plasma.
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FIGURA 23 -  Visualização de um tratamento de nitretação por plasma em amostra de aço IF
boretado

FONTE: O autor (2016)

Os tratamentos visam introduzir nitrogênio em amostras previamente 

boretadas e, desta forma provocar alterações microestruturais na superfície após a 

nitretação. Assim, antes de introduzir as amostras boretadas no reator foi realizada 

uma limpeza com escovação, para a retirada da mistura boretante que encontrava- 

se aderida na superfície. Na sequência, essas amostras eram lavadas com 

detergente, enxaguadas em agua corrente, imersas em álcool e passavam por 

limpeza via ultrassom e posterior secagem para remoção do álcool.

Após a introdução das amostras no reator, todos os tratamentos de nitretação 

por plasma seguiram o mesmo sequenciamento de operações. Primeiramente, após 

o vácuo limite ser atingido é introduzido o gás H2 na câmara e liga-se a fonte de 

tensão para gerar o plasma. Esse plasma inicial visa remover resíduos da superfície, 

como detergente residual da lavagem. Depois é introduzido o gás argônio com 

aumento na pressão até 800 Pa e o tempo de pulso ligado ( í o n )  é ajustado para 

elevar a temperatura até 400 °C. Esta temperatura é mantida durante 30 minutos 

para limpeza das amostras e do reator. Nessa etapa a mistura gasosa é ajustada 

para 25% H2 + 75% Ar, com o fluxo total da mistura de 200 sccm. Ao término da 

limpeza, o balanço entre os gases H2 e Ar é alterado com a introdução do nitrogênio
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na proporção descrita anteriormente e a temperatura é ajustada para a temperatura 

de nitretação de interesse (400, 500, 600 e 700 °C). A presença do hidrogênio na 

mistura contribui para a remoção de óxidos na superfície e auxilia o fluxo de 

nitrogênio ativado a se incorporar na superfície (ANDERS, 2002). Por fim, após 

quatro horas de tratamento o plasma é desligado e ocorre o resfriamento da amostra 

sob pressão de 800 Pa e fluxo de hidrogênio e argônio até a temperatura ambiente. 

A FIGURA 24 resume o ciclo completo para os tratamentos realizados.

FIGURA 24 -  Etapas do ciclo de tratamentos de nitretação por plasma

FONTE: O autor (2017)

Ao término dos tratamentos, as amostras são nomeadas seguindo uma 

codificação alfanumérica em que as letras “B” e “N” se referem aos tratamentos de 

boretação e nitretação, respectivamente. A ordem numérica trata das temperaturas 

de tratamento, como exemplo “400” referente à temperatura de 400 °C. Desta forma, 

no próximo capítulo, as amostras boretadas serão representadas como “B800” e 

após o tratamento de nitretação em “BN400, BN500, BN600 e BN700”.
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Após nitretação, as amostras foram embaladas e mantidas em recipiente 

contendo sílica gel para minimizar os efeitos de umidade ambiental.

3.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS

Nesta seção são apresentadas as técnicas utilizadas para caracterizar as 

amostras de aço IF no estado de fornecimento e após os tratamentos de boretação 

e nitretação. As amostras foram analisadas quanto a composição química, 

microestrutura, fases cristalinas presentes e dureza. Adicionalmente foram 

realizados ensaios de riscamento e medidas de OCP para caracterizar, 

preliminarmente, o desempenho das superfícies em estudo. No Apêndice A são 

apresentados os resultados da caracterização da matéria-prima no estado de 

fornecimento e os resultados da caracterização das amostras após o processo de 

boretação.

3.4.1 Caracterização microestrutural

As amostras foram cortadas com disco diamantado, usando uma serra de 

corte Buehler IsoMet® Low Speed Saw. Em seguida, as amostras foram embutidas 

em baquelite com retenção de borda e submetidas ao processo de lixamento, com 

lixas de carbeto de silício nas gramaturas de 220, 320, 400, 600, 800 e 1200. 

Posteriormente, um polimento com alumina 1 pm foi executado em pano de feltro até 

se obter acabamento espelhado. O lixamento e o polimento foi realizado em uma 

politriz manual marca Arotec APL-4. Antes da análise microestrural as amostras 

foram submetidas à limpeza com etanol em banho de ultrassom e ao ataque químico 

com o reagente Nital 3 % (3 % HNO3 + 97 % C2H6O) para a revelação da 

microestrutura.

As amostras foram analisadas por microscopia ótica utilizando um 

microscópio Olympus BX51M, possibilitando ampliação em até 1000 vezes. O 

software Image-Pro Plus® foi utilizado para a obtenção das imagens a partir da 

câmera digital do microscópio.
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As imagens obtidas foram utilizadas para medir a espessura média das 

camadas formadas. O procedimento adotado foi similar ao apresentado no trabalho 

de Yu e coautores (2005). Neste procedimento a determinação da espessura da 

camada boretada leva em consideração a área de cada camada para obtenção de 

uma espessura média. Esse procedimento também foi adotado para as amostras 

após os tratamentos de nitretação por plasma. Para tanto determina-se os limites de 

cada camada identificada e a espessura média é determinada conforme 

esquematizado na FIGURA 25a. Para análise de imagens utilizou-se o software livre 

ImageJ. Com o mesmo software também foi avaliado o percentual em área de cada 

fase (camada) após os tratamentos (FIGURA 25b), considerando a camada total.

FIGURA 25 -  Procedimento de avaliação da espessura média da camada de boretos
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FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) procedimento de avaliação da espessura das camadas

b) procedimento de avaliação do percentual em área de cada fase (camada)

Para caracterizar a superfície e a seção transversal das amostras um 

microscópio ótico confocal laser Olympus, modelo LEXT OLS4000 também foi

utilizado para obter ampliações de até 2000 vezes. E para imagens em maiores

ampliações foram feitas análises por microscópios eletrônicos de varredura (MEV), 

usando tanto detector de elétrons secundários quanto o detector de elétrons 

retroespalhados. As ampliações empregadas foram entre 5000 e 30000 vezes. Os 

seguintes equipamentos foram utilizados:

a) Microscópio eletrônico de varredura FEI, modelo Quanta 450 FEG, 

munido com detector ApolloX  SDD para análise química via

espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Para as imagens de
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superfície (topo), a tensão de aceleração do feixe de elétrons utilizado 

foi de 10 kV, sem recobrimento (metalização); 

b) Microscópio eletrônico de varredura Zeiss, modelo EVO MA-15, 

equipado com detector Oxford Instruments X-Max SDD. Para as

imagens, a tensão de aceleração do feixe de elétrons utilizado foi de 

20 kV, com recobrimento (metalização com ouro). Para análise química 

foi empregada espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) e 

de uma microsonda para análise por espectroscopia de raiosX 

resolvida em comprimento de onda (WDS);

Para acompanhar a evolução das fases cristalinas, as amostras como

recebidas, após boretação e após nitretação foram submetidas à análise pela

técnica de difratometria de raios X (DRX). O equipamento utilizado foi um 

difratômetro Shimadzu XDR 7000, na configuração Bragg-Brentano (9-29) com 

radiação CuKa de comprimento de onda X = 1,5406 A. O intervalo de varredura 

adotado foi de 20 a 90°, com velocidade de varredura de 0,5°/min. Para 

comparação, as intensidades dos difratrogramas apresentados na tese foram 

normalizados a partir do pico mais intenso. As fases presentes foram identificadas 

comparando os espectros de difração obtidos com cartas do ICDD -  (inglês: 

International Centre for Diffraction Data), com auxílio do software Search Match.

3.4.2 Caracterização química das superfícies tratadas

Com o descrito na seção anterior, os microscópios eletrônicos de varredura 

utilizados possuem detectores acoplados para uso da técnica de espectroscopia de 

energia dispersiva de ra iosX (EDS) e espectroscopia de ra iosX resolvida em 

comprimento de onda (WDS). São técnicas complementares e ambas trabalham 

com a incidência de um feixe de elétrons sobre a amostra e detecção dos fótons de 

raios X resultantes desta interação. O EDS realiza uma análise dos raios X emitidos 

resolvido por energia e o WDS realiza uma análise dos ra iosX emitidos resolvido 

por comprimento de onda. O EDS permite uma análise química qualitativa rápida, 

mas com baixa resolução para elementos leves, como no caso do boro, nitrogênio, 

oxigênio e carbono, por exemplo. Já o WDS, por ter maior resolução revela picos de
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elementos leves que podem estar concluídos em um único pico em medidas de 

EDS, como o boro e o nitrogênio. As amostras foram analisadas por estas técnicas 

na superfície tratada (topo) e na seção transversal para análise química elementar 

das camadas obtidas.

As amostras também foram submetidas a análise por espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Esta técnica identifica os modos 

vibracionais de ligações químicas tanto em sólidos cristalinos como também sólidos 

amorfos, líquidos e gases. Para isso, um feixe de infravermelho atravessa a amostra, 

podendo ser absorvido e promove vibração nas ligações. O feixe transmitido atinge 

o detector e o sinal permite identificar as bandas de absorção referentes às ligações 

químicas entre elementos, sendo eficiente principalmente para compostos com 

ligação covalente. As análises foram realizadas por meio de raspagem da superfície 

tratada com uma ponta de diamante e posterior mistura com brometo de potássio 

em pó. Essa mistura era prensada em uma pastilha translúcida, mas transparente ao 

infravermelho e tinha como referência outra pastilha com somente KBr. O 

equipamento utilizado foi um espectroscópio Bruker Vertex 70, com unidade de 

reflexão horizontal A518/Q e varredura de 400 a 4000 cm-1. As medidas foram feitas 

no modo transmitância com resolução de 4 cm-1 e foram realizadas 32 acumulações 

em cada medida. Os picos identificados foram comparados com dados 

apresentados em artigos de pesquisa e na base de dados do NIST (National Institute 

ofStandards and Technology) (NIST, 2016).

Outra técnica de análise química elementar empregada foi a técnica de 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por ra iosX (XPS). Esta permite a 

investigação da composição química das 20 primeiras camadas atômicas da 

superfície, permitindo ainda detectar o estado químico dos átomos. Esta técnica 

consiste na irradiação de raios X na superfície das amostras e análise da energia 

dos elétrons emitidos por esta interação (efeito fotoelétrico). A técnica permite a 

análise de elementos leves desde o lítio. O equipamento utilizado foi um 

espectrômetro VG Microtech ESCA3000 munido por uma fonte de incidência de 

ra iosX de Mg Ka de 1253,6 eV. As medidas foram realizadas utilizando uma 

corrente 20 mA a uma diferença de potencial de 15kV no tubo de raiosX. A 

quantificação dos resultados foi obtida utilizando os softwares Ftik e Spectral Data 

Processor. As energias de ligação referentes para cada elemento foi identificada
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pela consulta no banco de dados no NIST (NIST, 2017), e complementados com 

informações de artigos científicos.

3.4.3 Medidas eletroquímicas de potencial de circuito aberto

Foram realizados ensaios de potencial de circuito aberto (OCP) para avaliar a 

estabilidade termodinâmica das superfícies tratadas em água do mar sintética. Um 

dos objetivos era verificar se o comportamento observado era compatível com os 

resultados das demais caracterizações. Para isto foi utilizado um eletrodo de 

referência de calomelano saturado (3 Mol saturação de KCI). Esse eletrodo 

apresenta um valor nominal de potencial de 0,242V em relação a um eletrodo 

normal de hidrogênio. O eletrólito utilizado foi uma solução 3,5 g/l de NaCI e a 

diferença de potencial foi medida entre o eletrodo de referência e a amostra. 

Amostras do aço IF como recebidas, boretadas e boretadas e nitretadas foram 

ensaiadas. A área de contato entre a amostra e o eletrólito com aproximadamente 

113,10 mm2 foi restringida por um anel (o-ring) de borracha. A temperatura média 

dos ensaios foi de 20 °C. A variação do potencial foi obtido via multímetro marca 

Minipa modelo ET2042D, com o registro do potencial a cada minuto nos dez 

primeiros minutos e posteriormente a cada cinco minutos até completar o tempo total 

de ensaio de 90 minutos (FIGURA 26).

FIGURA 26 -  Ensaio de potencial de circuito aberto sob amostra em contato com solução de
3,5 g/l NaCI

FONTE: O autor (2017)
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3.4.4 Caracterização pela técnica de microdureza

Sendo interesse da presente tese compreender as modificações de superfície 

após os tratamentos de boretação e nitretação visando aplicações tribológicas, o 

conhecimento da dureza da superfície modificada é importante. Um microdurômetro 

instrumentado CSM Instruments modelo MHT foi utilizado para as medidas de 

dureza de topo das amostras. As cargas utilizadas foram de 10, 25, 50 e 100 gf, com 

velocidade de aproximação do indentador tipo Vickers de 8 pm/min até a superfície 

da amostra. Foi adotado o método de Oliver e Pharr em carregamento linear com 

taxas de carregamento e descarregamento de 98, 245, 490 e 980 mN/min para cada 

carga anterior. O tempo de carregamento, patamar de ensaio e descarregamento foi 

30, 15 e 30 s, respectivamente (FIGURA27). A taxa de aquisição de dados foi de 

10 Hz. Foram realizadas no mínimo cinco medidas de dureza por carga e por 

amostra em posições distintas, sendo apresentada as médias destes valores com 

barras de erro representando ± um desvio padrão das medidas.

FIGURA 27 -  Carregamento linear adotado para microdureza instrumentada de superfície

FONTE: O autor (2017)

A profundidade de endurecimento foi determinada por medições do perfil de 

microdureza na seção transversal da amostra com um microdurômetro marca
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Shimadzu, modelo HMV-2T com indentador Vickers. O tempo de manutenção da 

carga foi de 15 s e objetiva para medida das diagonais da indentação com 

ampliação de 40x (associada a uma ocular de 10x, resultando em uma ampliação de 

400x). O perfil de dureza foi medido utilizando uma carga de 10 gf, partindo da 

superfície tratada e avançando até o núcleo da amostra. Realizou-se o mínimo de 

cinco medições em cada profundidade. Seguindo a norma ASTM E 384, o 

procedimento obedeceu um espaçamento mínimo de duas vezes e meia a diagonal 

das impressões entre as medidas feitas.

Para o caso de camadas boretadas, todas apresentaram a fase FeB mais 

próxima à superfície. Neste caso, as medições podem apresentar distorções em 

suas diagonais e/ou mesmo fratura localizada devido ao esforço do indentador. Afim 

de evitar essa inconveniência, os espaçamentos a partir da superfície foram de 5, 

10, 20, 50 e 75 pm. Das cinco medições realizadas foi descartada a menor e a maior 

dureza medida e foi realizada a média das outras três.

3.4.5 Caracterização pela técnica de riscamento

Uma avaliação preliminar do comportamento tribológico na superfície do aço 

IF na condição sem tratamento e após tratamentos de boretação e boretação 

seguida de nitretação foi realizada por meio de ensaios qualitativos de riscamento 

linear. Este ensaio se baseou na norma ASTM G133, que trata do ensaio tipo 

reciprocating, mas que para a presente tese foram feitos riscamentos em único 

sentido para avaliar o grau de resistência da superfície das amostras a esforços sob 

deslizamento. Este ensaio consiste no contato por deslizamento de um indentador 

tipo Rockwell C (cone de diamante) com esforço pré determinado. Os ensaios foram 

executados em um tribômetro marca CETR, modelo UMT Multi-Specimen Test 

System, com célula de carga acoplada e que realiza a medição de forças normal e 

tangencial (FIGURA 28). O equipamento permite coletar o efeito das forças normal e 

tangencial aplicadas ao longo do risco e com isso obtém-se o coeficiente de atrito 

(COF). A aquisição de sinais é realizada por meio do software do fabricante (CETR 

Data Viewer v. 2.20). As condições ambientais dos testes foram: temperatura de 

17 a 23 °C e umidade relativa de 40 a 65%. Os ensaios de riscamento consistem em
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três etapas principais: ajuste da pré-carga (com duração de seis segundos), ensaio 

(duração de 30 segundos e velocidade de ensaio constante de 0,17 mm/s) e retorno 

para posição inicial sem desgastar novamente a amostra (duração de 34 segundos). 

Cada ensaio foi feito com carregamento de 2, 4, 6 e 15N em curso preestabelecido 

de 5 mm, sendo realizados 3 riscos por carga sem uso de lubrificante.

