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RESUMO 

 
A nitretação de ligas de Titânio, como a liga Ti-6Al-4V, que tem sido considerada para aplicações 

envolvendo os setores aeronáutico e aeroespacial, devido à algumas de suas propriedades como 

resistência mecânica elevada, vem despertando interesse em virtude das condições de trabalho que 

são utilizadas. O uso destas ligas em aplicações envolvendo temperaturas elevadas é restrito devido 

à sua grande afinidade com o oxigênio, que resulta na formação de camadas de óxido superficiais e 

limita sua resistência mecânica nessas condições. Dessa maneira, tratamentos de superfície têm sido 

empregados no material, de forma a inibir a difusão de oxigênio na liga sob tais condições. Neste 

contexto, nitretos de titânio são mais estáveis em temperaturas elevadas e promovem uma barreira 

de proteção à oxidação do material. Este trabalho, tem por objetivo realizar a nitretação com laser 

da liga Ti-6Al-4V, de microestrutura Widmanstätten, avaliando o comportamento mecânico da liga 

tratada, além do aspecto microestrutural do substrato, após o tratamento de sua superfície. 

 

 

Palavras-chaves: Nitretação a laser, Ligas de Titânio, Ti-6Al-4V, Laser de CO2, Comportamento 

Mecânico. 



 
 

ABSTRACT 

 
Titanium alloys nitriding, like Ti-6Al-4V alloy that has been considered in applications of 

aeronautical and aerospace industries, due to its properties such as high mechanical resistance, has 

aroused interest because of the working conditions used. However, its use in applications for high 

temperatures are restricted due to its great affinity with the oxygen, which results in the formation 

of oxide layers and limits its mechanical resistance at these conditions. Thus, surface treatments 

have been employed in the material, in order to inhibit the oxygen diffusion into the alloy under 

such conditions. One surface treatment that can used is laser nitriding. In this context, Titanium 

nitrides are more stable at elevated temperatures and provide a barrier to the oxidation of the 

material. The aim of this work is to perform Ti-6Al-4V alloy laser nitriding with Widmanstätten 

microstructure, evaluating the mechanical behavior of the treated alloy as well as the microstructural 

aspect of the substrate after the surface treatment. 

 

Keywords: Laser Nitriding, Titanium alloys, Ti-6Al-4V, CO2 laser, Mechanical behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 
O titânio é conhecido pela sua elevada resistência à corrosão, além de possuir elevada 

resistência mecânica, baixas condutividade térmica e elétrica, e elevada resistência específica (razão 

entre resistência mecânica e massa específica). Outra característica relevante é o seu elevado ponto 

de fusão, que conduz à sua aplicação como material refratário. Com tais características, o titânio é 

muito resistente aos tipos usuais de fadiga, que os metálicos estão sujeitos (DA SILVA e VIEIRA). 

Suas aplicações podem variar desde a indústria aeroespacial, materiais esportivos, até na medicina. 

O titânio é um material biocompatível, e é muito usado na área médica em substituições de válvulas 

cardíacas, em próteses e órteses (Zecheva, et al. 2005). 

Dentre as ligas de titânio, a liga Ti-6Al-4V ganha destaque devido à sua boa trabalhabilidade, 

além das demais propriedades inerentes do titânio e apresentadas anteriormente, sendo portanto, 

amplamente empregada nos setores aeronáutico e aeroespacial (DA SILVA e VIEIRA). 

Contudo, para uma dada faixa de temperatura, a sensibilidade às solicitações mecânicas 

destes materiais aumenta gradualmente, causando acúmulo de deformações permanentes (LEE e 

LIN, 1998). Trata-se de um fenômeno que ocorre em materiais de estrutura cristalina ao longo do 

tempo, em condições favoráveis de temperatura e pressão (REIS, 2005). 

Desta forma, torna-se imprescindível o estudo e emprego de tratamentos de superfície que 

aumentem sua resistência mecânica, tornando possível seu emprego em processos que envolvam, 

inclusive, temperaturas mais elevadas. Há diversas técnicas que podem ser consideradas para o 

tratamento de superfície do titânio e suas ligas, dentre elas, a nitretação com laser. A técnica é 

atrativa devido à facilidade e precisão de posicionamento do feixe do laser nos componentes, 

permitindo o tratamento de superfície de peças com diferentes geometrias, além do controle preciso 

dos seus parâmetros de operação (TUSEK, KAMPUS e SUBAN, 2001). 

Na nitretação com laser, o feixe é focalizado e irradiado sobre a superfície do material, na 

presença de gás nitrogênio. A absorção da radiação eletromagnética pela superfície do material gera 

aquecimento da região, possibilitando a formação de camadas superficiais compostas por nitretos, 

que levam às melhorias na resistência mecânica nesta região (KATAYAMA, MATSUNAWA e 

MORIMOTO, 1983). Sabe-se que, com este tipo de tratamento, há um aumento na dureza, nas 

resistências ao desgaste e à corrosão (AKGUN e INAL, 1992). 

Além disso, o emprego de lasers para formação de camadas de nitretos sobre uma superfície 
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metálica apresenta vantagens quanto à aderência desta camada no substrato, que se deve à 

ocorrência de difusão entre elementos durante o processo, permitindo a ligação metalúrgica entre as 

partes sem a necessidade de inclusão de camadas intermediárias de ligação (VASCONCELOS, 

CAMPOS, et al., 2012).  

Neste trabalho, propõe-se o tratamento térmico de nitretação com laser da liga Ti-6Al-4V, 

com microestrutura Widmanstätten, onde será avaliado o comportamento mecânico do material 

tratado, em função do aumento de dureza superficial e sob solicitação mecânica uniaxial. 

2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
O presente trabalho tem como objetivo realizar a nitretação a laser da liga Ti-6Al-4V, de 

microestrutura Widmanstätten, avaliando o comportamento mecânico da liga tratada, além do 

aspecto microestrutural do substrato, após o tratamento de sua superfície. 

Como objetivos específicos, propõe-se: 

• A realização do tratamento térmico de nitretação, aplicando laser de CO2 na liga Ti-6Al-4V, 

sob atmosfera de nitrogênio, para definição dos melhores parâmetros de processo; 

• A caracterização microestrutural da região tratada da liga, após a nitretação para identificação 

das regiões modificadas após o tratamento e as alterações ocorridas nestas regiões, obter as 

dimensões das regiões modificadas após o tratamento e identificação dos nitretos gerados nas 

regiões modificadas da superfície tratada. 

• Avaliar o comportamento mecânico da liga, considerando variação de dureza na superfície, por 

meio de ensaios de microdureza de Vickers,, para identificação de seu desempenho após 

tratamento térmico de superfície, comparando as regiões nitretadas com o material base. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
3.1 Titânio e suas ligas 

O titânio e suas ligas possuem muitas propriedades atrativas, que permitem sua vasta aplicação, em 

diversas indústrias. No titânio duas formas cristalinas estão presentes. Em temperatura ambiente, o 

titânio puro possui uma estrutura hexagonal compacta (HC), chamada de fase α. Em temperaturas a 

partir de 883ºC, essa estrutura sofre uma transformação alotrópica, formando a cúbica de corpo 

centrado (CCC), conhecida como fase β (ZECHEVA, SHA, et al., 2005). A Tabela 3.1 apresenta as 

principais propriedades do titânio. 

