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RESUMO

O uso de laser na indústria tem aumentado exponencialmente ao longo dos anos, sendo usado

em processos distintos como soldagem, gravação de peças, corte de materiais e tratamento

térmico  de  superfície.  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  estudar  e  quantificar  a

influência da rugosidade nos tratamentos térmicos a laser realizados em superfícies metálicas.

O grau de acabamento de uma superfície está relacionado com o valor da sua rugosidade.

Essa rugosidade, por sua vez, influencia na refletividade do material e, por consequência, na

fração de luz laser que é absorvida por essa superfície. Foram analisadas amostras de aço

300M cujas superfícies foram preparadas com diferentes rugosidades. O aço 300M é um aço

de  ultra  alta  resistência,  usado  em aplicações  estruturais  como  foguetes,  trem  de  pouso,

mísseis,  máquinas agrícolas,  mineração.  O valor de rugosidade da superfície  irradiada foi

quantificado através do uso de rugosímetro, e a medição de refletividade e absorbância foram

medidas  por espectrofotometria. As amostras de aço foram irradiadas por laser contínuo em

1080 nm.  Foi  realizada  a  correlação  da  profundidade  da  zona  afetada  com a  rugosidade

superficial inicial do material.  A zona termicamente afetada pelo aquecimento gerado pelo

laser foi estudada por microscopia óptica e por microscopia eletrônica de varredura, revelando

as  diferentes  fases  através  de  ataque  de  solução  NITAL,  e  também  por  medida  de

microdureza.  Os resultados mostraram que o aumento da rugosidade da superfície  do aço

300M provocou aumento de absorbância, o que por sua vez gerou aumento no volume da

zona termicamente afetada e da sua dureza. Esse aumento da dureza e o incremento da altura

da superfície sugerem que houve um acréscimo de fase martensítica conforme o aumento a

rugosidade.

Palavras-chaves: Rugosidade, refletância, absorbância, laser,.



ABSTRACT

The laser use in industry has increased exponentially over the years, being applied in different

processes such as welding, marking parts, material cutting and superficial thermal treatment.

The present work aims to study and quantify the influence of roughness in the laser thermal

treatments performed on metal surfaces. The finishing degree of a surface is related to the

value of its roughness. This roughness, in turn, influences the reflectivity of the material and,

consequently, the fraction of laser light that is absorbed by this surface. 300M steel samples

were analyzed whose surfaces were prepared with different roughness. 300M steel is an ultra

high strength  steel  used  in  structural  applications  such as  rockets,  landing gear,  missiles,

agricultural  machinery,  mining. The surface roughness value of the irradiated surface was

quantified using a surface profilometer, while reflectivity and absorbance were measured by

spectrophotometry. The steel samples were irradiated by continuous laser (cw) at 1080 nm.

The  depth  of  the  affected  zone  was  correlated  with  the  initial  surface  roughness  of  the

material. The thermally affected zone by the laser heating was studied by optical and scanning

electron microscopy (SEM), revealing the different phases after chemical attack with NITAL

solution,  and  also  by  micro  hardness  measurements.  The  results  showed that  the  surface

roughness increase of 300M steel caused an absorbance increment, which in turn generated an

increase  in  the  heat  affected  zone  volume  and  on  its  hardness.  This  hardness  increase,

combined  with  the  surface  height  increase,  suggest  that  there  was  an  increase  in  the

martensitic phase as roughness increased.

Keyworks: Roughness, absorption, reflectivity, laser, steel 300M.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Representação esquemática das fases para uma liga ferro-carbono com composição

de carbono menor que 0,76 % em peso................…………….........................……...........…18

Figura 2 – Diagrama de transformação isotérmica para liga de ferro-carbono........................19

Figura 3 – Dureza da estrutura perlítica e martensítica para ligas com diferentes concentrações

de carbono...........…………….........................……............................……....................….…20

Figura 4 – Características e nomenclaturas de uma superfície.................................................22

Figura 5 – Parâmetro Ra....................................................................................................…...23