FIGURA 28 -  Foto e representação esquemática do equipamento de ensaio de riscamento
linear

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) tribômetro CETR

b) detalhe do ensaio de riscamento -  adaptado de ASTM G133 (2016)

Para cada risco ensaiado o perfil de desgaste foi analisado. Para fins de 

análise três micrografias: no início, na metade e no fim do risco foram registrados.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos para amostras 

boretadas submetidas ao tratamento de nitretação por plasma. Os resultados 

referentes às amostras de IF somente boretadas e o aço IF, antes do processo de 

nitretação são apresentados no Apêndice A. O capítulo será iniciado pela 

apresentação da caracterização microestrutural das camadas tratadas seguida da 

caracterização química. Resultados de medidas de dureza e ensaios preliminares de 

resistência ao ataque eletroquímico e comportamento tribológico são também 

apresentados e discutidos na sequência.

4.1 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL

Nessa seção as os resultados da caracterização microestrutural das amostras 

boretadas e submetidas aos tratamentos de nitretação por plasma serão 

apresentadas. São apresentados resultados referentes a análise via microscopia 

ótica e eletrônica de varredura, assim como medidas de difração de raios X.

4.1.1 Análise microestrutural da superfície (análise de topo)

Como pode ser observado na FIGURA 29 as amostras apresentam alterações 

de tonalidades após os tratamentos e esta alteração é dependente da temperatura 

de tratamento. Observa-se um escurecimento das superfícies após o processo de 

nitretação por plasma, com perda do aspecto cinzento fosco após o tratamento de 

boretação (B800). Este escurecimento revela que além do processo de nitretação 

alterar a camada boretada, a temperatura de tratamento também tem influência 

significativa nos resultados obtidos. O escurecimento fica mais intenso com a 

elevação das temperaturas, com exceção da amostra nitretada a 700 °C.
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FIGURA 29 -  Macrografia da superfície das amostras antes e após tratamentos de nitretação 
por plasma. Tratamentos realizados sob pressão de 800 Pa e mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2

H l c r r i H

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) aço IF não tratado

b) aço IF boretado a 800 °C por 4 h

c) amostra boretada e nitretada a 400 °C por 4 h

d) amostra boretada e nitretada a 500 °C por 4 h

e) amostra boretada e nitretada a 600 °C por 4 h

f) amostra boretada e nitretada a 700 °C por 0,5 h

Deve-se destacar que para a amostra BN700 não foi possível realizar o 

tratamento pelo tempo proposto (quatro horas). Nessa temperatura, o tempo máximo 

de tratamento possível foi de 30 minutos, devido a ocorrência de arcos em 

quantidade significativa, desestabilizando o plasma com danos a superfície em 

tratamento e que podem ser visualizados como pequenas regiões de tons claros
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(FIGURA 29f). Esses arcos podem corresponder a presença de regiões (ou 

partículas) isolantes elétricos na superfície do cátodo e que pode levar ao acúmulo 

de cargas localizadas. Estas, consequentemente contribuem para a elevação dos 

valores de campo elétrico ao entorno dessas regiões, favorecendo a formação dos 

arcos. Nessas regiões fatores como a forma, o tamanho e a densidade dessas 

partículas na superfície contribuem para alterar o grau de instabilidade no plasma. 

Sabe-se que as fases de BN são isolantes elétricos (PIERSON, 1996; 

EYHUSEN, 2005) e visto que os elementos constituintes do BN encontram-se no 

sistema, a condição de temperatura de 700 °C de alguma forma favorece alterações 

de superfície que interrompe o tratamento. Para as demais temperaturas de 

nitretação as transformações induzidas pelo tratamento não causaram a 

desestabilização do plasma e as diferenças de aspecto observadas devem estar 

relacionadas às transformações de fases na superfície e à microestrutura da 

camada tratada, como será demonstrado nas análises por microscopia eletrônica de 

varredura.

Micrografias obtidas por MEV das superfícies tratadas são apresentadas na 

FIGURA 30 e demonstram variações quanto a morfologia da superfície em função 

da temperatura de tratamento. A FIGURA 30a é representativa das amostras antes 

do processo de nitretação e apresenta a superfície das amostras de aço IF após o 

processo de boretação. Especificamente nessa imagem são nítidas as formas 

angulares típicas de superfícies boretadas, similares ao apresentado por Gunes, 

Erdogan e Çelik (2014). Após os tratamentos por plasma, esta morfologia é 

significativamente modificada e os boretos da superfície deixam de apresentar sua 

morfologia inicial. Adicionalmente observa-se que as modificações são claramente 

dependentes da temperatura de nitretação.
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FIGURA 30 -  Micrografias da superfície (modo elétrons secundários) das amostras antes e 
após tratamentos de nitretação por plasma. Tratamentos realizados sob pressão de 800 Pa e

mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

FONTE: O autor (2015)

LEGENDA: a) aço IF boretado a 800 °C por 4 h

b) amostra boretada e nitretada a 400 °C por 4 h

c) amostra boretada e nitretada a 500 °C por 4 h

d) amostra boretada e nitretada a 600 °C por h

e) amostra boretada e nitretada a 700 °C por 0,5 h

Nas amostras BN400 (FIGURA 30b) e BN500 (FIGURA30c) há uma 

suavização das formas angulares da superfície boretada, com morfologia similar 

mas dimensões diferentes. Observa-se uma matriz de tonalidade escura e regiões 

de forma esférica e tonalidade clara, com organização tipo colônias. As partículas 

claras esféricas aumentam de diâmetro quando a temperatura de tratamento é
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elevada. Alterações mais significativas na superfície tratada ocorrem para as 

amostras BN600 (FIGURA 30d) e BN700 (FIGURA 30e). Nestas condições, as 

partículas esféricas de tonalidade clara parecem crescer e perde-se a percepção da 

existência de colônias. Também há um evidente aumento na quantidade de 

cavidades, principalmente na amostra BN600. Para uma análise mais detalhada das 

diferenças entre as microestruturas, para as diferentes temperaturas de tratamentos, 

análises em maior ampliação foram realizadas e são apresentadas nas FIGURAS 31 

a 35.

Em maiores ampliações na amostra BN400 (FIGURA31) pode-se observar 

claramente a existência de partículas claras esféricas localizadas preferencialmente 

nos contornos das colônias. Essas colônias indicam tratar-se de grãos de boretos 

alterados após o tratamento de nitretação por plasma. Os boretos, com dimensão da 

ordem micrométrica servem de base para dar origem a uma nova microestrutura, 

com dimensões de características nanométricas. Os dois modos de aquisição de 

imagem (modo elétrons retroespalhados e secundários) da FIGURA 31 não 

permitem afirmar diferenças significativas quanto a diferença de fases, pois não é 

visível uma variação de tonalidade em cinza considerável nas imagens. Essa 

informação sugere a constituição dessa superfície após tratamento de nitretação ser 

bem homogênea.
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FIGURA 31 -  Composição da micrografia da superfície da amostra boretada e nitretada a 
400 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

e tempo de 4 h

FONTE: O autor (2015)

LEGENDA: a) modo elétrons retroespalhados 

b) modo elétrons secundários

Assim pode-se dizer que a temperatura de 400 °C já é suficiente para os 

átomos de ferro e boro contidos na superfície possam reagir com as espécies ativas 

de nitrogênio do plasma. Conforme demonstrado no diagrama ternário Fe-B-N 

(FIGURA10a), nessa temperatura a termodinâmica favorece inicialmente a 

coexistência das fases de boretos de ferro e nitretos de boro. A medida em que mais 

nitrogênio é introduzido, nitretos de ferro também se formam durante o tratamento 

por plasma, pois essa temperatura é propicia para tal formação, segundo Li e 

colaboradores(1992). As modificações de superfície mostradas na FIGURA 30 e 

FIGURA 31 e baseado nos resultados já publicados de transformações após 

nitretação gasosa (KIESSLING; LIU, 1951; WARNER; FRAY,2000) reforçam essa 

observação. A termodinâmica também favorece a formação de a-Fe, que contribui 

para a captura do nitrogênio disponibilizado pelo plasma.
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Na FIGURA 32 é mostrada a micrografia da amostra BN500. É observado um 

aumento na quantidade das partículas nanométricas esféricas de tons claros e 

distribuídos de forma aproximadamente homogênea no interior das colônias. Os 

contornos entre as “fases” apresenta maior nitidez em relação a amostra BN400. No 

modo elétrons retroespalhados (FIGURA 32a), a superfície indica direções 

preferenciais de desenvolvimento das colônias acompanhada de indício de alguns 

poros. As diferenças de tonalidades e agora a análise microscópica das superfícies 

observadas antes e após a nitretação por plasma de amostras boretadas permite 

afirmar que efetivamente ocorreram transformações nas amostras BN400 e BN500.

FIGURA 32 -  Composição da micrografia da superfície da amostra boretada e nitretada a 
500 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

e tempo de 4 h

FONTE: O autor (2015)

LEGENDA: a) modo elétrons retroespalhados 

b) modo elétrons secundários

Para o caso do tratamento realizado a 600 °C não é mais visível a morfologia 

de colônias que guardavam relação com a superfície do tratamento de boretação 

(FIGURA 33). Uma microestrutura distinta das observadas nos tratamentos a 

menores temperaturas começa a se formar, lembrando esferas rompidas e que são
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similares à estruturas de BN apresentadas por Loh et al., (2004). Resquícios da 

microestrutura de mais baixa temperatura também são vistos. Aqui a dimensão das 

partículas esféricas claras já é da ordem de centenas de nanômetros, como 

mostrado no modo elétrons retroespalhados (FIGURA 33a). Essas partículas claras, 

se comparadas às estruturas ao redor com tonalidade mais escura é indício de 

estruturas que apresentam maiores números atômicos.

FIGURA 33 -  Composição da micrografia da superfície da amostra boretada e nitretada a 
600 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

e tempo de 4 h

FONTE: O autor (2015)

LEGENDA: a) modo elétrons retroespalhados 

b) modo elétrons secundários

É pertinente atentar que nessa temperatura o tratamento é realizado a 

temperatura superior à isoterma eutetóide para o nitrogênio no sistema Fe-N (592 °C 

-  FIGURA 9), o que pode afetar a sequência de transformações de fases, em 

especial relacionadas aos nitretos, podendo ser responsável pela alteração 

microestrutural observada. Uma provável maior taxa de transformação também pode 

estar correlacionado à trincas observadas na superfície, conforme mostrado na 

FIGURA 30d, que se devem provavelmente a diferenças no coeficiente de dilatação
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entre os boretos presentes na camada (SINHA, 1991). Isto pode ainda estar 

correlacionado a densidade das fases formadas causando tensões internas na 

camada transformada. Partindo dos elementos presentes durante o tratamento 

(ferro, boro e nitrogênio) e conforme a TABELA 3 é observável diferenças de valores 

de densidade, e com a formação dessas fases na superfície a diferença de 

densidade pode contribuir para a modificação da morfologia e eventual formação de 

trincas.

TABELA 3 -  Valores de densidade de algumas fases do sistema Fe-B-N

Fase FeB Fe2B h-BN c-BN Fe4N FesN a-Fe

Densidade (g/cm3) 6,75 7,43 2,25 3,43 7,24 7,20 7,88

Referência SINHA (1991) PIERSON (1996) WANG etal., (2003) NIST (2017)

FONTE: O autor (2017)

Para a amostra BN700 (FIGURA 34), mesmo com curto tempo de tratamento 

(30 minutos) já é possível observar uma superfície fortemente alterada e diferente 

das demais temperaturas. É importante notar que a 700 °C, considerando o 

diagrama de fases do sistema Fe-N o tratamento ocorreu em temperatura em que o 

nitreto y’-Fe4N deixa de ser estável (680 °C -  FIGURA 9), o que novamente deve ter 

influência importante na microestrutura formada durante a nitretação da camada 

boretada e no transporte do nitrogênio nessa camada. Observa-se um aumento no 

diâmetro de algumas estruturas ocas formadas, sendo estas provavelmente as 

mesmas observadas, mas com menor dimensão na amostra BN600.
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FIGURA 34 -  Composição da micrografia de superfície da amostra boretada e nitretada a 
700 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

e tempo de 0,5 h

FONTE: O autor (2015)

LEGENDA: a) modo elétrons retroespalhados 

b) modo elétrons secundários

É importante lembrar aqui que este tratamento foi interrompido devido a 

ocorrências de arcos, desestabilizando a operação do plasma. Em regiões próximas 

aos pontos de arcos uma microestrutura ligeiramente diferente pode ser observada 

(FIGURA 35), neste caso estruturas com formato esférico com diâmetro da ordem do 

micrometro são observadas. Também na FIGURA 35 pode-se imaginar que as 

microestruturas esféricas observadas são isolantes, o que abre a possibilidade de 

sugerir a formação de nitretos de boro. O carregamento eletrostático observado sob 

a ação do feixe de elétrons do MEV reforçam o caráter isolante local. Isto seria mais 

um indício para explicar a formação dos arcos, que possivelmente tem início para 

um tamanho crítico destas partículas isolantes. Quando a dimensão das partículas 

isolantes é pequena as cargas conseguem “escoar” (em curtas distâncias), limitando 

o efeito do carregamento.
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FIGURA 35 -  Micrografia da superfície (modo elétrons secundários) da amostra boretada e 
nitretada a 700 °C em região de incidência de arcos. Tratamento realizado sob pressão de 

800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 0,5 h

FONTE: O autor (2015)

LEGENDA: a) modo elétrons retroespalhados 

b) modo elétrons secundários

É conhecido da literatura que para a formação de nanoestruturas de nitretos 

de boro, o tamanho de partículas de ferro ou do boreto FeB, que agem como 

catalisadores, bem como a temperatura de tratamento desempenham um papel 

fundamental. Loh e coautores (2004) identificaram a formação de nanoestruturas em 

tons de cinza esbranquiçado após tratamentos de CVD assistido por plasma a 

900°C e pressão de 20Torr, com atmosfera de N2:H2 na razão 3:1. Nessa 

temperatura foi observada aglomerações de nanopartículas de FeB, e dependendo 

do tamanho dessas observa-se a formação de nanotubos (a partir de 10 nm de 

FeB), nanotubulos (entre 50-100 nm de FeB) e nanoesferas (acima de 500 nm de 

FeB) revestindo as nanopartículas. Segundo os autores, no tratamento ocorre uma 

fusão das partículas de FeB (um dos eutéticos no sistema Fe-B com menor 

temperatura é a 1175 °C), com liberação do boro pela formação de uma superfície 

líquida fundida. Isso se deve ao tamanho diminuto das partículas (abaixo de 10 nm), 

em que uma fusão na superfície é facilitada à menores temperaturas das
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apresentadas nos diagramas de equilíbrio (efeito Gibbs-Thompson). Assim, o 

nitrogênio interage nessa superfície líquida e segrega para formar um revestimento 

de BN ao redor das partículas. No transcorrer do processo, a nanopartícula de ferro 

recristalizado, que atua como catalisador é expulsa, deixando uma nanoestrutura 

tipo tubo ou esfera oca. Resultados semelhantes são apresentados por Li et 

al., (2013), porém com processo envolvendo boro amorfo e nitrato férrico submetido 

a 1300 °C em 5 h sob fluxo de amónia em forno tubular. É pertinente observar na 

FIGURA 30 em que as dimensões características dos cristais de boreto de ferro na 

superfície das amostras de aço IF boretadas estão entre 500 nm e 1 pm, o que seria 

condizente com a formação de nanoesferas observadas nas amostras BN600 e 

BN700. Possivelmente para as amostras BN400 e BN500 a mobilidade dos átomos 

de boro não é suficiente para formar tais nanoesferas e uma estrutura diferente e 

mais refinada é formada.

4.1.2 Análise microestrutural da seção transversal das camadas tratadas

A seção transversal das amostras boretadas após os tratamentos de 

nitretação por plasma confirmam as alterações de superfície observadas nas 

micrografias anteriores. As mesmas mostram ainda que em alguns casos estas 

alterações alcançam uma profundidade de alguns micrometros.

A FIGURA 36 apresenta a seção transversal de uma amostra boretada 

submetida a nitretação por plasma a 400 °C (BN400). Observa-se uma camada 

transformada contínua e homogênea na superfície de toda a amostra sobre a 

camada de boretos previamente existente e com uma interface relativamente plana. 

