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Devido ao apelo mundial pela preservação ambiental,  os materiais alternativos têm ganhado um amplo
destaque  na  indústria  de  processos.  Com  a  finalidade  de  substituir  os  tradicionais  compósitos  de
polímeros,  feitos  com  fibras  sintéticas,  tais  como  vidro  e  carbono,  aumentou-se  o  interesse  pelo
desenvolvimento de bio-compósitos à base de plantas de fibras naturais. Entretanto, a falta de interação
dessas fibras com a maior parte das matrizes reduz a eficiência do reforço de fibras, principalmente pela
diferença  de  polaridade,  prejudicando  a  sua  aplicação.  A  modificação  da  superfície  do  material  em
questão,  visando o aumento da sua rugosidade,  é  uma alternativa proposta para minimizar  esse efeito
indesejável  e  pode  ser  alcançada  através  do  processo  conhecido  como  nitretação  a  plasma  (ou
tratamento  a  plasma).  A  técnica  consiste  em  um  tratamento  térmico  amplamente  utilizado,
principalmente em metais, para melhorar as propríedades químicas, físicas, mecânicas e tribológicas dos
materiais.  O tratamento a  plasma permite  um perfeito  controle  do processo,  sendo possível  obter  uma
camada de  nitretos  na  composição  e  espessura  desejada,  com boa reprodutibilidade  e  de  forma muito
mais precisa que nos métodos convencionais. Utilizando em seu processo apenas Ar, N2 e H2 puros, dos
quais  pequenas  quantidades  são  liberadas  como  subprodutos  que  se  integram  facilmente  ao  ar
atmosférico,  podendo  ser  considerado  um  processo  limpo,  ambientalmente  amigável.  Neste  processo
modifica-se  a  região  próxima  à  superfície  pela  deposição  de  nitretos  altamente  energéticos,  com  o
objetivo  de  aperfeiçoar  o  material  conforme  os  parâmetros  estabelecidos,  tais  como  pressão,
temperatura, composição de gases e fonte de potência. Embora o tratamento a plasma seja normalmente
utilizada  para  materiais  condutores,  a  investigação  atual  suporta  que  a  superficie  dos  bio-compósitos
(materiais  não-condutores)  pode  ser  modificada  de  acordo  com  a  sua  necessidade  de  aplicação  em
indústrias.  Como  os  grupamentos  das  fibras  não  interagem  com  a  matriz  e  não  promovem  ligação
química, somente a força de adesão se destaca. Resultados preliminares indicam que houve um aumento
da  rugosidade.  Testes  com  tratamentos  a  plasma  nas  fibras  naturais,  tais  como  ângulo  de  contato,
perfilometria óptica, e morfologia, estão sendo realizados para comprovar a influência da rugosidade no
ancoramento mecânico.
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