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RESUMO - A implantação iônica por imersão em plasma (3IP) de nitrogênio em 

alumínio e suas ligas enfrenta dificuldades em obter camadas modificadas mais 

profundas do que 200 nm. O presente trabalho aborda um novo método para 

superar tal problema. Apesar disso, o revestimento com nitrogênio e oxigênio obtido 

pela 3IP na liga de alumínio 7075 foi muito superficial. Tal camada foi caracterizada 

por experimentos de nanoindentação. Todos os três tipos de testes, nanodesgaste, 

nanodureza e nanofadiga, mostraram pequenas modificações devido o tratamento 

de plasma. Entretanto, os resultados apresentados neste trabalho podem ser 

utilizados como base científica para futuros experimentos com 3IP de nitrogênio em 

ligas de alumínio, que tem o objetivo de produzir camadas modificadas mais 

espessas ou melhorar as suas propriedades superficiais. INTRODUÇÃO - A 

nanoindentação foi desenvolvida para possibilitar medições mecânicas de filmes 

finos até mesmo em superfícies complexas. Esta nova técnica examina as cargas e 

os deslocamentos de uma ponta pressionada contra a superfície dos materiais de 

interesse. Ao correlacionar os resultados experimentais e computacionais, a 

nanoindentação torna-se um procedimento rápido e não-destrutivo desde que 

determinada a resposta de tensão-deformação de um dado filme fino [1]. Em 

nanoindentação de materiais sólidos, a formação de trincas circulares é favorecida 

por tensões radiais positivas que são reduzidas pelo descarregamento. As tensões 

radiais tornam-se mais compressivas no descarregamento, porém, elas são 

inicialmente mais elevadas do que as tensões circunferenciais produzindo condições 

para a nucleação e crescimento inicial de trincas circulares. Detalhes do tratamento 

3IP com nitrogênio em ligas de alumínio 7075 e experimentos de nanoindentação 

são apresentados e relacionados neste trabalho com caracterizações físicas e 

químicas. OBJETIVOS – Qualificar métodos de caracterizações mecânicas em 

nanoescala para substituir os convencionais e estudar as alterações superficiais na 

liga 7075 tratada por 3IP. METODOLOGIA - Discos de amostras da liga de alumínio 

7075 com 15 mm de diâmetro e 3 mm de espessura foram polidos (Ra = 50 nm) e 

limpos em banho de ultra-som. Configurações experimentais para 3IP de nitrogênio 

mostradas em outras literaturas [2-4], com pulsos de 40 kV, 100 Hz e 1 µs que 

produzem temperaturas inferiores a 200ºC, mantêm a dureza e melhoram as 

propriedades de corrosão/desgaste de ligas de alumínio, também foram aplicadas 

aqui. Uma blindagem foi empregada como proteção contra a contaminação da 

superfície das amostras na fase de limpeza. Depois disso, a blindagem foi removida 



da superfície das amostras antes do início da implantação de nitrogênio sem quebrar 

o vácuo. Pressão de trabalho de 10-3 Torr (1 Pa) foi aplicada às amostras durante 60 

minutos. As estruturas superficiais das amostras foram caracterizadas utilizando um 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), e a análise da composição foi realizada 

por Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDS). A rugosidade e morfologia da 

superfície foram analisadas por um Microscópio de Força Atômica (AFM) e 

perfilometria óptica. As amostras da liga 7075 foram medidas utilizando o módulo de 

Medição de Rigidez Quase Contínua (QCSM). Um penetrador de diamante piramidal 

Berkovich foi utilizado para essas medições. O carregamento é interrompido durante 

um intervalo de tempo de 3 s e a voltagem para o elemento piezoelétrico é 

sobreposta com oscilações senoidais, o que permite obter valores de dureza 

dependentes da profundidade na mesma posição da amostra. Os ensaios de 

nanofadiga foram conduzidos com um penetrador de diamante esférico (raio da 

ponta de 10 µm). As amostras foram submetidas a ensaios de contato cíclicos pela 

repetida indentação na mesma área com cargas de 50-750 mN e cargas mínimas de 

0,5-7,5 mN, respectivamente. Estes valores de carga produziram profundidades de 

penetração de aproximadamente 500-8000 nm. RESULTADOS PRELIMINARES - A 

Figura 1 ilustra o perfil de dureza da liga de alumínio que mostrou-se quase sem 

modificações devido à camada muito fina obtida através do tratamento 3IP. A baixa 

dureza na superfície pode ser atribuída à contaminação, rugosidade e alta 

temperatura até cerca de 300 nm de profundidade. Ensaios de nanodesgaste nesta 

liga produziram grande deformação com carga superior a 10 mN em ambas as 

superfícies. A Figura 2 mostra que as trilhas a partir de 500 ciclos de 100 mN 

apresentam alta deformação plástica gerando trincas no material deformado.  

 



Os degraus claros de profundidade não foram observados nos ensaios de 

nanofadiga, o que seria uma indicação de uma súbita iniciação da trinca. Degraus de 

mais de 90 nm foram identificados nos experimentos utilizando 750 mN, que podem 

ser associados com as formações de trincas. Durante o primeiro ciclo de carga, a 

curva de carga-profundidade mostra  histerese, o que significa a ocorrência de 

deformação plástica para cargas acima de 50 mN. Aplicando 50 mN, a profundidade 

máxima registrada é de cerca de 650 nm, na qual 150 nm é de deformação elástica 

(relação de deformação elástica/plástica de 0,3). Utilizando 750 mN, a profundidade 

é de cerca de 7500 nm com 1000 nm de deformação elástica resultando em uma 

relação de deformação elástica/plástica de 0,1. Trincas circulares fora da área 

indentada são observadas na superfície depois de mais de 20000 ciclos de 

aplicação de uma carga máxima de 750 mN (Figura 3). Nenhuma trinca é observada 

na superfície, mesmo depois de mais de 50000 ciclos com carga de 50 mN.  

 

CONCLUSÕES - As concentrações muito baixas de nitrogênio e oxigênio que foram 

implantadas na superfície de amostras da liga 7075 não tiveram efeitos significativos 

sobre suas propriedades nanomecânicas e nanotribológicas. Descobriu-se que o 

posicionamento da blindagem deve ser melhorado para homogeneizar próximos 

tratamentos. A duração do pulso maior do que 4 µs também deve ser usada em 

futuros experimentos para aumentar a espessura da camada modificada. 
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