A tonalidade dessa camada é diferente dos boretos FeB - Fe2B e do aço IF 

observados abaixo dela. Deve-se destacar que aqui a micrografia foi realizada por 

microscopia eletrônica de varredura usando detector de elétrons retroespalhados e 

em amostras não atacadas. Com isso, a imagem sugere que a camada 

transformada é composta por elementos de menor peso atômico, sendo uma 

indicação indireta de alterações de composição química nessa região. Assim este 

resultado sinaliza a possível incorporação de nitrogênio nesta camada durante o



84

tratamento de nitretação. A espessura média da camada transformada é de 

8,7±2,1 pm e a camada total (camada transformada mais boretos) é de 41,9±7,0 pm.

FIGURA 36 -  Micrografia da seção transversal (MEV modo elétrons retroespalhados) da 
amostra boretada e nitretada a 400 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura 

gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e4  h

camada
transformada

X

camada
boretada

substrato aço IF

»-20 fiinH

FONTE: O autor (2017)

A partir da FIGURA 36, e dependendo da temperatura de tratamento é 

possível observar duas regiões distintas na camada tratada. Nas micrografias a 

serem apresentadas, estas regiões podem ser descritas da seguinte forma:

a) Uma região externa claramente distinta, com tonalidade mais escura na 

microscopia ótica e eletrônica de varredura (utilizando detector de elétrons 

retroespalhados), denominada camada transformada;

b) Logo abaixo desta camada, uma região contendo boretos não 

transformados (do tratamento de boretação). Dependendo da espessura
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da camada transformada esta camada de boretos pode conter boretos de 

ferro do tipo FeB e Fe2B (para menores espessuras da camada 

transformada) ou somente Fe2B (para maiores espessuras da camada 

transformada).

Quando o tratamento é realizado a 500 °C, ainda é possível identificar 

claramente a presença da camada transformada contínua (FIGURA 37). Há uma 

redução do valor da espessura média quando comparado ao tratamento anterior 

(camada transformada de 4,7±0,7 pm de uma camada total de 37,2±6,7 pm). Em 

algumas regiões logo abaixo da camada transformada, na região do boreto FeB 

observa-se outro microconstituinte distinto com trincas ao redor, que a princípio não 

parece ser efetivo da camada transformada ou dos boretos.

FIGURA 37 -  Micrografia da seção transversal (MEV modo elétrons retroespalhados) da 
amostra boretada e nitretada a 500 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura 

gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e4  h

camada
microconstituinte transformada microconstituinte 

/ /  \
camada 
boretada

substrato aço IF

FONTE: O autor (2017)

i-20 nm-i
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A comparação das micrografias da interface entre a camada transformada e a 

camada de boretos, em maiores ampliações para as amostras BN400 e BN500 são 

apresentadas na FIGURA 38. Foi observado a presença de início de trincas já no 

tratamento de 400 °C, que são claramente intensificadas para o tratamento de 

500 °C. Isto possivelmente está relacionado a tensões geradas pelas 

transformações de fases na camada modificada. Durante o tratamento o nitrogênio 

está sendo incorporado na camada pela possível formação de BN, e além do 

aumento de massa essa incorporação de N deve levar em consideração a variação 

de densidade dos compostos. A densidade dos boretos de ferro FeB (6,75 g/cm3) e 

Fe2B (7,43 g/cm3) é maior que a densidade do BN (2,25 g/cm3 para h-BN), 

corroborado pelo aumento da espessura total da camada. Essa diferença de 

densidade acarretaria em fortes tensões residuais quando BN é formado a partir de 

boretos de ferro. Estas tensões, gerando trincas6 podem estar na origem da redução 

da espessura da camada tratada para maior temperatura de tratamento. 

Habitualmente, para tratamentos termoquímicos, quanto maior a temperatura de 

tratamento maior a espessura da camada modificada. No caso de aparecimento de 

trincas existiria uma descontinuidade na rede cristalina, impedindo a difusão de 

átomos de nitrogênio, pois as trincas agem como barreiras à difusão 

(MEHRER, 2007). Tal fenômeno poderia também estar na origem da formação do 

microconstituinte distinto, que poderia ocorrer em locais onde não existem trincas, 

permitindo a difusão do nitrogênio até que a transformação venha a gerar trincas. 

Essas trincas são perpendiculares a interface “microconstituinte distinto” - camada 

boretada, indicando que a formação deste microconstituinte aparenta gerar tensões 

compressivas no seu interior e trativas ao seu entorno.

6 Apesar de parte das trincas poder eventualmente terem sido geradas no processo de preparação 
das amostras, acredita-se que a maior parte do observado estaria relacionado a diferenças do 
processamento.
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FIGURA 38 -  Comparativo entre micrografias (MEV modo elétrons retroespalhados) da seção 
transversal na interface camada transformada - (FeB+Fe2 B) das amostras boretadas e 

nitretadas a 400 e 500 °C. Tratamentos realizados sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de
60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a-b) amostras boretadas e nitretadas por plasma a 400 °C, ampliações de 10000 e 
30000 vezes

c-d) amostras boretadas e nitretadas por plasma a 500 °C, ampliações de 10000 e 
20000 vezes

O nitrogênio difunde através dos contornos de grão na camada transformada. 

Deve-se considerar que caso o nitrogênio esteja se combinando com boro para 

formar BN, a forte interação entre eles faz com que o nitrogênio tenha sua difusão 

fortemente reduzida (fenômeno conhecido como trapping em inglês).
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Conforme visualizado na FIGURA 39, a amostra BN600 apresenta uma fina 

camada transformada e poros próximos a superfície. A camada transformada não é 

tão claramente observada como nas amostras BN400 e BN500. Contudo, como 

demonstrado na FIGURA 33, nessa temperatura e com o tempo de quatro horas de 

tratamento, a superfície teve alterações pela formação de estruturas esféricas ocas 

da centena de nanômetros. Nessa dimensão não é possível sua identificação na 

seção transversal, mas percebe-se diferenças se comparada a estrutura da camada 

boretada. A espessura transformada é difícil de ser medida e a camada total é de 

37,8±3,1 pm, representando principalmente a espessura da camada boretada.

FIGURA 39 -  Micrografia da seção transversal (MEV modo elétrons retroespalhados) da 
amostra boretada e nitretada a 600 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura 

gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e4  h

superfície alterada 
nanometricamente

/

camada
boretada

substrato aço IF

h 2 0  nm H

FONTE: O autor (2017)
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Na amostra BN700 (FIGURA 40), mesmo com o curto tempo de tratamento 

(30 minutos), a micrografia mostra uma superfície com “efeito fragmentado”, 

possivelmente devido a transformação dos boretos, com possível desplacamento 

dos mesmos. A presença de poros ocorre próximo a superfície constituída da fase 

FeB. A espessura média medida foi de 38,4±8,7 pm.

FIGURA 40 -  Micrografia da seção transversal (MEV modo elétrons retroespalhados) da 
amostra boretada e nitretada a 700 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura

gasosa de 60%Ar+20H2+20%N2 e tempo d e4  h

camada
boretada

i O

FONTE: O autor (2015)

A medição de espessura da camada de boretos nas amostras antes dos 

tratamentos de nitretação são apresentadas na TABELA 4, que apresenta um 

comparativo da evolução da espessura percentual da camada transformada 

(FIGURA 25b).
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TABELA 4 -  Fases presentes na camada das amostras boretadas e nitretadas por plasma
(em % de área)

Região da 

camada tratada

% em área da seção transversal da camada

Somente

boretada
BN400 BN500 BN600 BN700

Camada

transformada
não 23,12 % 14,65 % não7 não7

Microconstituinte

distinto
não não 2,21 % não não

FeB 29,22 17,96 12,84 27,55 17,71

Fe2B 70,78 58,92 70,30 72,45 82,29

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

FONTE: O autor (2017)

É possível inferir para a amostra somente boretada e para as amostras 

boretadas e nitretadas a 600 e 700 °C que a fração de boretos FeB e Fe2B na 

camada é aproximadamente a mesma. Contudo, nas amostras BN400 e BN500 o 

evento de formação da camada transformada induz a redução em área 

principalmente do boreto FeB mais próximo a superfície. Consequentemente, as 

temperaturas de 400 e 500 °C favorecem a formação dessa camada com maior 

acúmulo de nitrogênio na superfície, como será mostrado nas próximas análises. Até 

aqui, pelas micrografias pode-se concluir que o tratamento de nitretação por plasma 

consegue transformar a superfície do boreto FeB. Isso se deve a incorporação de 

nitrogênio, com uma possível formação de BN esperada pela fundamentação teórica 

apresentada.

4.1.3 Análise das fases formadas via difratometria de raios X (DRX)

Na FIGURA 41 são apresentados os difratogramas de uma amostra de aço IF 

submetidas ao processo de boretação em caixa e de amostras de aço IF boretadas 

que passaram por tratamento de nitretação por plasma. A figura oferece um 

panorama geral das transformações de fases na superfície e percebe-se que os 

tratamentos de nitretação por plasma proporcionaram alterações estruturais nas 

amostras de IF boretadas, com surgimento de novas fases cristalinas.

7 Pode existir, mas não quantificável quando comparado a camada boretada logo abaixo
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FIGURA 41 -  Padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por plasma 
realizada sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

(BN400-BN600) e 0,5 h (BN700)

ângulo (20)
FONTE: O autor (2017)

As alterações nos padrões de DRX estão fortemente associadas a 

temperatura de tratamento e apresentam boa correlação com as micrografias da 

seção transversal das amostras apresentadas na seção anterior. Dessa forma pode- 

se relacionar a espessura da camada transformada (para amostras BN400 e BN500) 

com a observação ou não dos picos de boretos da camada boretada não 

transformada. Na análise do padrão de difração da amostra boretada (B800) são 

observados somente picos de difração referentes aos boretos de ferro FeB e Fe2B. 

Tendo como referência os picos de boretos (B800) pode-se observar que estes 

picos são mais visíveis após nitretação nas amostras que apresentaram as menores 

espessuras de camada transformada (BN600 e BN700). Para ligas ferrosas 

estima-se que a maior parte da informação dos difratogramas vem de uma camada 

de material de aproximadamente 5 pm na superfície. Assim, nas amostras BN400 e 

BN500, com maior espessura da camada transformada, os picos dos boretos de 

ferro, principalmente referentes ao FeB tem uma intensidade fortemente reduzida. 

Para as amostras nitretadas a 400, 500 e 600 °C observou-se o aparecimento de 

picos referentes ao a-Fe (44,67°; 65,02° e 82,34° ICDD 06-0696), que são mais
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largos para as menores temperaturas de tratamento. Uma das hipóteses para este 

alargamento é que o a-Fe encontra-se na forma de cristalitos de tamanho 

nanométrico. Essa observação estaria em concordância com as micrografias de topo 

das amostras tratadas, onde as estruturas se apresentam mais refinadas para 

menores temperaturas de nitretação. A presença de a-Fe estaria de acordo com a 

transformação de boretos de ferro em a-Fe + BN, como proposto por Warner e 

Fray (2000) e apresentado na fundamentação teórica pelos diagramas ternários 

(FIGURA 10). Contudo, deve-se ressaltar que a presença de BN em picos definidos 

nos difratogramas após os tratamentos por plasma não foi observada, o que sugere 

que a quantidade de BN cristalino formado ou não é detectável nas condições de 

medida utilizados ou o que BN formado não é cristalino.

Deve-se ressaltar que a detecção de BN por DRX é relativamente complexa. 

Kim et al., (1996) consideram que fases de nitretos de boro são de difícil 

identificação em misturas, por motivos como o pequeno tamanho de grão. Uma 

possível desordem cristalográfica, ou a sobreposição de reflexões devido a múltiplas 

fases e baixa intensidade de sinais são outros aspectos considerados para explicar 

a dificuldade de identificação destas fases (MIRKARIMI; McCARTY; MEDLIN, 1997). 

Chala e colaboradores (2006) mencionam ainda a semi transparência aos raios X de 

BN como explicação para a dificuldade de detecção de fases BN, especialmente 

com espessura inferior a um mícron.

Na literatura, a técnica do DRX é aplicada em nanopartículas encapsuladas 

(BOKHONOV; KORCHAGIN; BORISOVA, 2004; OZMEN; SEZGI; BALCI, 2013; 

ZHONG et al., 2015) ou em filmes depositados sobre silício, e a identificação desse 

composto é realizada no modo rasante (LOH et al., 2004). Uma análise detalhada 

dos padrões de DRX para cada temperatura de nitretação será apresentada a 

seguir, onde alguns picos supostamente atribuídos à nitretos de boro foram 

detectados. Na FIGURA 42 são apresentados difratogramas da amostra BN400 

antes e após o processo de nitretação. O difratograma da amostra boretada após a 

nitretação por plasma a 400 °C (em vermelho) aponta um decréscimo nas 

intensidades relativas dos picos de boretos e um considerável alargamento dos 

picos localizados a 44,44°, 65,00° e 82,60°. Este alargamento é característico de 

distorções na rede cristalina e/ou da formação de cristais nanométricos 

(CULLIT, 1956). Estes picos são compatíveis com a presença de a-Fe (44,67°,
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65,02° e 82,34° ICDD 06-0696). Estando o ferro disponível, este pode estar 

recombinado em outras fases além dos boretos. O nitrogênio, como elemento 

intersticial pode estar contribuindo para uma leve expansão na rede do ferro e para a 

formação de nitretos de ferro (MOURA, 2010). Fases com maiores teores de ferro 

(y’-Fe4N e Fe3B, em tamanhos nanométricos entre os contornos de grãos de a- Fe) 

foram obtidas por Kim et al., (2002) na deposição de filmes formados via magnetron 

sputtering, variando os teores de nitrogênio e boro. Todavia, no presente tratamento 

não foi identificada a fase metaestável Fe3B e a fase y’-Fe4N parece estar presente 

na camada transformada. Adicionalmente, o nitreto s-Fe2-3N também foi identificado 

nesta tese.

FIGURA 42 -  Padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por plasma a 
400 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

e tempo de 4 h

ângulo (29) 
FONTE: O autor (2017)

Na temperatura de 400 °C (FIGURA 42) o potencial na formação para nitretos 

de ferro é favorável para quanto menor for o tamanho médio dos cristalitos de a-Fe 

em transições tipo a-Fe ^  y’-Fe4N ^  s-Fe2-3N (MOSZYNSKI; KIELBASA; 

ARABCZYK, 2013). Visto a menor energia livre para formação do nitreto de boro, 

como apresentado na seção 2.4 da fundamentação teórica, provavelmente a 

introdução do nitrogênio no tratamento por plasma conduz inicialmente a formação
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de a-Fe e BN por meio da transformação FeB + N ^  a-Fe + BN. Na sequência, com 

mais disponibilidade de nitrogênio são formados nitretos de ferro constituídos a partir 

do ferro a-Fe. Os picos da fase s-Fe2-3N apresentam coincidência em posição com 

picos da fase FeB, mas apesar de coincidirem os picos de maior intensidade do FeB 

tiveram sua intensidade fortemente reduzida, o que tornam estes picos 

provavelmente referentes ao nitreto s-Fe2-3N. Assim, esse nitreto pode estar sendo 

formado conforme revela os picos nos ângulos 41,10°, 42,41°, 42,60°, 57,51° e 

76,92° (42,42°, 42,65°, 57,16° e 77,04° ICDD 50-0957). O nitreto y‘-Fe4N, que possui 

sua maior intensidade em 41,17° (ICDD 06-0627) tem grande probabilidade de estar 

presente após nitretação pelo mesmo motivo. Este nitreto é observado e se refere a 

uma fase intermediária para a formação de s-Fe2-3N a partir de a-Fe, como pode ser 

observado no diagrama de fases Fe-N (FIGURA 9).

Devido a introdução do nitrogênio (comprovado por análises químicas a 

serem apresentadas na próxima seção) no substrato de aço IF boretado, as 

consequentes mudanças observadas no difratograma torna possível supor que haja 

a formação de estrutura amorfa nessa camada tratada. Não foi identificado picos de 

nitretos de boro, que segundo Màndl et al., (2001), estes são difíceis de serem 

identificados porque muitos coincidem com picos de nitretos de ferro devido à 

similaridade de rede. Em caso de presença de pequenos cristais, o seu baixo fator 

de forma poderia levar a uma intensidade de picos fortemente reduzida.