Tabela 3.1 Propriedades do Titânio 

Propriedade Valores 

Peso atômico 47,9 u.a. 

Número atômico 22 

Massa específica  4,51 g.cm-3  

Ponto de fusão 1.668 ºC 

Ponto de ebulição 3260 ºC 

Temperatura -transus 885 ºC 

Parâmetros de rede (rede hexagonal) a: 0,295 nm; c: 0,468 nm; c/a: 1,587 

Tensão de escoamento 215 – 530 Mpa 

Módulo de Young 120 GPa 

Dureza 100 – 300 HV 

Calor específico (a 25 ºC) 0,5223 kJ.kg-1.K-1 

 

As ligas de titânio podem ser classificadas quanto às fases presentes, sendo estas: α, quase 

α, β, quase β e α+β, onde enquadra-se a liga Ti-6Al-4V. Tal classificação é feita baseando-se na 

composição química, porcentagem em peso dos elementos de liga e na microestrutura resultante 

apresentada em temperatura ambiente (GHONEM, 2010). A origem microestrutural das ligas 

depende de adição de elementos de liga (α e/ou β estabilizadores) e pode ser transformada pela 

aplicação de tratamentos termomecânicos (GHONEM, 2010). Os elementos α-estabilizadores 

geram aumento na temperatura de transformação alotrópica do titânio, já os β-estabilizadores têm o 
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efeito contrário, abaixam esta temperatura, e ainda, promovem a estabilização da fase em 

temperatura ambiente (BALAZIC e KOPAC, 2007).  

O Titânio e suas ligas possuem diversas aplicações, dentre elas, há um destaque para as indústrias 

aeronáutica, química, de biomateriais, entre outras. A Tabela 3.2 apresenta algumas das ligas de 

titânio mais utilizadas, com suas propriedades e exemplos de aplicações (LEYENS e PETERS, 

2003). 

Tabela 3.2 Propriedades e aplicações de algumas ligas de Titânio 

Liga Propriedades Aplicações 

Ti-5Al-2,5Sn 

(α) 

Boa soldabilidade, resistência à oxi-

dação e boa estabilidade a altas tem-

peraturas. 

Carcaça de compressores aero-

náuticos, cantoneiras de aerona-

ves. 

Ti-8Al-1Mo-1V 

(quase-α) 

Alta resistência e estabilidade em al-

tas temperaturas. 

Estruturas e turbinas de motores 

aeroespaciais. 

Ti-6Al-4V 

(α + β) 

Boa forjabilidade, usinabilidade e re-

sistência. 

Estruturas aeronáuticas e compo-

nentes de compressores. 

Ti-6Al-6V-2Sn 

(α + β) 

Boas características de extrusão e for-

jabilidade. 

Carcaça de motor de foguetes e 

estruturas aeroespaciais. 

Ti-4Al-3Mo-1V 

(α + β) 

Alta resistência e estabilidade a 

quente. 

Chapas usadas em fuselagem de 

aeronaves. 

Ti-7Al-4Mo 

(α + β) 

Forjáveis e tratáveis termicamente, 

boa resistência à alta temperatura. 

Componentes compressores de 

turbina/estruturas aeroespaciais. 

Ti-13V-11Cr-3Al 

(β) 

Soldáveis e apresentam excelente 

conformabilidade. 

Vasos de pressão soldados para 

propelentes e superfícies aeroes-

paciais. 

Ti-10V-2Fe-3Al 

(β) 

Soldáveis e apresentam excelente for-

jabilidade. 

Motores de turbinas a gás e su-

perfícies aeroespaciais. 

Ti-8Mn 

(quase-β) 

Apresentam excelente conformabili-

dade e resistência intermediária. 

Estruturas aeronáuticas e compo-

nentes de compressores. Substi-

tuída pela liga Ti-6Al-4V. 

Fonte: Adaptado de DONACHIE JR. (2000) 
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Para ligas de titânio, portanto, diferentes microestruturas são encontradas comercialmente. 

Em relação aos tratamentos termomecânicos empregados destacam-se a solubilização, a deformação 

para recristalização, o envelhecimento artificial, e o recozimento para liberação de tensões residuais 

(MATSUMOTO, YONEDA, et al., 2011). Em função da temperatura empregada no tratamento 

térmico da liga de Ti-6Al-4V, diferentes microestruturas poderão ser formadas. Se o tratamento 

ocorrer abaixo da temperatura β transus esta poderá ser equiaxial ou lamelar (MATSUMOTO, 

YONEDA, et al., 2011), se aquecida acima da temperatura β transus, mas resfriada rapidamente, 

uma microestrutura martensítica será obtida (fase α’).  

 

3.2 Características da liga Ti-6Al-4V 

Dentre a vasta gama de ligas de titânio existentes, a Ti-6Al-4V é a mais popular, que cobre 

cerca de 50% de toda a produção de Titânio (BARBOZA, PEREZ, et al., 2006). Como mencionado, 

é uma liga do tipo α+β, onde, o alumínio é o estabilizador da fase α, e o vanádio, o estabilizador da 

fase β (ATI ALLVAC - TECHNICAL DATA SHEET). 

Dentre as microestruturas da liga Ti-6Al-4V, destacam-se a microestrutura α equiaxial com 

β em seus contornos de grão, a chamada Widmanstätten, composta por lamelas mais grosseiras de 

fase α, originada a partir dos contornos de grãos β (BARBOZA, PEREZ, et al., 2006) obtida por 

meio de um resfriamento mais lento (MATSUMOTO, YONEDA, et al., 2011). 

Da revisão da literatura, sabe-se que, maiores resistências à fluência e tenacidade à fratura 

são observadas na microestrutura lamelar, ao passo que, valores elevados de resistência à fadiga e 

ductilidade, são encontrados na microestrutura equiaxial (MATSUMOTO, YONEDA, et al., 2011). 

Na Tabela 3.3 são comparadas as propriedades desta liga com o titânio puro. 
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Tabela 3.3 Comparação entre propriedades da liga Ti-6Al-4V e do titânio puro. 

Propriedades Valores Liga Ti-6Al-4V Valores Titânio Puro 

Massa Específica 4,42 g.cm-3 4,51 g.cm-3 

Temperatura transus 996 +/- 14 ºC 885 ºC 

Ponto de Fusão 1650 - 1660 +/- 14 ºC 1668 ºC 

Módulo de Elasticidade 110 - 140 GPa 120 GPa 

Tensão de Escoamento 830 - 924 MPa 215 - 530 MPa 

Dureza 300 - 400 HV 100 - 300 HV 

Fonte: (BRIGUENTE, ONORO, et al., 2019) (LEYENS e PETERS, 2003) (VANDERHASTEN, 

RABETA e VERLINDEN, 2009) 

 

 

3.3 Considerações sobre a microestrutura lamelar (Widmansttäten) 

A microestrutura Widmansttätten é mais grosseira quando comparada à equiaxial. É 

desenvolvida pelo aquecimento, abaixo da temperatura β transus, seguido de um lento resfriamento 

da região bifásica, levando à nucleação e crescimento da fase α em placas a partir do contorno de 

grão da fase β (BRIGUENTE, ONORO, et al., 2019). Especialmente, o tratamento térmico 

compreende a manutenção do material à 1.050º C por cerca de 30 min, sucedido por resfriamento 

ao forno até 700º C por uma hora, e após, o resfriamento até a temperatura ambiente, feito fora do 

forno, ao ar (VENKATESH, CONNER, et al., 2001). Na Figura 3-1, a seguir, é apresentada a 

microestrutura Widmanstätten da liga Ti-6Al-4V. 
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Figura 3.1Microestrutura Widmanstätten da liga Ti-6Al-4V 

Legenda: A fase alfa pode ser observada nas lamelas, onde tem a tonalidade cinza (claro e 
escuro), e a fase beta é observada nos contornos, que é vista no cor preta. 