Figura 6 – Parâmetros Rt, Rzi e Rz...........................................................................................23

Figura 7 – Reflexão especular (a) e reflexão difusa (b)............................................................26

Figura 8 – Rugosímetro de bancada Taylor Hobson PGI 1000 e ponteira de diamante...........29

Figura 9 – Linha tracejada referente ao comprimento de avaliação de perfilometria......…….29

Figura 10 –  (a) espectrofotômetro Jasco V570 e (b) esfera integradora Jasco ISN 470..........30

Figura 11 – Microdurômetro Future-Tech FM-700............................................................…..33

Figura 12 – Espectrofotometria para cada uma das amostras estudadas.....................….........34

Figura 13 – Medidas de refletância e absorbância em 1080 nm das amostras lixadas.............35

Figura 14 – Média da rugosidade (a) Ra e (b) Rz em função da granulometria das lixas........35

Figura 15 – Relação de refletância e absorbância com a rugosidade (a) Ra e (b) Rz...........…36

Figura 16 – Ensaio de irradiação em chapa retificada com as seguintes fluências: (a): 

20 J/mm² (b): 10 J/mm² (c): 6,67 J/mm² (d): 7,5 J/mm² (e): 12,5 J/mm²..................................37

Figura 17 – Perfil de cada irradiação teste na chapa retificada.................................................39



Figura 18 – Marcas horizontais deixadas na superfície de cada amostra após a irradiação à 

laser. 10 J/mm²: Irradiação superior e 7,5 J/mm²: Irradiação inferior………………………..40

Figura 19 – Perfil das superfícies irradiadas de cada amostra..................................................41

Figura 20 – Perfil suavizado das superfícies irradiadas de cada amostra.................................41

Figura 21 – Relação da altura na região irradiada de 10 J/mm² com: (a): Ra, (b): Rz, (c): 

Absorbância e (d): amostra. Pontos brancos são referes às amostras ‘600’..........………........42

Figura 22 – Relação da área dilatada na região irradiada com: (a): Ra, (b): Rz, (c): 

Absorbância e (d): amostra. Pontos brancos são referes às amostras ‘600’..................….......43

Figura 23 – Microscopia óptica das zonas termicamente afetadas nas seções transversais para 

cada uma das amostras…..........................................................................................................45

Figura 24 – Relação da profundidade da ZTA com: (a): Ra, (b): Rz, (c): Absorbância e (d): 

amostra. Pontos brancos são referes às amostras ‘600’.............................................…….......46

Figura 25 – Relação da largura da ZTA com: (a): Ra, (b): Rz, (c): Absorbância e (d): amostra. 

Pontos brancos são referes às amostras ‘600’...........................................................................47

Figura 26 – Reabsorção de reflexão difusa em superfície rugosa.................………….…...…47

Figura 27 – Localização das indentações na superfície transversal da amostra 80.............….48

Figura 28 – Dureza Vickers em função da distância da superfície em cada amostra........…...49

Figura 29 – Relação da dureza na ZTA com: (a): Ra, (b): Rz, (c): Absorbância e (d): amostra. 

Pontos brancos são referes às amostras ‘600’....................…............................…........…..….50

Figura 30 – Microscopias ópticas mostrando a região irradiada e a diferença de microestrutura

com o auxílio de polarizador.....................................................................……………………51

Figura 31 – MEV na (a) região de material base distante da região tratada e (b) na zona 

termicamente afetada da amostra Polida............................……………...................................52



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Faixa de composição química dos aços SAE 4340 e 300M…..........................…...16

Tabela 2: Acabamento da superfície em cada uma das amostras estudadas...................….....28

Tabela 3: Microscopia óptica com iluminação de campo claro (BF) e campo escuro (DF) das

superfícies irradiadas.................................…........................................................…......….…38