Para uma melhor análise, na FIGURA 43 é apresentada uma ampliação da 

FIGURA 42, com a inserção das intensidades relativas (IR) esperadas para cada 

fase identificada (FeB, Fe2B, a-Fe, s-Fe2-3N) ou passível de estar presente (h-BN e 

y’-Fe4N) após o tratamento. Fica explícito o desaparecimento do pico principal do 

boreto FeB (45°). Observa-se a aproximadamente 44° um pico largo e dentro do 

intervalo da largura desse pico se encontra as maiores intensidades das fases a-Fe 

e s-Fe2-3N. No ângulo próximo a 42,5° o pico é atribuído ao nitreto s-Fe2-3N. Nesse 

ângulo também há uma sobreposição de posição entre o nitreto s-Fe2-3N e o boreto 

Fe2B, mas devido a espessura da camada transformada é muito provável tratar-se 

do nitreto de ferro.
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FIGURA 43 -  Ampliação dos padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por
plasma a 400 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

ângulo (29) 
FONTE: O autor (2017)

O tratamento por plasma realizado à 500 °C (FIGURA 44) demonstra um 

padrão de DRX similar ao obtido na amostra BN400, com leve redução na largura 

dos picos atribuídos ao a-Fe (44,44°; 64,95° e 82,30°). Isso vem de encontro a 

presença da camada transformada observada nas micrografias nessas 

temperaturas, e que mostra microconstituintes com aumento em suas dimensões.
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FIGURA 44 -  Padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por plasma a 
500 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

e tempo de 4 h

ângulo (29)

FONTE: O autor (2017)

Visto que a amostra BN500, assim como a BN400 apresentaram considerável 

quantidade de nitrogênio na superfície, nitreto de boro está provavelmente presente 

em conjunto à possíveis nitretos de ferro.

Ampliando a FIGURA 44 tem-se a FIGURA 45, o estreitamento na largura do 

pico mais intenso após o tratamento por plasma (curva azul) próximo a 44,44° 

mostra que novamente uma transformação estrutural ocorreu. Se for considerada a 

presença de nanocristais de a-Fe, esta redução da largura do pico indicaria cristais 

de a-Fe de maiores dimensões, o que estaria de acordo com a maior temperatura de 

tratamento.
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FIGURA 45 -  Ampliação dos padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por
plasma a 500 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

ângulo (29)

FONTE: O autor (2017)

Na amostra BN600 submetida ao processo de nitretação por plasma os 

padrões de DRX indicam padrão similar ao observado na amostra boretada 

(FIGURA 46). Os principais picos são relacionados aos boretos FeB e Fe2B. 

Contudo observa-se claramente a presença de picos relacionados ao a-Fe, agora 

ainda mais estreitos que os observados na temperatura de 500 °C. A fase a-Fe 

sugere que o tratamento a 600 °C promove uma transformação do boreto FeB, mas 

nitretos de ferro não são formados como nos tratamentos anteriores. De acordo com 

a micrografia da seção transversal (FIGURA 39), que indica a predominância da 

camada constituída de boretos de ferro e uma camada transformada bastante 

reduzida.
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FIGURA 46 -  Padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por plasma a 
600 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

e tempo de 4 h

ângulo (20)

FONTE: O autor (2017)

A temperatura de 600 °C já é considerada uma temperatura elevada para fins 

de tratamento de nitretação por plasma (MITTEMEIJER, 2013), por já encontrar-se 

acima da temperatura eutetóide do sistema Fe-N (FIGURA 9). A condição do 

tratamento pode ser uma possível explicação para a camada transformada menos 

espessa. Isso indicaria que a formação de nitretos de ferro seja uma etapa 

importante para o avanço da transformação da camada de boretos de ferro durante 

a nitretação, e que está ligado ao transporte de nitrogênio da superfície para o 

interior da camada boretada.

Analisando a região do pico mais intenso (FIGURA 47), diferentemente das 

amostras anteriores fica nítida uma separação em dois picos: um a 45° referente ao 

boreto FeB e outro próximo a 44,6° creditado a fase a-Fe. Não há indícios de picos 

de h-BN após o tratamento, contudo resultados de outras técnicas de análise a 

serem discutidas posteriormente indicam a presença de nitrogênio na superfície, e 

que condiz com a largura da base dos picos nessa região, bem como na tonalidade 

escurecida observada na macrografia da FIGURA 29.
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FIGURA 47 -  Ampliação dos padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por
plasma a 600 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

ângulo (29)

FONTE: O autor (2017)

Para a amostra BN700 (FIGURA 48) observa-se uma redução da intensidade 

relativa aos picos de difração da fase FeB e aumento da intensidade de difração dos 

picos de Fe2B, indicando que ocorre transformação da fase FeB, mesmo com o 

baixo tempo de tratamento (30 minutos). São destacados os picos nos ângulos a 

24,5°, 35° e 73,6°, e que são creditados a fase Fe2B (24,62°, 35,11° e 73,6° 

ICDD 36-1332), e que também foram identificados no trabalho de Gómez-Vargas et 

al. (2016). Isso reforça que devido a interação com o plasma o boreto FeB esteja 

sendo convertido em Fe2B, e com isso liberando boro para reações com nitrogênio. 

Não foram identificados compostos de nitretos de ferro nesta condição, confirmando 

a não estabilidade destes na temperatura de 700 °C (MITTEMEIJER, 2013). Nesse 

padrão de DRX alguns picos com intensidades muito baixas no difratograma 

também podem estar correlacionados a nitretos de boro. Dois pequenos picos 

indicados com “?” em 33,86° e a 35,36° sugere estar relacionado a forma 

ortorrômbica (ICDD 18-0251) e a forma cúbica (ICDD 50-1075), respectivamente, de 

nitretos de boro. Nesses ângulos, para essas fases, as cartas indicam as maiores 

intensidades relativas (50% e 100%) para cada um. Visto a análise da superfície 

desta amostra (FIGURA 35), onde estruturas semelhantes as nanoestruturas de
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boro relatadas na literatura são observadas (LOH et al., 2004), estes picos não 

identificados aparecem somente para a maior temperatura estudada. Essa condição 

pode facilitar a formação e fases cristalinas do BN, o que aumentaria a chance de 

identificar tais fases. Adicionalmente visto as instabilidades do plasma, e o fato de 

serem isolantes elétricos (PIERSON, 1996) e de maior dimensão das estruturas 

nesta temperatura, sua formação é muito provável e pode ser o motivo na 

interrupção do tratamento de nitretação nessa temperatura em 30 minutos.

FIGURA 48 -  Padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por plasma a 
700 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2

e tempo de 0,5 h

ângulo (20)

FONTE: O Autor (2017)

Na amostra BN700, mesmo com alterações de uma possível conversão de 

FeB para Fe2B os picos referentes a fase a-Fe não são detectados, possivelmente 

devido ao curto tempo de tratamento e a pequena estrutura da camada tratada. 

Contudo, a posição do pico a 45° é fortemente relacionado a fase Fe2B 

(FIGURA 49), podendo indicar que o tempo de tratamento é fator chave para a 

formação de a-Fe, como ocorrido na temperatura de 600 °C. Para as condições de 

análise pela técnica do DRX, novamente não é clara uma identificação do nitreto de 

boro hexagonal na superfície da amostra BN700.
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FIGURA 49 -  Ampliação dos padrões de DRX das amostras antes (B800) e após nitretação por
plasma a 700 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 0,5 h

ângulo (20)

FONTE: O autor (2017)

Na FIGURA 50 é apresentada uma comparação entre os padrões de DRX 

para as diferentes temperaturas de tratamento estudadas, e que engloba as regiões 

que apresentaram nítido alargamento de picos, quando comparados as amostras 

boretadas antes dos tratamentos. Em baixas temperaturas (400 e 500 °C), 

aparentemente ocorre a transformação da camada de boretos com formação de 

a-Fe, possivelmente na forma de cristais nanométricos e com tensão residual. 

Nessas temperaturas nitretos de ferro também estão presentes na camada 

transformada, similar ao observado por Warner e Fray (2000), Maragoudakis et 

al., (2002) e Gómez-Vargas et al., (2015), porém obtidos com técnicas de nitretação 

gasosa ou em caixa e com maiores tempos de tratamento. Com o acréscimo na 

temperatura, a partir de 600 °C verifica-se a maior presença da fase FeB, mas ainda 

havendo a participação de ferro dissociado (a-Fe) para ângulos de 44,5° e 45°. Isso 

provavelmente está relacionado à menor espessura transformada, de tal maneira 

que os padrões de DRX trazem informações da camada não transformada 

(boretada). Também é notável que nessa temperatura o alargamento da base dos 

picos não revela o mesmo perfil comparado aos tratamentos em temperaturas 

inferiores. Finalmente, devido ao curto tempo de tratamento, a amostra BN700
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apresenta picos de fases idênticos aos da amostra boretada, mas com ligeira 

modificação de alargamento do pico principal próximo a 45°, o que caracteriza 

alguma modificação de superfície, ainda que em estado inicial.

FIGURA 50 -  Comparativo dos padrões de DRX entre os picos de maior intensidade para a 
presença de a-Fe das amostras antes (B800) e após nitretação por plasma realizado sob 

pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempos d e 4  h (BN400-BN600) e
0,5 h (BN700)

ângulo (20) ângulo (2e)

ângulo (20)

FONTE: O autor (2017)
LEGENDA: a) intervalo 2(6) 43 a 46°

b) intervalo 2(6) 63,5 a 65,5°
c) intervalo 2(6) 81 a 83,5°

O conjunto das informações obtidas por DRX mostra que as transformações 

de fases de boretos para nitretos de ferro (e possivelmente também nitreto de boro) 

estão dentro do apresentado pelos diagramas de fases (FIGURA10). Com o 

aumento da temperatura entre 400 e 600 °C pode estar ocorrendo formação de 

cristais de ferro de maior dimensão (picos menos largos) e/ou uma redução das 

tensões residuais na camada transformada.
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS 
TRANSFORMADAS

Nessa seção serão apresentados e discutidos resultados de análises 

realizadas na superfície (topo) das amostras (EDS, WDS e XPS) e na seção 

transversal das camadas (EDS e WDS). Posteriormente, resultados obtidos pela 

técnica de FTIR, que é indicada para análises de nitretos de boro também serão 

apresentados.

4.2.1 Análises químicas elementares das superfícies das camadas (análises de 
topo)

Dentre os elementos esperados após os tratamentos estão o ferro, boro e 

nitrogênio. O boro e o nitrogênio são considerados elementos leves e podem 

apresentar algumas limitações de detecção, dependendo da técnica de análise 

empregada. Com isso, das técnicas de análise elementar empregadas nesse 

trabalho, as técnicas de WDS (Espectroscopia de raios X resolvida em comprimento 

de onda) e XPS (Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X) são as 

técnicas mais adequadas para detectar elementos leves. Entretanto, considerando a 

concentração desses elementos na superfície tratada e também a evolução dos 

detectores modernos, a técnica de EDS (Espectroscopia de energia dispersiva de 

raios X) também mostrou-se útil nas análises, mesmo que não apresente resultados 

tão confiáveis quanto as outras duas técnicas.

A FIGURA 51 apresenta o resultado da composição química medida por EDS 

ao longo de uma linha na superfície da amostra BN400. É verificado um aumento no 

teor de nitrogênio na superfície tratada e observa-se também a presença de 

oxigênio, indicando provavelmente uma oxidação (após o tratamento, durante o 

armazenamento das amostras) do a-Fe, detectado por DRX (FIGURA 42). Mesmo a 

baixíssima identificação do boro por esta técnica este não deve ser descartado. 

Assim, estima-se que reações entre nitrogênio e ferro, nitrogênio e boro ocorrem no 

tratamento por plasma e as reações com o oxigênio podem estar ocorrendo após o 

tratamento devido ao seu contato com o ar ambiente.
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Apesar de indícios da presença do carbono, sua presença na superfície 

tratada pode ser devido a contaminação da superfície após os tratamentos. O 

mesmo é considerado para o oxigênio, que deve estar associado a umidade contida 

sobre a superfície e/ou inevitável oxidação da amostra, visto que algumas análises 

foram executadas em longo tempo após os tratamentos.

FIGURA 51 -  Análise química elementar por EDS de uma linha na superfície em amostra 
nitretada por plasma a 400 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

„  f . -V  * J
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-10 um- Distância (pm)

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) linha de análise sobre superfície BN400

b) perfil de concentração de elementos através de linha por EDS

Ao se analisar a mesma superfície por WDS (FIGURA 52) pode-se confirmar 

um significativo teor atômico de nitrogênio, como já indicado na análise por EDS, 

comprovando que as modificações de superfície observadas nessa temperatura 

estão ligadas à introdução de nitrogênio na superfície dos boretos de ferro. O 

percentual de boro (15at%) sofre uma redução quando comparado a amostra 

somente boretada (47 at%) (ver FIGURA 85 -  Apêndice A). Contudo, a presença do 

boro confirmada pelas medidas de WDS indicam que o mesmo deve estar ligado 

com o nitrogênio, provavelmente formando nitretos de boro amorfo. Esse dado 

converge com as medidas de DRX, visto que para esta condição de tratamento os 

picos de DRX referentes aos boretos de ferro apresentam forte redução de 

intensidade (FIGURA 42) e que a quantidade de boro, relativamente ao ferro sofre 

pouca alteração. Assim, devido à grande quantidade de nitrogênio apresentado é 

fortemente provável que este esteja formando as fases s-Fe2-3N e BN, caso contrário
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seria difícil justificar a presença de aproximadamente 50 at% de nitrogênio na 

camada transformada.

FIGURA 52 -  Análise por WDS da superfície da amostra nitretada por plasma a 400 °C. 
Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo

d e 4 h

55-,
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Elemento químico

FONTE: O autor (2017)

Na temperatura de 500 °C (FIGURA 53), a amostra possui aproximadamente 

a mesma morfologia da observada na amostra BN400 e as medidas por EDS 

indicam a presença de quantidades consideráveis de nitrogênio após o tratamento 

de nitretação sobre amostra boretada. Novamente, um composto de tonalidade 

escura presente na metade da linha de análise (10 a 11 pm) indica um acréscimo de 

carbono e oxigênio em contraste a redução no percentual de ferro e nitrogênio, com 

indicio de ser composto formado ou depositado após a amostra entrar em contato 

com o ar atmosférico.
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FIGURA 53 -  Análise química elementar por EDS de uma linha na superfície em amostra
nitretada por plasma a 500 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

Distância (pm)

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) linha de análise sobre superfície BN500

b) perfil de concentração de elementos através de linha por EDS

Na análise por WDS (FIGURA 54), a superfície apresenta aproximadamente 

as mesmas composições da amostra tratada a 400 °C. Como visto nas micrografias 

a composição química da camada transformada nas amostras BN400 e BN500 

sugerem a formação do mesmo tipo de compostos na superfície, possivelmente com 

grande proporção do nitreto s-Fe2-3N, baseado nos picos de DRX. Parte do 

nitrogênio inicialmente está associado ao boro e o nitrogênio em excesso possa 

estar ligando ao a-Fe, para formar os nitretos de ferro. Isto estaria de acordo com 

essa mistura de fases apresentado nos trabalhos de Kiessling e Liu (1951), Warner 

e Fray (2000), Maragoudakis et al.,(2002) e Gómez-Vargas et al., (2016), onde 

tratamentos envolvendo os elementos ferro, boro e nitrogênio em condições 

similares ao aqui apresentado obtiveram resultados similares.
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FIGURA 54 -  Análise por WDS da superfície da amostra nitretada por plasma a 500 °C.
Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo

d e 4 h
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FONTE: O autor (2017)

Na amostra BN600 (FIGURA 55), a composição obtida por EDS associado ao 

resultado de DRX mostra que a superfície sofre alterações que propicia ao 

nitrogênio se fazer presente na camada tratada. Pelo fato da temperatura encontrar- 

se no limite de estabilidade termodinâmica de nitretos de ferro, medidas de DRX não 

apresentaram claramente essa fase. Contudo, o nitrogênio permanece fixado na 

superfície e esse aspecto é embasado também na macrografia (FIGURA 29), onde 

um escurecimento da superfície após o tratamento reforça a presença de elementos 

leves como o nitrogênio, que alteram a superfície conforme visto nas micrografias.
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FIGURA 55 -  Análise química elementar por EDS de uma linha na superfície em amostra
nitretada por plasma a 600 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) linha de análise sobre superfície BN600

b) perfil de concentração de elementos através de linha por EDS

As medidas por WDS (FIGURA 56) mostram um aumento da concentração do 

ferro na superfície. Como visto na análise por DRX, para o tratamento a 600 °C 

observa-se tanto o pico de a-Fe quanto o pico do boreto FeB. A medida de DRX 

também não apontou uma fase de nitreto de ferro similar as amostras BN400 e 

BN500. Ainda assim as alterações indicam que o tratamento a plasma torna efetivo 

para que nessa condição haja um acúmulo de nitrogênio na superfície tratada. 