Fonte: (BARBOZA, PEREZ, et al., 2006) 

 A Figura 3.2 mostra um esquema com a formação da fase α, na microestrutura 

Widmanstätten, considerando a liga de titânio Ti-6Al-4V. A região mais escura, é a fase β, formada 

entre as placas da fase α (DONACHIE JR., 2000).  

 

Figura 3.2Diagrama de fases da liga Ti-6Al-4V, com ilustrações da formação da microestrutura 

Widmanstätten. 

Fonte: (DONACHIE JR., 2000) 
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3.4 Aplicações da liga Ti-6Al-4V 

 Esta liga foi introduzida na indústria nos anos de 1950, aplicada em trens de pouso, palhetas 

e discos compressores de turbina a gás (LEYENS e PETERS, 2003). Também pode ser empregada 

na estrutura das aeronaves e na produção de componentes navais, como palhetas de turbina a vapor, 

conectores, eixos, bastante similar à aplicação em aeronaves (Propriedades e Aplicações - InfoMet). 

Outro tipo de aplicação interessante é na fabricação de trocadores de calor, devido à sua excelente 

resistência à corrosão, já citada anteriormente (Propriedades e Aplicações - InfoMet) 

 Devido às suas propriedades, como a baixa massa específica e excelente resistência à 

corrosão, a liga Ti-6Al-4V tem sido considerada em aplicações biomédica, na produção de pinos e 

parafusos ortopédicos, grampos cirúrgicos, aparelhos ortodônticos, por exemplos, embora necessite 

de tratamentos de superfícies, devido à presença de alumínio em sua composição (FORT WAYNE 

METALS). 

 

3.5 Processamento de Materiais com Laser 

3.5.1 Parâmetros do feixe de laser 

A interação do feixe do laser com a superfície do material resulta em três possíveis 

fenômenos: a absorção, reflexão ou transmissão, que variam em função das propriedades óptica do 

feixe e do material que está sendo processado. A parcela de energia absorvida pelo material irá 

determinar a forma de interação com o feixe, incluindo:(READY, 1997) 

● Variação da Temperatura no Material (ΔT): gerada em função da quantidade de energia ab-

sorvida da radiação incidente. A variação da temperatura no material pode ser controlada 

por parâmetros do processo como a intensidade do feixe (potência/área) e a velocidade do 

processo (velocidade de varredura). Logo, quanto maior a intensidade do feixe ou quanto 

menor a velocidade do processo (maior tempo de interação), maior será o tempo de interação 

e, consequentemente, maior será a profundidade de penetração de calor no material (BRI-

GUENTE, ONORO, et al., 2019) (STEEN, 1998). 

 

Sabendo disto, Ready (READY, 1997) dissertou sobre este tempo de interação, onde, se este 

for curto, a temperatura necessária para realizar o tratamento não será atingida, em contrapartida, se 

for muito longo, ou a intensidade for muito elevada, pode ocasionar a fusão do material, ou 

vaporização do material. 
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• Absorção e Refletividade: Para a maior parte dos materiais metálicos, dentre eles o titânio, 

o valor do coeficiente de absorção α, é da ordem de 105 cm-1. Isto significa que a fração da 

energia do laser incidente é praticamente distribuída na superfície do material. A refletivi-

dade é uma grandeza adimensional, que varia entre 0 e 1, e depende de vários fatores, dentre 

eles o tamanho da onda de radiação incidente, a temperatura e da rugosidade da superfície 

do material (STEEN e WATKINS, 1993). Considerando um comprimento de onda de apro-

ximadamente 10 μm, seu valor é de 0,98, enquanto que para comprimentos de onda de 1,0 

μm, a refletividade cai para 0,83. É importante ressaltar que, em relação à variação de tem-

peratura, considerando comprimento de onda incidente e material constantes, a refletividade 

diminui drasticamente com o aumento da temperatura para a maioria dos metais, em espe-

cial, quando se atinge a temperatura de fusão do material (READY, 1997). 

 

3.5.2 Técnicas de Tratamentos de Superfície com laser 

O processamento de materiais com laser pode ser utilizado com o objetivo de alteração da 

superfície do material, como sua composição ou sua microestrutura na região de interação, para que 

se alcance as propriedades almejadas. Por exemplo, endurecimento superficial, onde a resistência 

ao desgaste seja aumentada (BRIGUENTE, ONORO, et al., 2019) (KANNATE-ASIBU, 2009). A 

utilização desta técnica permite que o tratamento ocorra de forma controlada e precisa, pois o laser 

é uma fonte de energia localizada (FOLKES, 1997). 

O tratamento térmico de superfície, empregando lasers, apresenta vantagens quando 

comparada a outras técnicas de modificação superficial (STEEN e WATKINS, 1993): 

● Produz uma camada superficial com poucos defeitos, por exemplo, se comparada à porosi-

dade resultante em processos de spray ou eletrodeposição; 

● Geração de uma camada integrada diretamente à superfície do substrato tratado, diferente-

mente dos processos spray e da eletrodeposição, que necessitam de intercamada; e 

● Controle da espessura da camada tratada, reduzindo, assim, os efeitos sobre a modificação 

das propriedades do material base (substrato), decorrentes do aquecimento deste. 

Para que a vida útil das ligas de titânio seja aumentada, técnicas envolvendo lasers são 

empregadas para modificações de sua superfície, como tratamentos térmico e termoquímico de 

superfície e refusão da superfície, com e sem alteração composicional. Com isto, foram observadas 
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melhorias nas propriedades do material, como, resistências à abrasão e à corrosão, além do aumento 

de dureza (AKGUN e INAL, 1992). 

 

3.5.2.1 Tratamento Térmico de Superfície com Laser 

O tratamento térmico ou termoquímico de superfície com laser ocorre com a exposição de 

tal superfície a ciclos térmicos com altas taxas aquecimento e resfriamento, promovendo a alteração 

microestrutural do material, sem fusão da região transformada (KANNATE-ASIBU, 2009). A 

diferença entre os tratamentos está no gás de processo empregado. Enquanto o tratamento térmico 

utiliza gases inertes (argônio, hélio), o tratamento termoquímico emprega gases reativos, como 

oxigênio e nitrogênio. 

Alguns fatores do processo são capazes de acometer os resultados do tratamento, são eles: 

potência do laser, velocidade de varredura e o diâmetro do feixe. Também, propriedades do material, 

como a absortividade, microestrutura, acabamento superficial, podem influenciar nos resultados, 

ainda, a atmosfera em que é realizado o tratamento interfere (BRIGUENTE, ONORO, et al., 2019) 

(KANNATE-ASIBU, 2009). 

 

3.5.2.2 Refusão superficial com laser sem alteração composicional 

A refusão superficial com laser envolve a fusão de uma camada de superfície de forma 

controlada. Trata-se de uma interessante ferramenta que permite aumentar a qualidade superficial 

dos materiais. Para que haja fusão da camada, maior quantidade de energia deve ser disponibilizada. 

