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RESUMO – O alumínio é frequentemente incorporado em estruturas de sistemas de 

transporte por harmonizar baixo peso específico e eficientes propriedades 

mecânicas. Especificamente, a liga Al 7075 é comumente empregada na fabricação 

de aeronaves por apresentar alta resistência à fratura. O tratamento de ligas 

metálicas através da implantação iônica por imersão em plasma (3IP) torna-se 

atraente por possibilitar a modificação de diversas superfícies simultaneamente e em 

3D. O intuito deste trabalho é apresentar tratamentos por 3IP de nitrogênio em ligas 

de alumínio 7075 e relacionar propriedades desse material com caracterizações 

físicas e químicas. Para tal tratamento adotou-se configurações experimentais com 

pulsos de 40 kV, 1 µs e 100 Hz. Ensaios de desgaste indicaram que a camada 

produzida por 3IP não reduziu consideravelmente o coeficiente de atrito e a taxa de 

desgaste. A rugosidade e a topografia da superfície foram levemente alteradas após 

o tratamento. A camada da superfície rica em nitrogênio e/ou oxigênio melhorou a 

resistência à corrosão da liga Al 7075. Como a liga de alumínio não sofreu 

modificações significativas após as configurações de 3IP, confirma-se a necessidade 

do aumento da tensão e/ou da largura do pulso para novos experimentos. 

INTRODUÇÃO – Aplicações estruturais em sistemas de transporte requerem 

materiais cada vez mais leves e resistentes a altas temperaturas. O alumínio é um 

dos metais com menor peso específico existente e é empregado em muitas ligas 

avançadas. Porém, a corrosão tem sido um dos maiores problemas encontrados na 

aplicação desse metal. Muitas melhorias podem ser obtidas através da 

compreensão das relações entre composição, processamento, microestrutura e 

propriedades [1]. A implantação iônica por imersão em plasma (3IP) torna-se 

atraente por possibilitar o tratamento de diversas superfícies simultaneamente e em 

3D [2, 3]. Existem diversas dificuldades nos tratamentos superficiais do alumínio, tais 

como o filme denso de Al2O3 que se forma naturalmente devido ao contato com o ar 

[4]. Além disso, algumas ligas de alumínio são sensíveis à alta temperatura devido 

processos de revenimento na sua fabricação. Estudos relatam que tratamentos por 

3IP com pulsos de 1,5 µs e voltagem acima de 35 kV mantêm a dureza e melhoram 

as propriedades de corrosão e desgaste de ligas de alumínio [5, 6]. OBJETIVOS – O 

intuito deste trabalho é apresentar tratamentos por 3IP em ligas de alumínio 7075 e 

relacionar propriedades desse material com caracterizações físicas e químicas. 

METODOLOGIA – Foram utilizados discos de amostras da liga de alumínio 7075 

com 15 mm de diâmetro e 3 mm de espessura. Para o tratamento superficial da liga 



Al 7075 por 3IP de nitrogênio adotou-se configurações experimentais usando pulsos 

de 40 kV, com largura de 1 µs e 100 Hz. Pressão de trabalho de 10-3 torr foi aplicada 

às amostras durante 60 minutos gerando uma temperatura de 200°C. A morfologia 

da superfície e a rugosidade das amostras foram analisadas por um microscópio de 

força atômica (AFM) e perfilometria óptica. As medidas do coeficiente de atrito foram 

realizadas através de um tribômetro Pin-on-disk. As superfícies gastas foram 

examinadas através do microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

DESENVOLVIMENTO – As amostras da liga Al 7075 foram polidas (Ra = 50 nm) e 

limpas em banho de ultrassom. O oxigênio residual mantido dentro da câmara 

evacuada foi removido através da aplicação de plasma de argônio. Os parâmetros 

utilizados nos ensaios de desgaste foram: carga de 1 N para uma esfera de alumina 

de 3 mm de diâmetro, velocidade linear de 5 cm/s e comprimento da trilha de 3 mm. 

Os ensaios de corrosão foram realizados através de procedimentos eletroquímicos à 

temperatura ambiente em configuração de três eletrodos com solução de NaCl. 

RESULTADOS PRELIMINARES – A figura 1 ilustra imagens topográficas das 

amostras da liga Al 7075 tratadas e não tratadas por 3IP obtidas através do AFM. A 

rugosidade da superfície foi ligeiramente alterada devido ao filme rico em nitrogênio. 

 

(a)                                                                                     (b) 

Figura 1. Modificação da superfície da liga Al 7075: (a) não tratada; (b) tratada por 3IP. 

Os ensaios de desgaste indicam que a camada de nitrogênio gerada neste 

tratamento não reduziu consideravelmente o coeficiente de atrito (Figura 2). A taxa 

de desgaste da liga de alumínio foi levemente alterada, de 0,16 para 0,17 mm3/N.m. 
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Figura 2. Coeficiente de atrito da liga Al 7075. 

Os ensaios de corrosão constataram o deslocamento do potencial para valores mais 

positivos e a redução da densidade de corrente na região anódica. As razões podem 

estar relacionadas à hidrólise da amostra tratada e também a uma nova barreira 

criada pela presença de nitrogênio na superfície. A camada da superfície rica em 

nitrogênio e/ou oxigênio melhorou ligeiramente a resistência à corrosão da liga de 

alumínio. CONCLUSÕES – A liga de alumínio 7075 não sofreu modificações 

significativas após 3IP com 40 kV. Desta maneira, confirma-se a necessidade do 

aumento da tensão e/ou do pulso para novos experimentos. 
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