Nesse tratamento possíveis nitretos de ferro não teriam estabilidade pela 

recombinação do nitrogênio formando gás N2, podendo deixar uma porosidade por 

toda a superfície (MITTEMEIJER,2013), o que pode ser visto na micrografia de 

superfície (FIGURA 33).
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FIGURA 56 -  Análise por WDS da superfície da amostra nitretada por plasma a 600 °C.
Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo

d e 4 h

Boro Nitrogênio Oxigênio Ferro

Elemento químico

FONTE: O autor (2017)

Para o tratamento a 700 °C, mesmo com tempo de tratamento de somente 

30 minutos foi possível detectar uma quantidade significativa de nitrogênio na 

análise por EDS (FIGURA 57). Os intervalos com tonalidades mais escurecidas 

entre 3 a 5 pm, 10 a 14 pm e próximo de 20 pm da linha de análise apontam 

considerável presença de nitrogênio na composição, e maior que o detectado para 

as menores temperaturas de tratamentos. Nas regiões escuras, a maior 

concentração de nitrogênio frente ao ferro pode ser indicativo da formação de 

nitretos de boro, como supostamente apontado pelos picos pouco intensos de DRX.
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FIGURA 57 -  Análise química elementar por EDS de uma linha na superfície em amostra
nitretada por plasma a 700 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 0,5 h

Distância (um)

LEGENDA: a) linha de análise sobre superfície BN700

b) perfil de concentração de elementos através de linha por EDS

FONTE: O autor (2017)

Como exibido na macrografia da FIGURA 29, o tratamento apresentou uma 

heterogeneidade quanto a morfologia na superfície. Pelo fato do tratamento ter sido 

interrompido pela geração de arcos pode-se distinguir na superfície tratada os 

pontos onde estes ocorreram. Assim, a identificação dessas regiões evidencia que o 

tratamento estava alterando a superfície nas condições de tratamento da amostra 

BN700. Próximo a esses pontos de arco foi feita uma análise por WDS, onde 

mostra-se que essas regiões são constituídas principalmente de ferro e boro em 

proporções aproximadamente iguais, o que revela tratar-se possivelmente de FeB 

(FIGURA 58). Isso leva a conclusão que o arco removeu a camada transformada, 

deixando exposta a fase FeB, principal fase presente na superfície boretada antes 

do tratamento de nitretação. Quando são analisadas regiões próximas e afastadas 

do ponto de arco, a tonalidade na superfície adquire tons mais escuros. Como 

resultado, o nitrogênio se faz presente nessas regiões. Adicionalmente, em alguns 

locais com tonalidade ainda mais escura pode-se detectar uma grande quantidade 

de nitrogênio e boro, com redução no teor de ferro, sugerindo a formação de BN.
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FIGURA 58 -  Análise por WDS em regiões distintas da superfície em amostra nitretada por
plasma a 700 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 0,5 h

FONTE: O autor (2017)

Para concluir essa análise na amostra BN700, um mapa de distribuição 

elementar por WDS para boro e nitrogênio e EDS para demais elementos foi 

executado procurando mostrar uma área que abrange um ponto de arco com 

regiões próximas de transição e uma possível região contendo BN (FIGURA 59). 

Fica evidente que no ponto de arco o elemento em maior quantidade é ferro com 

algum sinal de boro. Já em regiões circundantes ao ponto de arco há uma maior 

presença de boro e nitrogênio, confirmando a formação de fases como nitretos de 

boro após os tratamentos por plasma.
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FIGURA 59 -  Mapa de composição na superfície em amostra nitretada por plasma a 700 °C.
Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo

de 0,5 h

Ponto de arco

Região próxima
ponto de arco

Possível BN

K  20 um H

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) regiões de análise (área do quadro) sobre superfície BN700 

b) mapa composição de elementos por WDS (B, N) e EDS (Fe)

Perante os dados expostos é nítido que o nitrogênio é incorporado na 

superfície para todas as temperaturas de tratamento, transformando a camada 

boretada. Com a oferta de nitrogênio ativo no tratamento a camada boretada é 

transformada para formação de nitretos de ferro e/ou de boro, concordando com o 

apresentado por Yan e colaboradores (2002). Nesse tratamento os autores 

efetuaram implantação iônica de nitrogênio atômico (N+) em camada boretada 

(monofásica Fe2B e bifásica FeB+Fe2B). Como resultado foi possível a formação de 

nitretos de ferro e de boro no caso do nitrogênio permanecer na camada boretada 

em temperatura de até 600 °C. Este trabalho afirma que a pulverização ocorrida pela 

implantação também produz uma decomposição parcial nos boretos, liberando mais 

ferro. Além dos nitretos de ferro, fases como BN podem ser formadas internamente à 

camada, pois a energia de ligação entre boro e nitrogênio é maior do que entre ferro 

e boro.

Como técnica complementar a investigação na superfície foram realizadas 

medidas por XPS em uma amostra somente boretada e outra boretada e nitretada 

(BN700). A disponibilidade do equipamento e o tempo para conclusão desta tese 

não permitiu que todas as amostras fossem analisada por XPS. Para comparação,
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também foi analisada uma amostra de nitreto de boro hexagonal em pó. A escolha 

da amostra BN700 está correlacionado ao fato da descarga ter apresentado arcos, o 

que sugere a formação de material isolante como o h-BN (PIERSON, 1996) 

recobrindo a superfície.

Na FIGURA 60 são apresentados os resultados obtidos de varredura 

superficial porXPS, mostrando as linhas de emissão dos elementos nitrogênio, boro, 

ferro, carbono e oxigênio. Como as análises foram realizadas algum tempo após o 

tratamento e após exposição ao ar, a presença dos dois últimos é atribuída a 

contaminação pelo ar ambiente, como já apresentado na literatura (DENG; CHEN, 

2006; ZHANG et al., 2011; ZHONG et al., 2015). Na amostra somente boretada o 

pico referente ao boro apresenta intensidade relativamente baixa, e novamente 

oxigênio e carbono são observados. Os demais picos, de baixa intensidade são 

atribuídos a elementos da mistura boretante que, mesmo com limpeza mecânica e 

pulverização por plasma (sputtering) se mantiveram na superfície, podendo também 

ser responsáveis pela baixa intensidade do pico de boro. Na amostra BN700 o pico 

do boro é mais intenso e o pico do nitrogênio é claramente detectado, e novamente 

os picos de oxigênio e carbono são observados. Uma possível explicação seria que 

a fase BN formada é mais estável e interage menos com o ambiente, mas isto 

deveria ser confirmado.
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FIGURA 60 -  Análise elementar por XPS sobre superfície uma amostra boretada, nitreto de
boro hexagonal e sobre uma amostra nitretada por plasma a 700 °C. Tratamento realizado sob

pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 0,5 h

Energia de ligação (eV)

FONTE: O autor (2017)

Analisando os picos do boro e nitrogênio verifica-se a presença de plasmons8 

(tcP - indicados na FIGURA 61) em posições localizadas a aproximadamente 9 eV 

além dos picos principais, ou seja, próximo a 202 eV para boro e 410 eV para 

nitrogênio. Esse dado sugere que o nitreto de boro esteja na forma cristalina e tenha 

uma estrutura hexagonal, dado que na fase hexagonal os plasmons são melhores 

caracterizados do que para a fase cúbica do nitreto de boro (DENG; CHEN, 2006; 

PAKDEL et al., 2012; INGO et al., 2011). O nitreto de boro denominado pirolítico, 

que tem uma estrutura de h-BN modificada apresenta os mesmos plasmons 

segundo Shtansky et al., (2000). As informações obtidas por análise microestrutural, 

EDS e WDS na superfície da amostra BN700 estariam de acordo com a formação de 

nitreto de boro em escala nanométrica (ou submicrométrica) na superfície dessa 

amostra.

8 Plasmons são picos indicativos da perda de energia que alguns compostos apresentam pela 
interação do feixe com elétrons na superfície



115

FIGURA 61 -  Detalhe da análise por XPS sobre amostras contendo boro e nitrogênio com
respectivas posições dos plasmons

3  Energia de ligação (eV) Q  Energia de ligação (eV)

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) amostra nitretada por plasma a 700 °C sob pressão de 800 Pa, em mistura de 
60%Ar+20%H2+20%N2 em tempo de 0,5 h

b) amostra de h-BN em pó

Também do espectro apresentado da amostra BN700 da FIGURA 60 foi 

calculada a concentração relativa entre os principais elementos e os resultados são 

apresentados na TABELA 5. A proporção atômica permite estimar possíveis 

compostos que podem estar presentes na superfície. No caso do nitreto de boro 

formado na amostra nitretada por plasma, este mostra uma estequiometria muito 

próxima da apresentada pela amostra de h-BN em pó. Em comparação ao h-BN há 

um aumento na quantidade de carbono e um teor quase seis vezes mais de oxigênio 

sobre a superfície da amostra BN700. O acréscimo nesses elementos possivelmente 

está relacionada a contaminação das superfícies após os tratamentos (DENG; 

CHEN, 2006). Apesar da identificação do oxigênio pela técnica é verificado que a 

proporção entre nitrogênio e boro são próximos tanto na amostra nitretada, quanto 

no h-BN em pó. Isso reforça que o tratamento foi efetivo em promover a ligação 

entre esses elementos.
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TABELA 5 -  Composição de elementos obtido por XPS na superfície da amostra nitretada por 
plasma (amostra BN700). Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 0,5 h e h-BN em pó (amostra h-BN), com granulometria de 9
a12  p.m

Fração atômica (at%) Composição relativa atômica (%)
Amostra B N C O N B N O

B B+N+O B+N+O B+N+O

BN700 30,5 26,2 28,7 14,6 85,9 42,8 36,7 20,5

h-BN (pó) 45,2 40,6 11,7 2,5 89,8 51,2 46,0 2,8

FONTE: O autor (2017)

Visto que o XPS faz uma análise das primeiras camadas atômicas da 

superfície, nessa espessura o efeito do tratamento por plasma é relevante. Durante 

o tratamento, a ação do bombardeamento na superfície promovida principalmente 

pelo argônio favorece a ativação do boro. Da TABELA 5 o percentual de nitrogênio 

na amostra BN700 indica sua permanência na superfície. Nessa temperatura a 

termodinâmica (menor energia livre -  FIGURA 11) favorece a formação de nitretos 

de boro, isolante elétrico, frente aos nitretos de ferro, e que pode estar 

correlacionado com a formação de arcos e a interrupção do plasma. Do trabalho de 

Pierson e Rousselot (2004), os resultados de XPS em filmes constituídos de Fe-B-N 

sobre sílicio via magnetron sputtering em atmosfera de Ar-N2 indicam que a ligação 

entre os três elementos depende fortemente da quantidade de nitrogênio disponível. 

Quanto mais nitrogênio, maior a tendência na formação das fases BN, Fe2B e Fe e 

quanto menor a quantidade de N2 maior a tendência a coexistência de BN, Fe2B e 

FeB. Na presente tese, visto que não foram analisadas as superfícies das demais 

amostras via XPS, mas relacionando os dados obtidos por WDS pode-se atribuir a 

variação da quantidade de nitrogênio observada nas superfícies de todas as 

amostras tratadas. Assim, as transformações pela maior presença do nitrogênio na 

superfície das amostras BN400 e BN500 pode ser equivalente a primeira 

observação de Pierson e Rousselot (2004), e o segundo caso próximo para as 

amostras BN600 e BN700.

Por meio dos espectros individuais para os elementos boro, nitrogênio, 

oxigênio e ferro na amostra BN700 e comparado a amostra de h-BN em pó é 

possível estimar a contribuição de cada um na formação de compostos 

(FIGURA 62). O perfil de todos os picos é indicativo que na superfície há a formação 

de multicompostos. Foram inseridos nos espectros as posições relativas das
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possíveis ligações entre os elementos. A amostra de h-BN encontra-se próximo a 

sua energia característica tanto para o boro quanto para o nitrogênio. Porém, para a 

amostra BN700 é visível alterações de superfície ocasionadas pelo oxigênio. 

Ligações entre B-N-0 aparecem no resultado para o boro, nitrogênio e oxigênio. 

Pakdel et al., (2012) justifica o oxigênio na ligação junto ao boro e nitrogênio pela 

maior eletronegatividade daquele elemento quando comparado aos dois últimos na 

formação de compostos. A presença do oxigênio desloca os sinais característicos de 

BN para maiores valores de energia de ligação tanto para o boro quanto para o 

nitrogênio. A análise aponta indícios da formação de nitretos e óxidos de ferro, que 

poderiam ser creditados aos efeitos do plasma na transformação do boreto FeB, 

com liberação do boro e ferro para reações com o nitrogênio.

FIGURA 62 -  XPS por elemento na amostra nitretada por plasma a 700 °C. Tratamento 
realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 0,5 h

Energia de ligação (eV) Energia de ligação (eV)

Energia de ligação (eV) Energia de ligação (eV)

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) ligações químicas do boro

b) ligações químicas do nitrogênio

c) ligações químicas do oxigênio

d) ligações químicas do ferro
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Uma análise da participação desses elementos sugere que possa estar sendo 

formado um composto BxNyOz, com estequiometria variável e identificável via XPS. 

Conforme dados do NIST (2017), dentro do intervalo de 192,6 a 192,8 eV e 398,2 a 

398,4 eV são regiões de energia para os compostos B35N15O50, B42,6N32,60 24,6, 

B33,8N6,6039,5 e B44,6N37,90i7,5, sendo esse último um que atende aproximadamente 

aos valores avaliados proporcionalmente na TABELA 5. No trabalho de Jin et 

al., (2016), o mesmo demonstra que h-BN em pó sofre oxidação sob temperatura de 

600 °C por ar atmosférico em forno. Os resultados mostram que é possível uma 

oxidação na superfície e com maiores tempos de tratamento o oxigênio é intercalado 

entre as camadas de h-BN promovendo distorções. O trabalho indica a formação de 

B2O3, contudo essa fase não foi identificada na presente tese. É admitido que 

grande parte dos percentuais de oxigênio indicados por EDS, WDS e XPS 

anteriormente sejam relativos a reações após a retirada da amostra do reator, em 

temperatura ambiente. Assim, espera-se que sua interação seja realmente em 

camadas nanométricas da superfície, sem ter influenciado o tratamento.

4.2.2 Análises químicas elementares das camadas na seção transversal

A composição química das camadas tratadas e de boretos foram avaliadas 

por EDS e WDS na seção transversal das amostras. Na amostra BN400 

(FIGURA 63), entre 5 e 10 pm na linha de análise (região da camada transformada) 

é observada a forte presença de nitrogênio e ferro. O boro não foi inserido na análise 

devido à baixa contagem estatística por EDS, visto que a técnica é praticamente 

insensível a este elemento. Porém é provável que este elemento esteja presente 

nesta camada transformada, o que reitera a possível formação de nitretos de boro e 

de ferro. A resposta obtida por DRX (FIGURA 43) mostrou que a fase a-Fe também 

pode estar sendo formada durante o tratamento e podendo formar ligações com o 

nitrogênio excedente após formação de BN. Pela técnica de EDS e para todas as 

amostras, além dos elementos ferro e nitrogênio foram detectados os elementos 

carbono e oxigênio. Os dois últimos provavelmente são resultado da interação com o 

meio após o armazenamento e durante a preparação metalográfica, visto que 

alumínio (não inserido na contagem) também foi identificado.
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FIGURA 63 -  Análise de EDS em uma linha através da camada em amostra nitretada por
plasma a 400 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) linha de análise sobre camada BN400

b) perfil de concentração de elementos através de linha por EDS

Já a FIGURA 64 mostra os resultados da avaliação por WDS em pontos 

distintos para cada região da camada presente na amostra BN400. Novamente, é 

nítido que o nitrogênio apresenta alta concentração na camada transformada e que 

vai diminuindo à medida que é realizada no interior da amostra, ainda com uma 

pequena quantidade difundido na fase FeB (ponto 3). No ponto 1, o menor 

percentual de boro e ferro frente ao nitrogênio permite deduzir que estes elementos 

estejam contribuindo para a fixação do nitrogênio pela formação de nitretos de boro 

e de ferro. Ao atingir o ponto 3, já no boreto FeB o pouco nitrogênio localizado revela 

que essa fase restringe uma maior difusão do nitrogênio. Na mesma imagem 

também pode-se confirmar a transição entre os boretos FeB (pontos 3 e 4) para 

Fe2B (ponto 5), indicando que os boretos se mantém após o tratamento de 

nitretação por plasma.
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FIGURA 64 -  Análise de WDS pontual da camada em amostra nitretada por plasma a 400 °C.
Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo

d e 4 h

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) pontos sobre superfície BN400

b) concentrações de B , N , O e  Fe por ponto analisado

Na amostra BN500 (FIGURA 65) é observado que na camada transformada 

há uma pequena concentração de ferro e nitrogênio, e que possivelmente esses 

elementos estejam interagindo com o boro na formação de fases de nitretos de boro, 

de ferro e boretos de ferro. Na região chamada de fase distinta observa-se uma 

maior quantidade de nitrogênio acompanhado de um aumento no teor de ferro. 