Este controle é feito pelo aumento da intensidade do feixe ou redução da velocidade do processo, 

de forma a aumentar o tempo de interação entre feixe e material. A sequência do processo se dá, 

após o aquecimento, pelo resfriamento rápido e solidificação da camada líquida (M.R. DA SILVA, 

2016). Em geral, a refusão superficial promove uma zona termicamente afetada maior do substrato, 

onde a microestrutura e também as propriedades do material podem ser modificadas 

(FERNANDES, 2018).  

 

3.5.2.3 Refusão superficial com laser com alteração composicional 

Constituintes presentes próximo à região mais superficial do material ou de menor ponto de 

fusão, podem interagir com o material ou fundirem-se durante o processamento, resultando numa 

camada de refusão com alteração composicional. A fusão parcial não ocorre somente nos contornos 
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de grãos, devido a uma maior concentração de impurezas, mas pode ocorrer também nos próprios 

grãos. Isso ocorre quando a temperatura está entre a linha solidus e a linha liquidus, ou para 

constituintes de outra fase com baixo ponto de fusão. O impacto da região parcialmente fundida é 

reduzido em processos em que a entrada total de calor é baixa, como no processamento a laser. A 

redução na concentração de elementos que tendem a aumentar a faixa de temperatura de 

solidificação de uma liga também minimizaria os danos nessa zona. Os constituintes de baixo ponto 

de fusão são normalmente distribuídos ao longo dos contornos dos grãos. Uma redução no tamanho 

médio de grão, que aumenta a área de contorno dos grãos, reduziria a concentração dos constituintes 

de baixo ponto de fusão, minimizando assim seu impacto, o que afetará e modificará a sua 

composição química (KANNATE-ASIBU, 2009). 

 

3.5.2.4 Nitretação com Laser 

A nitretação é um tratamento termoquímico superficial amplamente utilizado, onde o 

nitrogênio é introduzido durante o processamento em elevadas temperaturas. Os principais objetivos 

deste tratamento são as melhorias de propriedades dos materiais metálicos como: resistências à 

fadiga e à corrosão, dureza superficial e resistência ao desgaste (SCHAAF, 2002). 

O processo de nitretação tem sido utilizado em ligas de titânio, pois, convenientemente, a 

nitretação deve ocorrer em temperaturas elevadas, temperaturas acima de 800º C, onde começa a 

ocorrer a difusão significativa de alguns elementos, e dentre estes o nitrogênio. Assim, originam-se 

compostos, como nitretos (REIS, MOURA NETO, et al., 2008). No caso do processo envolvendo 

lasers, tem sido observado a fusão da camada tratada. 

 A energia disponibilizada pelo feixe durante o processamento do material é suficientemente 

alta para fundir uma camada do metal, além de promover a reação com o nitrogênio, ou outros 

elementos como o oxigênio, presentes nesta região, formando os nitretos ou óxidos superficiais. A 

dissolução do nitrogênio ocorre na região fundida pelo laser, e assim, são produzidas dendritas de 

nitreto de titânio (REIS, 2013) (DE OLIVEIRA, 2008), que podem ser observadas na figura 3.3, a 

seguir: 
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Figura 3.3 Seção transversal da liga Ti-6Al-4V com tratamento superficial de nitretação a laser 
com dendritas (circuladas em vermelho) de TiN crescendo do topo da superfície, obtida por MO. 

Fonte: (REIS, 2013) 

 

As principais vantagens do método são a boa aderência da camada formada, a velocidade da 

reação elevada, quando comparada com as técnicas convencionais, sua simplicidade e possibilidade 

de produzir camadas de proteção, com melhoria de propriedades, com modificação mínima do 

material base (REIS, 2013). Dentre as desvantagens mais frequentes citam-se: irregularidades 

superficiais (aumento da rugosidade), formação de trinca (efeito da alta taxa de resfriamento) das 

camadas obtidas. 

A nitretação com laser é um método apropriado para aumentar a dureza local, resistência ao 

desgaste e à corrosão da superfície do metal. Em particular, camadas de nitreto de titânio exibem 

uma alta dureza e alto ponto de fusão. O TiN é quimicamente estável em uma ampla faixa de 

estequiometria. Em estudos anteriores de Reis (REIS, 2013), a superfície de nitretação da liga de 

titânio Ti-6Al-4V por irradiação com o modo contínuo de laser Nd:YAG, em uma atmosfera de 

nitrogênio consistiu em uma mistura de δ-TiN cúbico e nitrogênio em solução sólida de α-Ti.  
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4 MATERIAIS & MÉTODOS 
      Neste capítulo estabelece-se a base dos capítulos posteriores, já que inclui descrições dos 

materiais, os procedimentos experimentais empregados e as técnicas de caracterização empregadas 

neste trabalho. O fluxograma apresentado na Figura 4.1 apresenta de forma resumida todo o trabalho 

experimental realizado, incluindo-se as etapas de processamento e as etapas de caracterização. 

 

 
Figura 4.1 Fluxograma resumindo o trabalho experimental realizado, incluindo-se as etapas de 

processamento e as correspondentes técnicas de caracterização empregados. 
 
4.1 Materiais 

O material utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi a liga de titânio, Ti-6Al-4V, 

com microestrutura Widmanstätten. O material, fornecido pela empresa Realum, foi tratado 

termicamente, em temperatura de 1.050° C por 30 minutos, com resfriamento ao forno até a 

temperatura de 700° C (6°C/min), seguido de resfriamento ao ar, para obtenção da microestrutura 

desejada. Nos experimentos, as chapas empregadas no levantamento dos parâmetros de nitretação a 

laser, possuem dimensões de 30 mm x 30 mm e espessura de 1 mm. 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Nitretação com laser de CO2 

A nitretação com laser foi realizada no laboratório ProLaser, do ICT-UNIFESP, utilizando 

o equipamento disponível neste laboratório: laser de CO2 (Synrad, modelo ti100 series), com 

emissão da radiação com comprimento de onda 10,6 µm e 100 W de potência máxima. O 

equipamento é acoplado a um cabeçote de deflexão do feixe (Raylase, modelo miniscan-14) com 

lente de 100 mm de distância focal, velocidade de varredura variável e área útil de varredura de 70 

mm x 70 mm. 

O tratamento de nitretação foi empregado, variando-se a velocidade de varredura do feixe, 

apresentadas na tabela 4.1, sobre a superfície do substrato (liga de titânio), mantendo-se fixos 

demais condições: potência do feixe, 100 W, e diâmetro de focalização sobre a superfície do 

material, 160 µm. 

 

Tabela 4.1 Velocidade do feixe do laser relativa a cada amostra utilizada no tratamento de 
nitretação 

Nomenclatura Velocidade do feixe 

Am1 5 mm/s 

Am2 10 mm/s 

Am3 15 mm/s 

Am4 20 mm/s 

Am5 25 mm/s 

Am6 30 mm/s 

Am7 35 mm/s 

Am8 40 mm/s 

Am9 45 mm/s 

Am10 50 mm/s 

 

Um fluxo de gás nitrogênio (grau 5.0), com pressão de saída de 2 bar, foi utilizado como gás 

de proteção e processo. Para isto, foi utilizado durante o tratamento uma câmara para a distribuição 

deste gás, conforme mostrado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Dispositivo de fornecimento de gás nitrogênio durante o processamento. 