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Ra Rugosidade média

Rz Rugosidade média Rz

R Refletância

T Transmitância

A Absorbância

Ai Absorbância intrínseca

Aext Absorbância por fatores externos

Ar Absorbância real

Aid Absorbância relacionada às impurezas

Aox Absorbância relacionada a óxidos

Rr Refletividade real

Ri Refletividade uma superfície bem plana

P Potência do laser

v Velocidade de varredura do laser

d Diâmetro de feixe do laser na superfície da amostra

Temp Temperatura

ZTA Zona termicamente afetada

HV Dureza Vickers

MEV Microscopia eletrônica de varredura



LISTA DE SÍMBOLOS

γ Austenita

α Ferrita

ẟ Rugosidade

λ Comprimento de onda

ρe Densidade de energia, medido em unidades de energia/área



SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO                                                                                                                                          ........................................................................................................................  14  
2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS                                                                                                               ................................................................................................  14  
3. REVISÃO DA LITERATURA                                                                                                                     ......................................................................................................  15  

3.1 Aços de ultra alta resistência                                                                                                       .........................................................................................  15  
3.1.1 Aço 300M                                                                                                                                ................................................................................................................  15  

3.2 Laser                                                                                                                                                  ...............................................................................................................................  16  
3.3 Tratamentos superficiais a laser                                                                                                  ....................................................................................  17  

3.3.1 Fluência                                                                                                                                    ...................................................................................................................  21  
3.4 Rugosidade                                                                                                                                      .....................................................................................................................  21  

3.4.1 Parâmetros de rugosidade                                                                                                   .....................................................................................  22  
3.4.2 Influência da rugosidade                                                                                                      ........................................................................................  24  

3.4.2.1 Relação entre rugosidade e propriedades ópticas                                                  .........................................  24  
3.5 Refletividade                                                                                                                                   ...................................................................................................................  25  

3.5.1 Refletividade Especular e Difusa                                                                                         ............................................................................  26  
3.5.2 Relação refletância e absorbância                                                                                      ..........................................................................  26  
3.5.3 Efeito da temperatura na absorbância de metais                                                           ..................................................  27  

4. MATERIAL E MÉTODOS                                                                                                                         .........................................................................................................  27  
4.1 Preparação das amostras                                                                                                              ...............................................................................................  27  
4.2 Medição de Rugosidade e Perfilometria                                                                                    ........................................................................  28  
4.3 Espectrofotometria                                                                                                                        ........................................................................................................  29  
4.4 Irradiação a laser                                                                                                                            ............................................................................................................  30  
4.5 Preparação metalográfica da região transversal                                                                      ...........................................................  31  
4.6 Microscopia óptica                                                                                                                         .........................................................................................................  31  
4.7 Microdureza                                                                                                                                    ...................................................................................................................  32  
4.8 Microscopia eletrônica de varredura                                                                                          .............................................................................  33  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                                                .................................................................................................  33  
5.1 Refletância, absorbância e rugosidade pré-irradiação                                                            ..................................................  33  
5.2 Ensaio de irradiação                                                                                                                       .......................................................................................................  36  
5.3 Irradiação nas amostras preparadas                                                                                           ..............................................................................  39  
5.4 Perfilometria                                                                                                                                   ...................................................................................................................  41  
5.5 Análise da ZTA                                                                                                                                 ................................................................................................................  44  
5.6 Dureza                                                                                                                                              .............................................................................................................................  48  
5.7 Análise microestrutural                                                                                                                 ..................................................................................................  50  

6. CONCLUSÕES                                                                                                                                          .........................................................................................................................  52  
6.1 Trabalhos Futuros                                                                                                                           ...........................................................................................................  53  

7. REFERÊNCIAS                                                                                                                                          .........................................................................................................................  53  



14

1. INTRODUÇÃO

Fatores que afetam a absorção de luz por um material têm sido de grande importância

para  estudos  na  área  de  ciência  e  engenharia  de  materiais.  O conceito  de  absorção  está

presente em diferentes materiais, como superfícies seletivas fototérmicas que apresentam alta

absorção  solar  (BARRERA,  2001),  filmes  multicamadas  com  absorção  induzida  pela

rugosidade (AMRA, 1997) e para o presente trabalho a absorção em metais, que possuem

relação com a rugosidade na superfície do material (BARBARINO, 1982).