Conforme discutido nas micrografias da seção transversal as transformações pela 

introdução do nitrogênio contribuem para a geração de novas fases de nitretos de 

boro e de ferro. Essas fases apresentam diferenças de densidade e durante o 

tratamento podem ocasionar as trincas ao redor da fase distinta, o que restringe a 

mobilidade atômica do nitrogênio para que a camada transformada possa crescer.
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FIGURA 65 -  Análise de EDS em uma linha através da camada em amostra nitretada por
plasma a 500 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) linha de análise sobre camada BN500

b) perfil de concentração de elementos através de linha por EDS

Para complementar os dados, um mapa de composição (FIGURA 66) feito na 

região da FIGURA 65 confirma a presença do nitrogênio. Verifica-se que tanto na 

camada transformada quanto na região do microconstituinte distinto (e isolado entre 

boretos de ferro) há considerável concentração de nitrogênio, indicando que nessas 

regiões o tratamento de nitretação por plasma foi mais efetivo. O oxigênio está 

presente após o tratamento, mas é atribuído a preparação da amostra para a 

análise.



122

FIGURA 66 -  Mapa de composição obtido por EDS da camada em amostra nitretada por
plasma a 500 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h
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FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) micrografia de camada BN500

b) mapas de composição para Fe, N, O e C n a  seção analisada

A mesma observação é reafirmada com a análise por WDS (FIGURA 67), 

onde novamente uma alta concentração de nitrogênio é observada na camada 

transformada (pontos 1 e 2), bem como no microconstituinte distinto entre boretos 

(ponto 3). Reunindo as informações da FIGURA 65 e FIGURA 67 pode-se estimar 

que o nitrogênio difunda-se até aproximadamente a 5 pm e que aparentemente o 

nitrogênio mesmo após quatro horas de nitretação por plasma avance pouco pelo 

boreto FeB e não atinja a fase Fe2B.
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FIGURA 67 -  Análise de WDS pontual da camada em amostra nitretada por plasma a 500 °C.
Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo

d e 4 h
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LEGENDA: a) pontos sobre superfície BN500

b) concentrações de B, N , O e  Fe por ponto analisado

Com isso, as temperaturas de tratamento a 400 e 500 °C na nitretação por 

plasma oferecem as condições necessárias para a formação de uma camada 

transformada. Esta possivelmente com uma mistura de fases de nitretos de ferro e 

de boro, e que pode contribuir para seu uso sob condições tribológicas. Já nas 

temperaturas acima de 600 °C, as transformações já não são favoráveis para a 

formação de nitretos de ferro, limitando o desenvolvimento da camada.

O resultado por EDS para o tratamento executado a 600 °C (FIGURA 68) 

demonstra que mesmo não formando uma nítida camada transformada, próximo à 

superfície há a presença de nitrogênio. A amostra apresenta leve inclinação, que 

revela parcialmente a superfície e com isso o sinal do nitrogênio é suposto em uma 

camada fina e micrométrica na superfície.
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FIGURA 68 -  Análise de EDS em uma linha através da camada em amostra nitretada por
plasma a 600 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo d e 4 h
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FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) linha de análise sobre camada BN600

b) perfil de concentração de elementos através de linha por EDS

Na FIGURA 69 em análise por WDS também há a confirmação de uma 

pequena concentração de nitrogênio, que pode estar difundido na fase de boreto 

FeB, ou formando nitretos à aproximadamente 2,8 pm da superfície (pon to l). O 

difratograma de DRX para essa amostra (FIGURA 47) revelou uma superfície 

composta essencialmente pelo boreto FeB e a-Fe, e o composto formado pelo 

nitrogênio pode apresentar baixa detecção por DRX. O aspecto da superfície da 

amostra BN600 (FIGURA 33) sugere que a camada de boretos sofreu significativa 

transformação durante o processo de nitretação, e a presença do nitrogênio permite 

deduzir que o mesmo esteja associado ao boro. A ausência de nitretos de ferro 

poderia comprometer o desenvolvimento e o transporte do nitrogênio na camada 

transformada. Dessa forma é admissível que face a presença de nitrogênio próximo 

a superfície, este esteja formando nitretos de boro.
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FIGURA 69 -  Análise de WDS pontual da camada em amostra nitretada por plasma a 600 °C.
Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo

d e 4 h

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) pontos sobre superfície BN600

b) concentrações de B, N , O e  Fe por ponto analisado

Na amostra BN700 (FIGURA 70), possivelmente devido ao pouco tempo de 

tratamento e a uma espessura da camada transformada muito pequena não foi 

detectado nitidamente nitrogênio na análise de EDS na seção transversal. Contudo, 

convém lembrar que o nitrogênio encontra-se presente na superfície, conforme 

apresentado anteriormente nos resultados de EDS, WDS e XPS nessa amostra em 

análise de superfície (topo).

FIGURA 70 -  Análise de EDS em uma linha através da camada em amostra nitretada por 
plasma a 700 °C. Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 

60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 0,5 h

0 5 10 15

b  D is tância  (pm)

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) linha de análise sobre camada BN700

b) perfil de concentração de elementos através de linha por EDS
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Nas análises (FIGURA 71) por WDS, como na amostra BN600, o tratamento 

de nitretação realizado a 700 °C também indica um leve sinal de nitrogênio próximo 

a superfície. O resultado de WDS parece ratificar que mesmo sem a formação e a 

presença de nitretos de ferro, ainda há a possibilidade de formação de nitretos de 

boro. E a partir de sua formação, este envolve toda a superfície e ao atingir uma 

espessura crítica, e por sua característica isolante acaba por desestabilizar a 

descarga levando à formação de arcos.

FIGURA 71 -  Análise de WDS pontual na camada em amostra nitretada por plasma a 700 °C. 
Tratamento realizado sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo

de 0,5 h
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Mediante todos os dados apresentados e discutidos é plausível que a 

sequência de transformações para as amostras BN400 e BN500, e com menor grau 

para BN600 e BN700 seja o seguinte:

a) O plasma promove a dissociação do boreto FeB, e pela termodinâmica de 

formação de fases inicialmente o boro associa-se ao nitrogênio da 

atmosfera para formar BN. O ferro a-Fe é um produto dessa reação, visto 

sua presença nos diagramas de DRX;

b) Além do boro o ferro disponível associa-se ao nitrogênio, para a formação 

de nitretos de ferro, vistos no DRX. Esses nitretos são responsáveis pelo 

fornecimento de nitrogênio para o interior da camada. Havendo boro 

disponível mais formação de BN ocorre e há um aumento no volume da 

camada e consequentemente ao crescimento desta;
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c) A temperatura de 500 °C é suficientemente maior do que 400 °C para a 

mobilidade atômica do nitrogênio através da camada transformada. Ao 

atingir certas regiões (microconstituinte distinto), próxima a camada de 

FeB o aumento no volume em nitreto de ferro e de boro inicia-se e pela 

expansão nessa região promove as trincas, que acabam dificultando o 

desenvolvimento e aumento em espessura da camada transformada. 

Assim, o microconstituinte distinto nada mais é do que nitretos de ferro 

e/ou de boro com estequiometria diferente (e menor) da apresentada pela 

camada transformada;

d) Do conjunto de dados analisados até o presente momento pode-se 

observar que, dependendo da temperatura de tratamento, a formação de 

fases de nitretos de ferro e de boro ocorrem. Quando o tratamento ocorre 

a 600 e 700 °C, o acréscimo na temperatura já não possibilita a formação 

dos nitretos de ferro, com possível formação de somente nitretos de boro e 

a-Fe.

Na próxima seção serão apresentadas tentativas de caracterizar os nitretos 

de boro utilizando técnicas consolidadas para a análise dessa fase na forma de 

filmes finos ou micro e nanoestruturas, que são condições totalmente diferentes das 

obtidas pela presente pesquisa.

4.2.3 Medidas de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 
(FTIR)

As possíveis ligações formadas entre os elementos químicos presentes na 

camada transformada foi analisada pela técnica de espectroscopia de infravermelho 

(FTIR). Da literatura pode-se afirmar que o FTIR é muito utilizado para identificação 

e entendimento na evolução de filmes ou estruturas de nitreto de boro (MIRKARIMI; 

McCARTY; MEDLIN, 1997). Nas amostras nitretadas por plasma deste trabalho, o 

espalhamento no feixe de infravermelho promove desvios na linha base do espectro 

(FIGURA 72) e que interfere na identificação dos picos referentes as ligações 

químicas. O tamanho de partícula também interfere na interação com o feixe, sendo 

que esse tamanho da partícula preferencialmente deve ser menor que o
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comprimento de onda incidente. Uma amostra com certa opacidade também pode 

promover o desvio do feixe para outras direções (PAVIA et al, 2010). Outras causas 

possíveis para o observado poderia ser o acúmulo de defeitos, presença de 

impurezas da superfície que colaboram para o espalhamento do feixe de 

infravermelho e como consequência o decréscimo no sinal de transmitância 

(MATSUMOTO; ZHANG,2001). Além dos fatores citados, tensões residuais 

induzidas podem influenciar as posições dos picos via FTIR (MUHL; 

MÉNDEZ, 1999) o que pode dificultar sua identificação. A fim de melhorar os sinais, 

uma correção na linha base foi realizada no sinal bruto obtendo os resultados da 

FIGURA 72. Esta figura apresenta os resultados de FTIR para todas as condições 

de tratamento estudadas. Nas análises foram detectadas bandas de absorção nas 

regiões entre 1350 a 1850cm_1 e 2800 a 3800cm _1, segundo Lii et al.,(2002) 

referentes respectivamente a ligações do tipo C=0 e do tipo N-H, O-H. Essas 

bandas correspondem a moléculas presente no ar durante o percurso do feixe 

infravermelho no ensaio. Umidade também pode estar adsorvida na superfície 

tratada durante o preparo das amostras para análises. Essa informação sugere que 

o oxigênio indicado pelas técnicas anteriores não está atrelado as fases formadas 

após os tratamentos por plasma, visto que o KBr utilizado no preparo das amostras 

para análises é anidro, ou seja, com pouquíssima presença de água em 

composição. Outro sinal característico em 2350 cm-1 corresponde a presença de 

CO2, comumente detectado devido a sua presença na atmosfera no ato das 

análises.



129

FIGURA 72 -  Espectros obtidos por espectroscopia de infravermelho portransformada de 
Fourier em amostra boretada (B800) e em amostras nitretadas por plasma em todas as 
temperaturas de tratamento estudadas. Tratamentos realizados sob pressão de 800 Pa, 
mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 4 h  (BN400, BN500 e BN600) e 0,5 h 

(BN700). Para comparação é apresentado um espectro obtido de h-BN em pó

Numero de Onda (cm'1)

FONTE: O autor (2017)

Para o nitreto de boro hexagonal, as bandas características estão localizadas 

entre 780 a 810cm _1 e próximo a 1370 cm-1. Já para o nitreto de boro cúbico a 

principal banda se localiza próximo a 1060cm_1 (MIRKARIM; McCARTY; 

MEDLIN, 1997). Uma análise sobre pó de h-BN foi executada e inserida na 

FIGURA 72, comprovando as bandas características. Todas as bandas analisadas 

para as amostras antes e após nitretação por plasma apresentam similaridade entre 

si, mas não com o resultado da amostra de h-BN. Uma referência para comparações 

com as amostras nitretadas a plasma pode ser o trabalho de Lii et al., (2002) que 

conduziram nitretações gasosas a 400, 550, 700 °C, (temperaturas da presente 

tese) 850 e 1000 °C durante uma hora e 1 atm, sob fluxo de NH3 e N2 em substratos
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de fibra de carbono e grafite encobertas por uma solução de ácido bórico e ureia. Os 

autores demonstraram via FTIR (pico próximo a 1380 cm-1) que a partir de 400 °C é 

identificada a formação de nitreto de boro turbostrático acompanhado de um 

aumento na ligação B-N conforme acréscimo na temperatura de nitretação. Perante 

o exposto, para a amostra BN400 um sinal se destaca próximo a 1398 cm-1 e que 

não se repete nas demais amostras nitretadas, bem como se difere da banda a 

1371 cm'1 do pó de h-BN avaliado. Não foi encontrado na literatura bandas próxima 

do valor mencionado que faz referência a qualquer tipo de BN. Porém, a ciência de 

que o material retirado das amostras possuem multicomposições, como nitretos de 

boro e de ferro, as diferentes estruturas podem restringir os modos de vibrações 

entre os elementos constituintes. O sinal a 1398cm_1 é possivelmente devido a 

formação de nitreto de boro na camada boretada, visto que como demonstrado nas 

análises anteriores, grande concentração de nitrogênio é detectada nessa amostra.

Além destas bandas, uma banda detectada próximo a 669 cm-1, aqui 

encontrada também (FIGURA 72) é descrita no trabalho de Shajari e 

Sarraf-Mamoory (2012), em que os autores atribuem a ligação entre ferro e boro, 

pela formação de nanopartículas amorfas entre esses elementos. Para Pierson e 

Rousselot (2004) a ligação entre boro e metais de transição são detectáveis em 

números de onda abaixo de 400cm _1, região esta conhecida como infravermelho 

distante e não detectável pela técnica aqui empregada.

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA ESTABILIDADE QUÍMICA DA CAMADA 
TRANSFORMADA EM SOLUÇÃO SALINA

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados obtidos do ensaio 

eletroquímico de potencial de circuito aberto (OCP). Estes ensaios foram realizados 

buscando-se entender como a camada transformada reagiria em um meio agressivo, 

bem como para a obtenção de indicações indiretas da estabilidade dos compostos 

formados na camada transformada.

A FIGURA 73 apresenta os resultados do ensaio de potencial de circuito 

aberto realizado nas amostras antes e após o tratamento de nitretação por plasma 

realizado em água do mar sintética (3,5% NaCI). Para comparação o ensaio foi
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também realizado sobre o aço IF no estado de fornecimento. Observa-se que a 

camada boretada e a amostra BN700, cujo tempo de tratamento (30 minutos) foi 

insuficiente para prover transformações significativas na superfície e apresenta um 

potencial superior, mais nobre, com estabilização a partir de 15 minutos a valores 

próximos de -0,650 V. Isso é característico para uma camada contínua de boretos 

FeB/Fe2B, que por sua estrutura e composição química restringe reações e 

dissolução (CAMPOS et al., 2006; TAVAKOLI et al., 2015). As alterações de 

superfície observadas na amostra BN600, mesmo as transformações podendo ser 

da centenas de nanômetros parecem oferecer uma resistência inicial ao ataque 

químico. Ultrapassado essa camada superficial e no transcorrer do tempo, essa 

amostra atinge uma estabilidade para potencial similar ao da amostra do aço IF, 

visto que no DRX observa-se a-Fe e parece que essa fase encontra-se coalescida 

na superfície e acima do boreto FeB, apresentando comportamento similar ao IF 

(constituído basicamente de a-Fe). Jiang e colaboradores (2011) descrevem que os 

boretos de ferro oferecem boa resistência a ação dos íons Cl' sobre a superfície. 

Porém a presença de trincas e poros nessa fase pode se tornar caminhos para 

reações internas à camada, o que poderia explicar uma leve queda de potencial 

nessa amostra.