 
4.2.2 Técnicas de Caracterização Empregadas 

Como mostrado no fluxograma na Figura 4.1, as amostras obtidas em diferentes velocidades 

de processo foram caracterizadas empregando diversas técnicas. Antes do tratamento superficial, 

uma das amostras foi caracterizada por DRX para avaliar as fases presentes no material base. 

Após o tratamento de nitretação, as amostras foram novamente caracterizadas via DRX buscando 

identificar a formação de nitretos de titânio e possíveis óxidos. As seções transversais das amostras 

tiveram suas microestruturas analisadas por MEV, Microscopia Óptica (MO) e após estes, realizado 

o ensaio de Dureza. 

 
4.2.3 Caracterização microestrutural da liga Ti-6Al-4V nitretada com laser de CO2 

        Uma vez realizada a nitretação, amostras foram submetidas à preparação metalográfica 

para posterior caracterização microestrutural das superfícies tratadas. Para isto, foi realizado o corte 

das amostras no centro de cada uma delas. Uma das partes foi submetida à caracterização 

microestrutural de sua seção transversal, com preparação metalográfica usual para posterior 

caracterização microestrutural, e a outra parte utilizada para identificação de fases, discutida na 

seção 4.2.3.1. 

Primeiramente as amostras foram embutidas em resina fenólica (baquelite) a quente, seguido de 

lixamento com lixas d´água com granulometria de #320, #600, e #1200, respectivamente. Por fim, 

as superfícies foram polidas com alumina em solução de 1 micrometro, limpas com acetona. Para 

revelação da microestrutura das regiões do material, foi empregado ataque químico com solução 

Keller (ác. Fluorídrico, ác clorídrico, ác nítrico e água destilada). 

Entrada do gás 
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Para a caracterização microestrutural realizada via MEV foi utilizado um microscópio FEI 

modelo Inspect S50, após recobrimento das amostras com partículas de ouro. Foi utilizada uma 

tensão de operação de 20 kV, com uma distância de trabalho de 10 mm com o detector de elétrons 

secundários e retro espalhados. As análises foram realizadas no Laboratório de caracterização 

Microestrutural, Microscopia Eletrônica e Difração de raios-X pertencente ao Núcleo de Apoio à 

Pesquisa em Ciência e Engenharia de Materiais (NAPCEM) do Instituto de Ciência e Tecnologia 

da Universidade Federal de São Paulo (ICT-UNIFESP) em São José dos Campos. 

Já para a caracterização microestrutural realizada via MO, foi utilizado um microscópio ótico 

Zeiss AxioCam no modo de campo claro. As análises foram realizadas no Laboratório de Ensino de 

Metalografia e Ceramografía do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São 

Paulo (ICT-UNIFESP) em São José dos Campos. Como ferramenta de medição nas imagens, 

utilizou-se o software Image J. Para a análise dos dados de espessura final da camada formada, 

calculou-se primeiramente as médias aritméticas e os respectivos desvios padrões dos valores 

obtidos. A média foi calculada utilizando-se a Equação A: 

�̅�𝑥 =  ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

  Equação A 

onde xi representa os elementos da amostra e n a sua dimensão. O desvio padrão consiste na 

medida da dispersão estatística, na qual se mede a variabilidade dos valores em torno da média. A 

Equação B foi utilizada para o cálculo do desvio padrão: 

𝛿𝛿 = � 1
𝑛𝑛−1

∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   Equação B 

onde xi é o valor do elemento, x̅ a média aritmética dos valores xi e n, o número de elementos 

da amostra. 

Foram utilizados aumentos de 31,2 x, 62,5x, 125x, 250x, 625x e 1250x. Em cada amostra, foram 

realizadas pelo menos três medidas em cada região (Camada Formada, ZTA e Substrato). 

A partir das imagens coletadas via MO, foram realizados a identificação das regiões afetadas na 

interação com o feixe de laser, seguido do levantamento dimensional destas regiões. 

 

4.2.3.1 Identificação das fases da liga Ti-6Al-4V 

Para identificação das fases presentes, após processamento com laser, foi empregada a técnica de 

difratometria de raios X, operando no modo Bragg-Bretano com incidência normal à superfície, 
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com velocidade angular de 10º/min, passo de 0,02 e variação do ângulo de varredura 2Ɵ entre 20 e 

100º. A identificação dos planos de difração foi feita utilizando-se o software HighScore, a partir 

da comparação com padrões de identificação disponíveis no banco de dados da ICDD (International 

Centre for Diffraction Data). Foi utilizado um difratômetro de raios-X Rigaku, modelo Ultima IV, 

do laboratório NAPCEM, utilizando radiação Kα do Cu (λ = 1,54178 Å), tensão de 40 kV e corrente 

de 30 mA. 

 

4.2.3.2 Ensaios de Dureza da liga Ti-6Al-4V nitretada  

Ensaios de dureza foram realizados na seção transversal das amostras, considerando medidas 

que abrangem as regiões tratadas termicamente, possível zona termicamente afetada e material base. 

Os ensaios foram realizados considerando microdurômetro digital (Future-Tech, modelo FM700), 

com carga e tempo de aplicação constantes, de 100 gf e 10 s. O equipamento foi disponibilizado 

pelo Instituto de Estudos Avançados (IEAv-DCTA). O valor médio dos valores foi obtido segundo 

a equação A, e a dispersão das medidas foi obtida pelo cálculo do desvio padrão pela equação B. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Análise Microestrutural da liga Ti-6Al-4V Widmanstätten 
 Na Figura 5.1 é apresentado o resultado de uma microscopia óptica, realizada na seção 

transversal da liga Ti-6Al-4V, com microestrutura Widmanstätten, antes do tratamento de superfície 

com laser, ou seja, a microestrutura do material base. Observa-se, conforme o apresentado na revisão 

da literatura e assim esperado, uma estrutura lamelar com as fases α + β. 
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Figura 5.1Microscopia óptica da liga Ti-6Al-4V com estrutura de Widmanstätten. 

Fonte: Briguente (2011). 

5.2  Nitretação a Laser de CO2 

5.2.1 Análise Microestrutural da liga Ti-6Al-4V Widmanstätten após nitretação a laser de 

CO2. 

As Figuras 5.2 a 5.4 mostram resultados da seção transversal da liga Ti-6Al-4V com 

microestrutura Widmanstätten, após a nitretação a laser de CO2, obtidos a partir de microscopia 

eletrônica de varredura, considerando diferentes condições experimentais. É possível observar duas 

regiões modificadas na liga por consequência da interação com o feixe de laser. A microestrutura 

obtida consiste de uma região fundida e possivelmente nitretada, uma zona termicamente afetada 

(ZTA) e o substrato (material base). 

Da literatura, sabe-se que a região mais superficial tratada advém de uma condição fundida 

pela interação com o laser com alterações composicionais pela difusão e reação química com o 

nitrogênio. Em geral, esta região consiste de uma fina camada de nitretos e óxidos, seguida de uma 

região com crescimento dendrítico, também de nitretos de titânio (REIS, 2013). 

A zona termicamente afetada (ZTA), que está localizada adjunta à zona fundida, é formada 

por estrutura em forma acicular, conhecida como fase martensítica do titânio (Ti-α’). A formação 

dessa fase especial ocorre devido ao aumento de temperatura acima da linha βtransus (cerca de 882º 
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C), seguido de um resfriamento rápido, característico do processamento de materiais com lasers 

(AKGUN e INAL, 1992). 