FIGURA 73 -  Curvas de potencial de circuito aberto em amostras nas condições antes (aço IF 
e B800) e após nitretação por plasma. Tratamentos realizados sob pressão de 800 Pa, mistura 

gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 4 h (BN400-BN600) e 0,5 h (BN700)
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Os resultados de OCP indicam que alterações estruturais na superfície das 

amostras BN400 e BN500 levam a um potencial mais negativo, sugerindo um ataque 

mais agressivo quando comparado as camadas boretadas, e mesmo ao aço IF não 

tratado. Conforme visto nas micrografias é suposto que durante as transformações, 

nitretos de boro, de ferro e a-Fe são formados conforme o diagrama ternário, e o 

a-Fe estaria distribuído em cristais nanométricos. Consequentemente, de todas as 

possíveis fases presentes na camada transformada, o ferro alfa é o que mais 

contribui para a redução do potencial de circuito aberto até sua estabilização, que 

ocorre em valores de -0,800 e -0,725 V para essas amostras.

A FIGURA 74 apresenta a macrografia para análise do estado das superfícies 

das amostras submetidas ao ensaio de OCP. Coerente aos resultados da 

FIGURA 73 as amostras que possuem primordialmente a estrutura boretada (B800 e 

BN700), com comportamento mais nobre demonstram menor ataque eletrolítico. O 

aspecto da amostra BN600 demonstra que o ataque (corrosão) na superfície não é 

uniforme, onde possivelmente diferenças na distribuição da espessura da camada 

transformada podem estar contribuindo para o resultado. Já as amostras com 

maiores espessuras de camada transformada na superfície (BN400 e BN500) 

observa-se uniformidade no ataque.

FIGURA 74 -  Superfície das amostras logo após os ensaios de potencial de circuito aberto em
solução salina 3,5% NaCI

aço IF

h1 crrn
FONTE: O autor (2017)

Mediante os resultados apresentados, a presença de ferro nanocristalino na 

camada transformada das amostras BN400 e BN500 parece ser confirmada pelo 

ensaio de OCP. O processo de corrosão em ferro é acelerado em solução salina, o 

que leva a supor que efetivamente as transformações com possibilidade de 

formação de nitretos de boro contribuem para a geração de a-Fe nanocristalino em

B800 BN400 BN500 BN600 BN700
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considerável quantidade. Segundo o modelo de formação de revestimentos de BN, 

demonstrado na FIGURA 13 pode haver uma coexistência entre essas fases. E, 

segundo Matkovich (1977), fibras de BN resistem ao ataque de cloro até 700 °C, e 

são inertes ao ataque de cloreto de sódio fundido. Assim, o efeito corrosivo é 

fortemente atuante nas possíveis nanopartículas de a-Fe.

4.4 ENSAIOS MECÂNICOS

4.4.1 Ensaios de dureza de topo e perfis de dureza da camada tratada

Na FIGURA 75 são apresentados os resultados das medidas de dureza de 

superfície realizadas com cargas de 10, 25, 50 e 100gf para a amostra somente 

boretada como também para as amostras boretadas e submetidas aos tratamentos 

de nitretação por plasma.

FIGURA 75 -  Dureza versus profundidade de indentação na superfície de amostras nas 
condições boretada (B800) e após nitretação por plasma. Tratamentos realizados sob pressão 

de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 4 h  (BN400-BN600) e 0,5 h 
(BN700). As diferentes profundidades de indentação foram obtidas variando-se a carga do

ensaio (10, 25, 5 0 e  100 gf)

Profundidade indentação (|im)

FONTE: O autor (2017)
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Nas amostras BN400 e BN500 há um decréscimo na dureza com leve 

aumento na profundidade de indentação, no que está relacionado ao fato da camada 

transformada apresentar menor resistência que a camada boretada. Essa 

observação se apoia e fica consistente com a ideia de uma camada transformada 

com multi compostos, e sugerida pelos resultados das análises químicas, de OCP e 

de DRX mostradas anteriormente. Sendo a camada transformada constituída de 

várias fases e todas prováveis de menor dureza que os boretos. Também do 

resultado de indentação instrumentada, com a maior carga (100 gf = 0,98 N) as 

amostras BN400 e BN500 apresentaram as maiores profundidades de indentação, o 

que torna a camada transformada mais macia quanto as camadas somente de 

boretos. A profundidade das indentações estão todas dentro do intervalo de 

espessura (de aproximadamente 8 pm para BN400 e 4,5 pm para BN500) da 

camada transformada medida para essas amostras. Visto a comparação entre a 

espessura da camada transformada e a profundidade de indentação9 pode-se 

afirmar com certa segurança que o aumento de dureza para as maiores cargas na 

amostra BN500 estaria relacionada a maior dureza da camada boretada não 

transformada, que para estas profundidades de indentação já teria forte influência no 

valor de medida. A diferença entre as espessuras e a presença de trincas na 

amostra BN500 associada ainda a uma microestrutura mais grosseira, indicam uma 

menor dureza desta em relação à amostra BN400. Para as amostras BN600 e 

BN700 os resultados mostram pouca variação de dureza com relação à amostra 

somente boretada, coerente com as pequenas espessuras da camada transformada. 

Nestas amostras há de se observar que para a menor carga utilizada (10 gf) 

possivelmente a morfologia (topografia) após o tratamento por plasma tenha 

influenciado para os menores valores de dureza obtidos.

Um perfil de dureza foi realizado nas amostras nitretadas e comparadas com 

o aço IF sem tratamento e o aço IF somente boretado, conforme apresentado na 

FIGURA 76. Para fins comparativos as durezas avaliadas no topo com carga de 

10gf foram adicionadas como ponto zero. Quando o tratamento produz uma 

espessura significativa da camada transformada, como no caso das amostras 

nitretadas a 400 e 500 °C observa-se que a dureza da camada transformada é

9 É aceito que ao se medir dureza de um filme depositado sobre um substrato, a dureza medida será 
referente à dureza do filme, sem influência do substrato, para profundidade de indentação menor que 
10-20% da espessura do filme.
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inferior à camada de boretos remanescente. Para as amostras BN600 e BN700, 

como a primeira medida de dureza na seção transversal só pode ser realizada em 

5 pm, a dureza medida nessa profundidade já é a da camada de boretos de ferro. A 

partir de 10 pm, onde tem-se a presença da camada de boretos de ferro para todas 

as condições estudadas é perceptível que as durezas permaneçam com valores 

similares para todas as amostras como esperado, a qual se refere aos boretos que 

não sofreram transformações devido aos tratamentos de nitretação por plasma. 

Nessa profundidade há a presença do boreto FeB e Fe2B. Para a profundidade de 

20 pm a dureza medida está associada ao boreto Fe2B, como mostrado nas 

micrografias (FIGURAS 36, 37 e 39, 40). Após 20 pm, a estrutura da camada não 

permite medições (região de estrutura “dente de serra”), mas observa-se um 

decréscimo de dureza para maiores profundidades até atingir uma dureza referente 

ao aço IF (núcleo da amostra).

FIGURA 76 -  Perfil de dureza de uma amostra de aço IF sem tratamento e das camadas em 
amostras nas condições boretada (B800) e após nitretação por plasma. Tratamentos realizados 

sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 4 h  (BN400,
BN500 e BN600) e 0,5 h (BN700)

Profundidade (|im)

FONTE: O autor (2017)

Observando os valores de dureza, na superfície (“0” pm) a dureza da amostra 

BN400 é da ordem de duas vezes maior que BN500 e em 5 pm se equivalem. Além 

da maior espessura da camada transformada para BN400, o resultado pode indicar
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que nessas temperaturas as camadas transformadas podem apresentar as mesmas 

fases, mas com diferente distribuição. Na próxima seção, os resultados de ensaios 

de riscamento são apresentados com o objetivo de realizar uma avaliação preliminar 

do comportamento tribológico da camada transformada.

4.4.2 Ensaio de resistência ao riscamento

Os ensaios de riscamento foram realizados com cargas de 2, 4, 6 e 15N nas 

amostras de aço IF não tratadas, nas amostras de aço IF boretadas e nas amostras 

de aço IF boretadas e submetidas aos tratamentos de nitretação. Para os 

carregamentos de 2, 4 e 6 N os riscos feitos na condição após nitretação mostraram 

que estas cargas foram insuficientes para promoverem alterações consideráveis na 

superfície e formação de um sulco bem definido. Conforme mostrado na FIGURA 77, 

esses carregamentos são capazes de remover uma certa quantidade de material, 

mais superficial, devido a rugosidade na superfície. Porém, na mesma figura é 

verificado que um carregamento de 15N é suficiente para remover mais volume na 

superfície.



137

FIGURA 77 -  Micrografia em seções de início (0 mm), meio (2,5 mm) e fim (5 mm) do risco na 
amostra nitretada por plasma a 400 °C após ensaio de riscamento. Tratamento realizado sob 

pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 4 h. Contracorpo cone
de diamante

FONTE: O autor (2017)

LEGENDA: a) carregamento d e 6 N  

b) carregamento de15  N

Uma tentativa em determinar uma profundidade média dos sulcos foi feita. 

Porém, a superfície das amostras após nitretação por plasma apresentava além de 

certa rugosidade também ondulações. Essas ondulações possivelmente ocorreram 

devido à distorções térmicas, pelo fato dos tratamentos serem conduzidos em 

amostras tipo chapas com pouca espessura (0,5 mm) à consideráveis temperaturas. 

Assim, ao longo do trajeto do sulco da amostra submetida aos carregamentos em 

até 6N , a retirada de material das camadas ocorria principalmente nos cumes das 

rugosidades. Já para o carregamento de 15 N, apesar das variações de superfície 

pode-se delimitar uma faixa entre 2 a 5 pm de profundidade do sulco, o que confere 

que o ensaio ocorreu dentro das espessuras das superfícies transformadas (8,7 pm 

para BN400 e 4,7 pm para BN500).

Na FIGURA 78 são apresentadas micrografias do início, meio e final do risco 

realizado com carga de 15N, para as condições do aço IF sem tratamento, amostra
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somente boretada e amostras boretadas e nitretadas. A FIGURA 78a se refere ao 

ensaio em uma amostra de aço IF sem qualquer tratamento, o desgaste promoveu 

um sulco largo e com características de maior deslocamento de material. Já quando 

o aço IF é boretado (FIGURA 78b), o sulco é mais estreito indicando a maior 

resistência à penetração e observam-se algumas trincas distribuídas pela seção 

central do sulco. Segundo Sinha(1991) essas trincas estão relacionadas a 

diferenças no módulo de elasticidade entre o boreto FeB (E=590 GPa) na superfície 

com o boreto Fe2B (E=290 GPa) abaixo, presentes na camada boretada. Para as 

amostras BN400 e BN500 (FIGURA 78c-d) a formação da camada transformada 

parece contribuir para que o indentador não alcance a camada de FeB/Fe2B logo 

abaixo. Isso se caracteriza pelo fato de não ser visível ao longo do risco os tons 

claros visualizados na amostra boretada. Consequentemente, o tratamento de 

nitretação pode favorecer uma ação como lubrificante sólido para até esta condição 

de carga (15N) e pode-se dizer que até esta carga a camada transformada se 

mantém integra. Por fim, nas amostras BN600 e BN700 (FIGURA 78e-f), os riscos 

indicam o aparecimento da fase FeB no trajeto do risco, relacionado à menor 

espessura da camada transformada nestas condições.
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FIGURA 78 -  Micrografias do risco, após ensaios de riscamento sob carregamento de 15 N, em 
seções de início (0 mm), meio (2,5 mm) e fim (5 mm) do risco em amostras de aço IF não

tratado, boretada e nitretadas por plasma

FONTE: O autor

LEGENDA: a) aço IF no estado de fornecimento

b) amostra boretada a 800 °C - 4 h

c) amostra nitretada por plasma a 400 °C sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 
60%Ar+20%H2+20%N2, tempo d e 4 h
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FIGURA 78 -  continuação

d) amostra nitretada por plasma a 500 °C sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 
60%Ar+20%H2+20%N2, tempo d e 4 h

e) amostra nitretada por plasma a 600 °C sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 
60%Ar+20%H2+20%N2, tempo d e 4 h

f) amostra nitretada por plasma a 700 °C sob pressão de 800 Pa, mistura gasosa de 
60%Ar+20%H2+20%N2, tempo de 0,5 h

Na FIGURA 79 são apresentados os valores de coeficiente de atrito (COF) 

medidos para todas as cargas e condições de tratamentos. Para fins de comparação 

é apresentado também o valor de COF medido no aço IF não tratado, e verifica-se 

que os carregamentos a 2, 4 e 6 N  produzem poucas variações no COF, 

independente da condição da amostra. Todavia, na amostra BN400 o carregamento 

de 6 N já inicia um acréscimo no coeficiente de atrito, possivelmente por certo
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deslocamento de material. Já com o maior carregamento (15 N), como esperado o 

coeficiente é alto para o aço IF sem tratamento acompanhado dos valores das 

amostras nitretada a 400 e a 700 °C. Na amostra tratada a 400 °C, a alteração da 

camada próxima a superfície e sua espessura da ordem de 8 pm influencia 

diretamente no valor de COF. Essa espessura decerto oferece um maior 

deslocamento de material durante o riscamento, o que contribui para o aumento no 

COF. Como visto nos ensaios de dureza, também a camada transformada da 

amostra BN500 apresenta menor dureza quando comparada as fases de boretos e, 

no presente caso, esta camada contribui para diminuir o valor do COF para índices 

próximos dos valores de menores esforços de carregamentos como 2, 4 ou 6 N. 

Tanto a amostra boretada quanto as amostras BN600 e BN700 apresentam 

similaridades no COF, visto as pequenas espessuras das camadas transformadas 

nestas condições.

FIGURA 79 -  Coeficiente de atrito (COF) sob carregamentos variáveis em amostras antes (aço 
IF e boretada) e após nitretação por plasma. Tratamentos realizados sob pressão de 800 Pa, 

mistura gasosa de 60%Ar+20%H2+20%N2 e tempo de 4 h  (BN400-BN600) e 0,5 h (BN700)

B800 BN400 BN500 BN600 BN700

Carga Normal (N)

FONTE: O autor (2017)

Perante o exposto, os ensaios de riscamento mostram que pequenos 

carregamentos produzem pouco efeito de desgaste na superfície. Com os 

tratamentos, a constituição da camada transformada parece indicar que maior 

espessura aumenta o atrito e a diminuição reduz o atrito. Além da amostra BN500
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há de se observar o efeito do ensaio nas cargas em até 6 N na amostra BN600, que 

pode ter formado uma fina camada transformada, esta, mesmo que superficialmente 

também reduziu o atrito para aquelas condições.
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5. CONCLUSÕES

Após a realização dos tratamentos de nitretação por plasma, em diferentes 

temperaturas, de substratos de aço IF previamente boretados em caixa e realizar a 

caracterização das amostras pode-se concluir que:

• As transformações de superfície observadas por microscopia de varredura 

(análise de topo) comprovam alterações de morfologia após todos os 

tratamentos de nitretação por plasma.

• Na análise da seção transversal das amostras tratadas observa-se que para 

as temperaturas de nitretação de 400 e 500 °C ocorre a formação de uma 

camada transformada sobre a camada de boretos de ferro. No tratamento a 

500 °C, possivelmente devido as tensões geradas pela transformação de 

fases durante o tratamento surgem trincas na interface entre a camada 

transformada e os boretos de ferro, o que limita a formação da camada 

transformada. Nas temperaturas de 600 e 700 °C a camada transformada é 

consideravelmente menos espessa que nos tratamentos a baixa temperatura 

(da ordem do pm ou menos), o que está provavelmente relacionado com o 

mecanismo de transporte do nitrogênio na camada transformada.

• Os tratamentos a 700 °C tiveram que ser interrompidos em 30 minutos devido 

a formação de arcos e desestabilização da descarga, o que pode ser 

relacionado com a formação de fases com características de isolante elétrico 

na superfície tratada.

• As análises por difração de raios X nas amostras tratadas a 400 e 500 °C 

mostram a formação de nitretos de ferro e a-Fe na camada transformada, 

porém não é descartada a presença de nitretos de boro nas camadas 

formadas. Visto a tendência termodinâmica para formação de BN, aliado as 

medidas de concentração de nitrogênio na camada transformada é muito 

provável que este esteja presente na forma amorfa. Visto a largura dos picos 

de a-Fe estes devem se apresentar na forma de cristais de tamanho 

nanométrico.

• Nas análises por difração de raios X nas amostras tratadas a 600 e 700 °C 

não se observam nitretos de ferro, que são instáveis nestas temperaturas. Na



144

camada transformada supõe-se que nestas temperaturas o FeB se transforma 

em BN, Fe2B e a-Fe. Pela largura dos picos de a-Fe pode-se dizer que os 

cristais desta fase são maiores quanto maior a temperatura de tratamento.

• As análises químicas por EDS e WDS comprovam que o nitrogênio está

contido nas camadas transformadas. Este apresenta maiores teores nas

menores temperaturas de tratamentos e com o acréscimo na temperatura há 

uma redução no seu teor. Isso estaria relacionado à espessura da camada 

transformada ou a ausência de nitretos de ferro. Avaliando a seção 

transversal das camadas tratadas, quanto mais próximo à superfície, mais 

nitrogênio pode ser detectado.

• A técnica de XPS foi utilizada na amostra tratada a 700 °C e, mesmo com

uma camada transformada bastante fina há fortes indícios que o nitrogênio e 

boro estão presentes em estequiometria próxima à do BN.

• A análise por espectroscopia de infravermelho (FTIR) não detectou bandas 

características exclusivas de nitretos de boro, possivelmente devido a camada 

transformada ser multifásica. Contudo, algumas bandas sugerem sua 

presença e os modos de vibração podem estar sendo influenciados pela 

estrutura da camada ou pela presença de átomos intercalados na estrutura do 

h-BN.

• O ensaio de potencial de circuito aberto em água do mar sintética indica que 

as camadas transformadas tendem a ser menos estáveis que a superfície do 

aço IF boretado ou até mesmo que a do aço IF não tratado. A presença de 

a-Fe nanocristalino é provavelmente responsável por este comportamento.

• Os resultados de dureza de topo e de perfil de dureza revelam que as 

camadas transformadas apresentam menores durezas quanto as fases de 

boretos de ferro anteriores ao tratamento, podendo contudo manter valores 

consideráveis de dureza.

• Dos ensaios de riscamento linear sobre as amostras tratadas observou-se 

que com cargas de até 6 N, riscos incipientes são formados e quando a carga 

é aumentada para 15 N os riscos podem ser claramente observados. Mesmo 

com 15N, a camada transformada não é completamente arrancada para as 

amostras com maior camada transformada (BN400 e BN500). Estes
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resultados, apesar de preliminares parecem indicar para um potencial 

interessante para aplicações tribológicas.
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6. SUGESTÕES TRABALHOS FUTUROS

Após a conclusão desta tese foi possível avançar bastante no entendimento 

do processo de nitretação de aços previamente boretados. Entretanto, muitos pontos 

ainda merecem ser esclarecidos e alguns testes parecem ser importantes para 

aplicação dos tratamentos estudados.

Para o entendimento das fases formadas nas camadas tratadas, um processo 

para separar as fases, como dissolução química com ácidos pode ser uma opção 

para novas análises, principalmente com WDS, XPS, FTIR e Raman, buscando 

confirmar a presença de BN na camada transformada.

Adicionalmente e no mesmo intuito seria interessante estender as medidas de 

XPS para todas as condições de tratamento e usar a técnica do desbaste iônico 

para limpeza da superfície. Com isso busca-se remover possíveis contaminações 

advindas da exposição ao ar, e para análise da variação de composição em 

profundidade na camada transformada.

Para entender e confirmar as fases presentes e a estrutura da camada 

transformada, uma análise por MET (microscopia eletrônica de transmissão) pode 

ser uma ferramenta que mostre claramente as diferenças entre as fases formadas.

No intuito de avaliar mais claramente o potencial de aplicação destes 

tratamentos para aplicações tribológicas seria importante realizar um estudo mais 

aprofundado utilizando ensaios tribológicos tipo esfera sobre disco e/ou 

reciprocating, para avaliar o real potencial das fases formadas na camada 

transformada que podem agir como lubrificante sólido.

Os pontos citados acima são alguns exemplos de temas importantes, do 

ponto de vista do autor, a serem considerados para o avanço deste tema, existindo 

ainda diversos temas para o completo entendimento do processo estudado e para 

comprovação de seu potencial de aplicação.
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APÊNDICE A -  CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DO AÇO IF 
WG-IFHSCR-02 ANTES E APÓS BORETAÇÃO EM CAIXA

A pesquisa foi iniciada com amostras do aço AISI 1045. Contudo, sabe-se 

que o carbono presente em aços tem influência no tratamento de boretação, 

tendendo a concentrar-se na interface entre a camada boretada e o substrato do aço 

(SINHA, 1991). Assim, durante a defesa de qualificação, entendeu-se que, dentro do 

escopo do trabalho, o teor de carbono presente no aço AISI1045 poderia interferir na 

interpretação dos resultados. Afim eliminar esta variável optou-se em trabalhar com 

amostras do aço IF WG-HSCR-02, de baixo teor de elementos de liga intersticiais, 

aproximando-se do ferro puro.

A.1 Análise do aço IF WG-HSCR-02 no estado de fornecimento

Em razão de não haver uma norma específica para o aço IF, uma análise de 

composição química de fluorescência de ra iosX (XRF) foi conduzida em uma 

amostra. Essa técnica analítica não destrutiva visa identificar elementos químicos 

qualitativamente, e por estatística de contagens retornar concentrações aproximadas 

de cada elemento presente na amostra, exceto elementos leves. Um equipamento 

Shimadzu, modelo EDX700 HS com câmara a vácuo e colimador de 10 mm foi 

utilizado. As medições foram realizadas com leituras para detecção de elementos 

leves (desde Na até Sc) e pesados (desde Ti até U), sendo utilizado os dois modos 

para comparativo dos dados obtidos. A identificação de elementos leves (com 

número atômico abaixo do Na) é limitada pela técnica, e assim esta técnica não foi 

empregada nas amostras tratadas, que são transformadas pela introdução de 

elementos intersticiais, como boro e nitrogênio (elementos leves).

A TABELA 6 apresenta um comparativo dos dados de composição química 

indicados pelo fornecedor, com os dados obtidos por análise de espectroscopia de 

fluorescência de raios X (XRF). A técnica de espectroscopia de raios X resolvida em 

comprimento de onda (WDS) também foi utilizada para complementar as 

informações. A análise indicou somente o ferro e o manganês, sem detecção do 

carbono.



157

A 6 -  Composição química elementar no aço IF WG-HSCR-02 (% en
Elementos

constituintes Dados fabricante Dados obtidos via 
XRF

C 0,0032 não identificado
Mn 0,6500 0,7810
Si 0,0710 0,06690
S 0,0051 não identificado
P 0,0640 0,0400
Ti 0,0420 não identificado
Al 0,0340 0,2670
Cr 0,0200 0,1180
Ni 0,0040 não identificado
V 0,0030 não identificado
N 0,0014 não identificado

outros elementos 0,0020 não identificado
FONTE: O autor (2016)

Deve-se lembrar que a técnica de XRF não é indicada para identificação de 

elementos leves como carbono e nitrogênio. Os elementos S, Ni, V, Ni e Sn não 

foram detectados. Manganês, silício e fósforo possuem valores aproximados aos 

indicados pelo fabricante. Já o alumínio e o cromo apresentam valores muito acima 

do esperado, onde as variações pode ser resultado da contagem estatística do 

equipamento de XRF.

A FIGURA 80a apresenta a microestrutura da seção transversal do material 

no estado de fornecimento, juntamente com um padrão de difração de raios X obtido 

para uma amostra do aço IF no estado de fornecimento (FIGURA 80b). Por tratar-se 

de um aço com baixíssimo teor de carbono, a fase ferrita é dominante no material e 

não foram encontrados indícios de outras fases no material. O material apresenta 

tamanho médio de grão de 3,5±2,2 pm. Os picos de difração de raios X 

correspondem aos ângulos de 44,7°, 65,0° e 82,4°, em concordância com o 

esperado para a fase ferrita do material de acordo com a carta ICDD 

n0 00-006-0696. Estes resultados confirmam uma microestrutura próxima a de 

amostras de ferro puro, como esperado.
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FIGURA 80 -  Aço IF WG-HSCR-02 utilizado como substrato para tratamento de boretação

Angulo (20)

FONTE: O autor (2015)

LEGENDA: a) micrografia da seção transversal 

b) padrão de DRX

A FIGURA 81 apresenta a dureza versus profundidade de indentação para 

medidas com diferentes cargas na superfície das amostras do aço IF não tratada. 

São observados valores médios de dureza entre 255 HV e 170HV para as 

diferentes cargas. O provável motivo está no encruamento localizado próximo à 

superfície, devido ao trabalho de laminação executado na chapa amostrai, parte 

desta variação está relacionada a própria técnica de microdureza, que tende a 

sobre-estimar a dureza para menores cargas (VOORT e FOWLER, 2012). A grande 

variação (barras de erros) de valores de dureza verificada nos menores valores de 

carga correspondem a influência da rugosidade e aos erros intrínseco do processo 

de medição que se tornam relativamente mais importantes para pequenas cargas.
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FIGURA 81 -  Dureza vs. profundidade de indentação para diferentes cargas em amostra de aço
IF não tratada
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FONTE: O autor (2016)

A.2 Análise das amostras após tratamento de boretação

No início da pesquisa, com o uso do aço AISI 1045 foram executados 

ensaios de boretação em forno em temperaturas de 800, 850, 900, 950 e 1000 °C 

pelo tempo de uma hora. Uma evolução na espessura das camadas formadas e no 

perfil de dureza ficou evidente. Naquelas condições, com exceção do tratamento à 

800 °C, as demais temperaturas apresentaram as camadas constituídas das fases 

Fe2B e FeB, esta última próxima à superfície. Visto que a composição do aço IF é 

diferente do aço AISI 1045, um novo ensaio foi conduzido em duas temperaturas, a 

800 e a 950 °C, com aumento no tempo de tratamento para 4 horas. A FIGURA 82 

apresenta o difratograma de raios X das superfícies boretadas nessas temperaturas. 

Pode-se observar a transformação na superfície do aço IF pela formação dos 

boretos Fe2B e FeB.
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FIGURA 82 -  Padrões de DRX realizado em amostras de aço IF e após boretação em caixa a
800 e 950 °C com atmosfera de N2 e tempo de 4 h

ângulo (20)

FONTE: O autor (2015)

Os picos de boretos identificados estão de acordo com o trabalho de Chen et 

al., (2008), que descreve a influência da mistura boretante na formação dos boretos 

FeB e Fe2B. O suprimento de boro na superfície é a chave para a formação de uma 

(Fe2B) ou ambas as fases de boretos (Fe2B + FeB). As análises de DRX foram 

executadas em algumas amostras de aço IF boretados a 800 °C, por cada lote de 

tratamento a serem utilizadas para os tratamentos de nitretação por plasma, 

comprovando a efetividade na formação do boreto FeB na superfície (FIGURA 83). 

Como observação, entre as amostras boretadas as intensidades das fases FeB e 

Fe2B apresentavam diferenças devido ao posicionamento da amostra para análise 

no equipamento, pela mudança na orientação cristalográfica e incidência do feixe de 

raios X.
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FIGURA 83 -  Comparativo entre padrões de DRX realizado em amostras de aço IF após
boretação em caixa a 800 °C, com atmosfera de N2 e tempo de4 h

ângulo (20)

FONTE: O autor (2016)

A FIGURA 84 exibe o topo da superfície boretada, de ambas as amostras 

tratadas à 800 e 950 °C.

FIGURA 84 -  Micrografias de superfície de amostras boretadas. Tratamentos realizados sob
forno com atmosfera de N2 e tempo de 4 h

FONTE: O autor (2016)

LEGENDA: a) boretada a 800 °C (ampliação de 5000 vezes) 

b) boretada a 950 °C (ampliação de 5000 vezes)
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A FIGURA 85 representa os resultados do ensaio via análise de 

espectroscopia de raios X resolvida em comprimento de onda (WDS) feito somente 

na amostra tratada a 800 °C. O resultado deixa claro a predominante presença da 

fase FeB próximo à superfície, atendendo uma estequiometria de 1:1 entre os 

elementos ferro e boro. Há também a presença do elemento carbono e oxigênio, e a 

análise também indica a presença de elementos em baixas proporções como silício, 

sódio e cloro (não inseridos na figura). Afim de reduzir a influência desses elementos 

antes dos tratamentos de nitretação por plasma, as amostras passaram por uma 

limpeza sob detergente neutro e água, seguido por ultrassom e uma limpeza por 

sputtering ao início dos tratamentos sob fluxo de hidrogênio e argônio, e descrito no 

Capítulo 3.

FIGURA 85 -  WDS de superfície em amostra boretada a 800 °C. Tratamento realizado sob forno
com atmosfera de N2 e tempo d e 4 h
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FONTE: O autor (2017)

Essas amostras boretadas foram seccionadas transversalmente, preparadas 

por metalografia e submetidas a análise microestrutural. As micrografias obtidas são 

apresentadas na FIGURA 86. Pode-se diferenciar claramente a formação da 

camada de boretos e o aumento da espessura desta camada com a temperatura de 

tratamento. A diferença na tonalidade das micrografias é indicativo da variação 

estequiométrica entre a fase FeB, mais externa e que possui menor densidade
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(6,75g/cm3) sobre a fase Fe2B (7,43 g/cm3) de acordo com SINHA(1991), bem 

como a matriz ferrítica que serve de suporte para toda a camada.

FIGURA 86 -  Micrografias da seção transversal de amostras boretadas. Tratamentos 
realizados sob forno com atmosfera de N2 e tempo d e 4 h  (reagente Nital 3%)

FONTE: O autor (2016)

LEGENDA: a) boretada a 800 °C (ampliação de 1000 vezes) 

b) boretada a 950 °C (ampliação de 1000 vezes)

O coeficiente de expansão térmica entre as fases FeB e Fe2B ocasiona o 

surgimento de tensões durante o resfriamento, gerando trincas (SINHA, 1991). Na 

amostra tratada a 950 °C alguns locais apresentavam trincas entre as fases de 

boretos, por isto optou-se pelos tratamentos a 800 °C, onde estes problemas não 

foram detectados. A espessura das camadas formadas (TABELA 7) foram 

determinadas conforme o procedimento apresentado no Capítulo 3.

TABELA 7 -  Espessura das camadas de boretos após tratamento de boretação em caixa nas 
temperaturas de 800 e 950 °C com atmosfera de N2 e tempo de 4 h

Presente trabalho

Temperatura
de

tratamento
(°C)

Espessura total 
-  (Fe2B + FeB)

(M-m)

Espessura 
da 

camada 
de FeB

(ym)
800 38,9±3,2 9,2±4,5
950 144,9±7,7 49,6±1,6

FONTE: O autor (2015)

Todos os resultados demonstrados até aqui são similares aos apresentados 

em ferro puro tipo Armco por Martini et al, (2004), Sviridov et al., (2010) e Keddam et 

al., (2014), e para aço IF por §eçen e Ozgen (2014).
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Finalmente, para completar a caracterização das amostras boretadas, um 

perfil de dureza também foi medido (FIGURA 87). Pode-se observar o importante 

efeito do endurecimento promovido pela camada de boretos ao longo da seção 

transversal da amostra.

FIGURA 87 -  Dureza versus profundidade de indentação na superfície das amostras de aço IF 
sem tratamento e amostras boretadas a 800 e 950 °C em 4 h. As diferentes profundidades de 

indentação foram obtidas variando-se a carga do ensaio (10, 25, 50 e100  gf)
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FONTE: O autor (2017)

Comparativamente, nas micrografias das camadas obtidas, verifica-se a 

formação de uma região de transição próxima aos “dentes”, onde a dureza decai até 

a valores típicos do aço AISI 1045 (núcleo da amostra não alcançado pela difusão 

do boro). Essa região de transição se trata de uma frente de carbono expulso pela 

difusão do boro, podendo apresentar o composto borocementita (SINHA, 1991).

Ao adotar-se o aço IF e devido sua espessura (0,5 mm), a não escolha da 

temperatura de 950 °C se justifica para evitar distorções de forma causadas no 

material por efeitos térmicos. Visto que o tratamento à 800 °C no mesmo tempo de 

tratamento também promove a formação de uma camada de FeB, os tratamentos de 

boretação foram fixados nessa temperatura.