É possível observar grande variação microestrutural de amostras nitretadas em menor 

velocidade de processo (Am1, v=5 mm/s, Figura 5.2). À medida que a velocidade de processo 

aumenta, tanto a região fundida, quanto a ZTA, decrescem, em função do menor tempo de interação 

entre laser-material.  
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Figura 5.2 Seção transversal da liga Ti-6Al-4V com microestrutura Widmanstätten após 
nitretação a laser, obtida via MEV. Condição velocidade laser a) 5 mm/s e b) 15 mm/s.  

a) 

b) 

ZF 

ZTA 

ZTA 

ZF 
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Figura 5.3 Seção transversal da liga Ti-6Al-4V com microestrutura Widmanstätten após 
nitretação a laser, obtida via MEV a) 25 e b) 35 mm/s). 

Para velocidades superiores, nota-se dendritas formadas de menor dimensão, se comparada 

às condições processadas em menores velocidades, assim como na ZTA. A Figura 5.4 mostra, em 

a) 

b) 

ZF 

ZTA 

MB 

ZF 

ZTA 

MB 
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uma micrografia, a nitretação feita com velocidade de 50 mm/s onde é possível observar as três 

regiões presentes e identificadas como ZF (zona de fusão, região de nitretação com presença de 

dendritas), ZTA (zona termicamente afetada, com transformação microestrutural com fase α’ 

presente) e MB (material base), com microestrutura Widmanstätten. 

 

 
Figura 5.4 Seção transversal da liga Ti-6Al-4V com microestrutura  Widmanstätten, Am10, após 

nitretação a laser, obtida via MEV (Condição velocidade laser 50 mm/s). 

Outras micrografias obtidas via MEV, de todas as condições de tratamento, estão presentes 
no ANEXO 1. 

 
5.2.2 Dimensões das camadas tratadas e da ZTA. 

Para avaliar o dimensional das regiões modificadas do material, em função do tratamento 

termoquímico empregado em diferentes velocidades de processo, imagens obtidas via microscopia 

óptica foram utilizadas para medição das camadas tratadas (ZF) e afetadas termicamente (ZTA). 

ZF 
ZTA 

MB 

ZF 
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Na condição de menor velocidade de processo (5 mm/s, Figura 5.5) é observada uma ZF 

com tamanho médio de 195,8 ± 25 µm contendo dendritas de nitretos de titânio, identificados na 

literatura como TiN (REIS, 2013). 

 

 
Figura 5.5 Micrografia óptica, Am1, 5 mm/s. Aumento de 125x 

 

As dendritas presentes nesta ZF apresentam variação dimensional, sendo mais larga e menos 

comprida, da ordem de 7,02 µm e 11,46 µm, respectivamente, na região mais próxima da superfície; 

e mais estreita e maior, cerca de 5,09 µm e 22,43 µm, respectivamente, na região mais interna do 

material.  Este comportamento é esperado uma vez que, para menor velocidade de processo, o tempo 

de interação com o feixe de laser é maior, fazendo com que uma maior energia seja fornecida ao 

material durante o processo de nitretação. Dessa forma, a maior quantidade de energia 

disponibilizada promove o alargamento da zona de fusão (ZF), assim como permite o crescimento 

das dendritas de nitreto de titânio presentes na região. Este comportamento pode ser observado na 

Figura 5.6. 

 

. 
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Figura 5.6 Micrografia óptica, Am1, 5 mm/s. Aumento de 625x 

a. Região próxima à borda. b. Região a 60 µm da borda. 

À medida que as velocidades de processo aumentam, a largura da ZF decresce, assim como 

a dimensões das dendritas geradas na região. Observa-se na condição de 20 mm/s (Figura 5.7), uma 

ZF com crescimento dendrítico menor em comparação à anterior (Figura 5.6), com dimensão média 

de 65,5 ± 11 µm. As imagens 5.8 A e B, mostram detalhes das dendritas geradas nesta condição, 

apresentando comprimento e largura da ordem de 25,36 µm e 2,35 µm, respectivamente. 

 

 
Figura 5.7 Micrografia óptica, Am4, 20 mm/s. Aumento de 125x 

a) b) 
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Figura 5.8 Micrografia óptica, Am4, 20 mm/s. A. Aumento de 625x. B. Aumento de 1250x 

 

Já na condição de maior velocidade de processo, 50 mm/s, Figura 5.9, é observada na figura 

5.10 uma ZF, com um tamanho médio de 23,9 ± 8 µm, sendo as dendritas presentes com 

comprimento da ordem 14,55 µm e largura de 2,69 µm (Figura 5.10) 

 

 
Figura 5.9 Micrografia óptica, Am10, 50 mm/s. Aumento de 125x 

 

a. b. 
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Figura 5.10 Micrografia óptica, Am10, 50 mm/s. A. Aumento de 625x. B. Aumento de 1250x 

 

Além disso, é possível observar variação morfológica nas dendritas de nitreto de titânio, 

formadas na ZF, em função da variação de velocidade de processo (figura 5.11). Quando o tempo 

de interação com o laser é maior, dendritas mais espessas, com pequenos comprimentos e em grande 

quantidade são geradas na região mais superficial da amostras. Para um tempo de interação 

intermediário, as dendritas mais finas e alongadas, e em menor quantidade são formadas na ZF. Já 

em um menor tempo de interação, as dendritas são finas e curtas, a quantidade diminui 

abruptamente. 

   
Figura 5.11 Micrografia óptica, Aumento de 1250x. A. Am1, 5 mm/s.  B. Am4, 20 mm/s. C. Am9, 

45 mm/s. 

Outras micrografias, de todas as condições de tratamento podem ser encontradas no ANEXO 

2. 

A largura da ZTA também é influenciada pela variação na velocidade de processo. Para 

menor velocidade, de 5 mm/s, a ZTA possui aproximadamente 659 ± 271 µm, enquanto que para 

uma velocidade intermediária, de 20 mm/s, a largura decresce para cerca de  328.3 ± 144 µm, e 

finalmente, para a maior velocidade, a ZTA é ainda menor, com largura de 53.3 ± 7 µm. Este 

a. b. 

a. b. c. 
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comportamento é esperado e, como já mencionado, é função do tempo de interação com o feixe 

durante o processamento do material, que influencia diretamente na quantidade de energia 

transferida para o material, assim como na taxa de resfriamento do mesmo. 

Para melhor compreensão, na Tabela 5, a seguir, estão apresentados os dados obtidos. 

 

Tabela 2 Dimensões das regiões das amostras por condição de tratamento 

  Região da Amostra 

  Zona Fundida Dendritas* ZTA 

C
on

di
çã

o 

Baixa 

Velocidade 
195,8 ± 25 µm 7,02 µm e 11,46 µm 659 ± 271 µm 

Média 

Velocidade 
65,5 ± 11 µm 2,35 µm e 25,36 µm 328,3 ± 144 µm 

Alta 

Velocidade 
23,9 ± 8 µm 2,69 µm e 14,55 µm 53,3 ± 7 µm 

 

(*) Estão apresentados os valores de espessura e comprimento, respectivamente. 

 

5.2.3 Variação de dureza da liga Ti-6Al-4V Widmanstätten após nitretação a laser de CO2 

O ensaio de microdureza do material foi realizado após o tratamento, a medição da dureza 

foi efetuada em diferentes regiões do material, considerando as regiões de interação com o feixe. A 

Figura 5.15 mostra os resultados que foram obtidos nas diferentes condições experimentais 

empregadas. 

Pode ser observado aumento na dureza do material na região fundida (ZF), com valores entre 

690 a 1110 HV, mais próximo à superfície do material, que pode ser atribuído aos diferentes tipos 

de nitretos gerados, ou até mesmo à presença de óxido. 

Observa-se também, variação de dureza na zona termicamente afetada (ZTA), a dureza do 

material menor é maior que o encontrado no material base (364 HV), alcançando valores entre 323 

a 549 HV, que pode ser atribuído à presença da fase martensítica do titânio, fase Ti-α’, ou ainda, à 

presença de nitrogênio dissolvido na região.  

Os resultados obtidos, nas condições analisadas, corroboram com os apresentados na 
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literatura. ABBOUD, J. H., et al, 2008 investigaram a nitretação superficial na liga Ti-6Al-4V com 

laser de CO2 e encontraram durezas de até 1350 HV, em camadas com profundidade entre 50 e 80 

µm, abaixo da superfície. Também observaram o decréscimo de dureza no material tratado, em 

maior profundidades de até 400 µm, com valor de 800 HV. 

 
Figura 5.12 Perfil de dureza da liga Ti-6Al-4V após nitretação a laser de CO2 com potência de 

100 W: (Δ) Região Fundida pelo Laser; (◊) Zona Termicamente Afetada; (□) Substrato 

 

5.1.1. Identificação de fases na superfície da liga Ti-6Al-4V Widmanstätten após nitretação 

a laser de CO2. 

Foi realizada análise por meio de difratometria de raios-X, a fim de identificar os compostos 

gerados após a nitretação com laser 

A Figura 5.13 apresenta o difratograma da amostra padrão de Ti-6Al-4V, com microestrutura Wid-

mantätten, onde observa-se a presença das fases α e β. As cartas padrões utilizadas para identificar 

as fases foram: 

• Fase α: 01-089-3725; 03-065-6231; 00-001-1198. 
• Fase β: 01-088-2321. 

Região Fundida pelo Laser Zona Termicamente Afetada Substrato
10 mm/s 949,9 512,5 388,6
30 mm/s 692,4 341 379,8
45 mm/s 801,1 431 348,9
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Figura 5.13 Difratograma da amostra de Titânio utilizada e indicação dos picos, evidenciando a 

característica do Titânio. 

  

Após a nitretação com laser, amostras foram submetidas à caracterização via DRX. A figura 

5.14 apresenta os difratogramas obtidos de condições de processo em menores velocidades (5-15 

mm/s), comparando os resultados com o difratograma da amostra sem tratamento térmico (referên-

cia).  Pode-se observar a formação de novos picos nas ligas nitretadas, em plano difratados, identi-

ficados como nitretos de titânio, dos tipos o Ti3N2-x e o (TiN).88. 

As cartas padrões utilizadas para identificar os nitretos foram: 01-087-0630 (TiN).88, 01-084-

1123 (Ti3N1.29), 00-040-0958 (Ti3N2-x), 03-065-0715 (TiN). Apesar de não ser possível observar no 

gráfico, há alguns picos bem menores, que representam os óxidos formados Ti3O (01-073-1117) e 

Ti6O (01-072-1471). 
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Figura 5.14 Difratogramas das chapas de Ti-6Al-4V após nitretação a laser de CO2. 

Condições: 5 mm/s, 10 mm/s e 15 mm/s. 

Na Figura 5.15 são apresentados os difratogramas obtidos de resultados de processo de ni-

tretação em velocidades intermediárias, entre 20 e 30 mm/s. Pode-se observar novamente a forma-

ção de picos de nitretos, identificados como o Ti3N2-x e o (TiN).88. 

As cartas padrões utilizadas para identificar os nitretos foram: 01-087-0630 (TiN).88, 01-084-

1123 (Ti3N1.29), 00-040-0958 (Ti3N2-x), 03-065-0715 (TiN). E também, como no caso anterior, não 

é possível observar no gráfico, mas há alguns picos bem menores, que representam os óxidos for-

mados Ti3O (01-073-1117) e Ti6O (01-072-1471). 
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Figura 5.15 Difratogramas das chapas de Ti-6Al-4V após nitretação a laser de CO2. 

Condições: 20 mm/s, 25mm/s e 30 mm/s 

 

 Finalmente, resultados de nitretação com laser em maiores velocidades (45 e 50 mm/s) estão 

apresentados na Figura 5.16. As cartas padrões utilizadas para identificar os nitretos foram: 01-087-

0630 (TiN).88, 01-084-1123 (Ti3N1.29), 00-040-0958 (Ti3N2-x), 03-065-0715 (TiN). E diferentemente 

das condições de baixa velocidade de processo, não houve formação de óxidos a partir da velocidade 

de 35 mm/s. 
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Figura 5.16 Difratogramas das chapas de Ti-6Al-4V após nitretação a laser de CO2. Condições: 

45mm/s e 50 mm/s 

Dos resultados obtidos observa um comportamento semelhante entre as condições 

analisadas, com a presença das fases relacionadas à formação de nitreto de titânio, do tipo TiN, e de 

óxido superficial, além das fases α e β, presentes na matriz original da liga. Embora a análise 

realizada no trabalho seja apenas qualitativa, observa-se uma maior presença de plano difratados de 

TiN para as condições de menor velocidade de varredura empregada, o que pode indicar uma melhor 

eficiência do processo nestas condições. 
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6 CONCLUSÕES 
O tratamento superficial da liga Ti-6Al-4V, com microestrutura Widmanstätten realizado 

com laser de CO2 é eficiente na melhoria da dureza, em determinadas condições, quando comparado 

ao material sem tratamento de superfície. 

Como conclusões específicas tem-se: 

• A eficiência da nitretação diminui com o aumento da velocidade, pois, uma maior 

velocidade, significa um menor tempo de interação laser-substrato, levando a uma menor 

formação do nitretos que diminui a difusão do nitrogênio no substrato, e aumenta a dureza 

do material. 

• O tratamento de nitretação a laser leva à uma modificação na microestrutura que se dá pela 

interação com o feixe de laser. A microestrutura da região nitretada consiste de uma região 

fundida pelo laser e uma zona termicamente afetada (ZTA).  

o A microestrutura da região fundida consiste de uma região com crescimento de den-

dritas de TiN. A zona termicamente afetada (ZTA) é formada por estrutura em forma 

acicular, chamada de martensita (Ti-α’). Para condições de maior interação laser-

material, observa-se um maior tamanho médio das dendritas e da ZTA. 

• Pode ser observado um aumento na dureza do material na região fundida, os valores encon-

trados estão entre 690 a 1110 HV. Na zona termicamente afetada a dureza do material é 

reduzida para um valor médio de 420 HV. Esses valores podem ser atribuídos a presença da 

estrutura martensítica, fase Ti-α’. 

 

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
Como sugestão para trabalhos futuros relacionados ao tema do presente trabalho, têm-se: 

• Promover o estudo de oxidação no material nitretado com laser. 

• Realizar ensaios mecânicos de tração uniaxial, com diferentes condições de nitretação a fim 

de avaliar o comportamento do material sob temperatura ambiente.  



47 
 

8 REFERÊNCIAS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Manual de normalização de trabalhos 

acadêmicos. Biblioteca da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 2. ed. - Guarulhos: 

Biblioteca da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2012. Disponível em 

<https://goo.gl/RWeLpe>. Acesso em: 07 mar. 2017. 

AKGUN, O. V.; INAL, O. T. Laser surface melting of Ti-6AI-4V alloy. Journal of Materials 

Science, v. 27, p. 1404-1408, 1992. 

ATI ALLVAC - TECHNICAL DATA SHEET. ATI Titanium 6Al-4V Alloy. ATI. Disponível em: 

<https://www.atimetals.com/>. Acesso em: 08 Maio 2019. 

BALAZIC, M.; KOPAC, J. Review: Titanium and Titanium alloy applications in medicine. Int. J. 

Nano and Biomaterials, v. 1, n. 1, 2007. 

BARBOZA, M. J. R. et al. Creep behavior of Ti–6Al–4V and a comparison with titanium matrix 

composites. Materials Science and Engineering A, v. 428, p. 319-326, 2006. 

BRIGUENTE, L. A. N. S. et al. The Influence of Laser Nitriding on Creep Behavior of Ti-4Al-4V 

Alloy with Widmanstätten Microstructure. Journal of Materials Processing Technology, v. 9, p. 

236-10, 2019. 

DA SILVA, R. M.; VIEIRA, R. P. Titânio e Suas Ligas, Ciência dos Materiais II. Volta Redonda. 

DE OLIVEIRA, H. S. . R. D. A. P. . N. C. M. . N. F. P. Caracterização Mecânica E 

Microestrutural Da Liga Ti-6al-4v Após Tratamento Superficial Com Laser Pulsado Nd: Yag. 

14º Encontro de Iniciação Científica e Pós-Graduação do ITA – XIII ENCITA. São José dos 

Campos: [s.n.]. 2008. 

DONACHIE JR., M. J. Titanium- A Technical Guide. Second Edition. ed. Ohio: ASM 

International, Materials Park, 2000. 

FERNANDES, A. F. M. . D. V. M. S. IMPORT NCIA DA REFUSÃO SUPERFICIAL À LASER. 

Revista Perspectivas Online: Exatas e Engenharias, v. 8, p. 22, 2018. 

FOLKES, J. Surface modification and coating with lasers. Materials Science Forum, v. 246, p. 

246-261, 1997. 

FORT WAYNE METALS. Titânio Fort Wayne Metals. Fort Wayne Metals. Disponível em: 

<https://fwmetals.com.br/materials/titanium/?gclid=Cj0KCQjwh6XmBRDRARIsAKNInDFbciK

BRUXRIfWa2GyKbGVuixYNUaMpc3ILL4IHtEObcGOVcPwAZo0aAv1FEALw_wcB>. 

Acesso em: 29 Abril 2019. 

https://goo.gl/RWeLpe


48 
 

GHONEM, H. Microstructure and fatigue crack growth mechanisms in high temperature titanium 

alloys. International Journal of Fatigue, v. 32, p. 1448-1460, 2010. 

KANNATE-ASIBU, E. Principles of laser materials processing. New Jersey: N. J.: John Wiley and 

Sons, 2009. p. 302. 

KATAYAMA, S.; MATSUNAWA, A.; MORIMOTO, A. I. S. A. Y. Surface hardening of 

titanium by laser nitriding. Orlando: Laser Institute of America, 1983. 34-37 p. 

LEE, W. S.; LIN, C. F. High-temperature deformation behaviour of Ti6Al4V alloy evaluated by 

high strain-rate compression tests. Journal of Materials Processing Technology, v. 75, p. 127-

136, 1998. 

LEYENS, C.; PETERS, M. Titanium and titanium alloys: Fundamentals and applications. 

Weinheim: Wiley-VCH, p. 499, 2003. 

M.R. DA SILVA, P. G. C. S. K. W. J. B. F. C. B. REFUSÃO SUPERFICIAL A LASER DA 

LIGA COM MEMÓRIA DE FORMA Cu-AlNi-Mn. 22º CBECiMat - Congresso Brasileiro de 

Engenharia e Ciência dos Materiais. Natal: [s.n.]. 2016. 

MATSUMOTO, H. et al. Room-temperature ductility of Ti–6Al–4V alloy with ’ martensite 

microstructure. Materials Science and Engineering A., v. 528, p. 1512-1520, 2011. 

PROPRIEDADES e Aplicações - InfoMet. InfoMet. Disponível em: 

<https://www.infomet.com.br/site/metais-e-ligas-conteudo-ler.php?codAssunto=93>. Acesso em: 

30 Abril 2019. 

READY, J. F. Industrial applications of lasers. 2 ed. ed. San Diego: Academic Press, 1997. 599 

p. 

REIS, A. G. D. . R. D. A. P. . N. C. D. M. . B. M. J. R. . O. J. Creep behavior and surface 

characterization of a laser surface nitrided Ti–6Al–4V alloy. Materials Science and Engineering: 

A, v. 577, p. 48-53, 2013. 

REIS, D. A. P. Efeito Do Recobrimento Cerâmico E Da Atmosfera De Ensaio Na Fluência De 

Liga Metálica Refratária De Titânio. São José dos Campos: Tese de Doutorado do Curso de Pós-

Graduação em Engenharia e Tecnologia Espaciais., 2005. 198 p. Acesso em: 2019. 

REIS, D. A. P. et al. Effect of coating on the creep behavior of the Ti–6Al–4V alloy. Materials 

Science and Engineering A., v. 486, p. 421-426, 2008. 

SCHAAF, P. Laser Nitriding of Metals. Progress in Materials Science, v. 47, p. 12, 2002. 

STEEN, W. M. Laser Material Processing. 3. ed. New York: Springer-Verlag, 1998. 



49 
 

STEEN, W. M.; WATKINS, K. G. Coating by laser surface treatment. Journal de Physique IV, v. 

3, p. 581-590, 1993. 

TUSEK, J.; KAMPUS, Z.; SUBAN, M. J. Welding of tailored blanks. of different materials. 

Materials Processing Technology, v. 119, p. 180-184, 2001. 

VANDERHASTEN, M.; RABETA, L.; VERLINDEN, B. Ti-6Al-4V: Deformation map and 

modelisation of tensile behavior. Materials & Design, v. 29, n. 6, p. 1090-1098, 2009. 

VASCONCELOS, G. et al. Coated steel surfaces with WC by lasers action. Materials Science 

Forum. Advanced Powder Technology VIII Book Series, v. 727-728, p. 345-348, 2012. 

VENKATESH, T. A. et al. An Experimental Investigation of Fretting Fatigue in Ti-6Al-4V: the 

Role of Contact Conditions and Microstructure. Metallurgical and Materials Transactions A, v. 

32A, p. 1131-1146, 2001. 

ZECHEVA, A. et al. Enhancing the microstructure and properties of titanium alloys through 

nitriding and other surface engineering methods. Surface & Coatings Technology, v. 200, p. 2192-

2207, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

ANEXO 1 – Microscopia Eletrônica de Varredura 
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ANEXO 2 – Microscopia Óptica 
 

  Macrografia (62,5x) Região dendrítca (625x) Dendritas (1250x) 
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