Para o estudo foi utilizado o aço 300M um aço de ultra alta  resistência mecânica,

sendo uma modificação do aço 4340  no qual se adiciona um maior teor de silício (300M:

1,6% e 4340: 0,3%), teor de carbono levemente maior, adição de molibdênio e de vanádio. As

modificações realizadas garantem ao aço excelente temperabilidade, alta ductilidade e maior

resistência à tração, além do maior teor de silício prevenir a fragilidade durante o tratamento

térmico. (ASM, 1978).

O tratamento de superfície do aço pode ser realizado pela incidência e absorção de um

feixe de laser. O laser garante um rápido aquecimento em uma região e sua eficiência depende

do coeficiente de absorção do material e da refletividade da superfície, uma vez que a luz

laser que é refletida é perdida e a absorvida é convertida em calor (OLIVEIRA, 2006). Após a

superfície  ser  irradiada,  ocorre  um rápido  resfriamento  devido  o  aquecimento  localizado,

levando ao endurecimento na superfície pela formação da fase martensita (SANTOS, 2016).

A  rugosidade  é  responsável  por  alterar  propriedades  ópticas  das  superfícies

(VORBURGER, 2010) influenciando a absorção do laser. Assim, torna-se relevante o estudo

da  rugosidade  e  análises  por  espectroscopia  para  se  obter  a  refletividade  das  superfícies

metálicas antes do tratamento térmico a laser.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

O presente trabalho tem como objetivo estudar e quantificar a influência da rugosidade

nos tratamentos térmicos a laser realizados em superfícies metálicas. O grau de acabamento

de uma superfície está relacionado com o valor da sua rugosidade. Essa rugosidade, por sua

vez, deve influenciar na refletividade do material e, por consequência, na fração de luz laser

que é absorvida por essa superfície.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Aços de ultra alta resistência

Aços  são  ligas  metálicas  constituídas  essencialmente  por  ferro  e  carbono,  onde  a

porcentagem de carbono varia de 0,008 a 2,14 % e são denominados aço carbono. Podem ser

classificados como baixo (menor que 0,3%), médio (entre 0,3 e 0,7%) e alto teor de carbono

(0,7 até 2,1%). Além disso, geralmente são adicionados elementos de liga com o intuito de se

obter um aço com propriedades específicas à aplicação desejada. O teor de liga em um aço

carbono sempre será abaixo de 2%. Para teores até 5% o metal é intitulado como aço de baixa

liga e maiores de 8% classificados como alta liga (CARDOSO, 2011).

Os aços de ultra  alta  resistência  são aços  estruturais  com alto  nível  de resistência

mecânica e possuem limite de escoamento superior a 1380 MPa (ASM, 1978). Podem ser

subdivididos em aço de médio carbono e baixa liga, média liga endurecíveis ao ar,  aços de

alta tenacidade à fratura e aços maraging. Todos apresentam como características em comum

uma  ótima  relação  entre  peso  e  propriedades  mecânicas,  principalmente  ductilidade,

resistência mecânica e tenacidade à fratura (SANTOS, 2016).

Dentre  os  aços  de  médio  carbono e  baixa  liga  está  o  aço  SAE 4340,  que  possui

elevadas propriedades mecânicas e resistência a fadiga. Com o intuito de melhorar ainda mais

as propriedades deste aço foi desenvolvido o aço 300M (ABDALLA, 2012).

3.1.1 Aço 300M

O aço 300M é um aço de ultra alta resistência mecânica sendo uma variação do aço

SAE 4340 e tem a intenção de  garantir  melhores  propriedades  ao  material  pela  adição  e

alteração nos elementos de liga. A diferença entre os aços é a adição de vanádio, maior teor de

silício e maior teor de molibdênio (ABDALLA, 2012).

A  composição  do  aço  4340  e  do  aço  300M  é  apresentado  na  Tabela  1  onde  é

comparado à variação de teores dos elementos presentes.
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Tabela 1 – Faixa de composição química dos aços SAE 4340 e 300M..

Aço
Elementos (%)

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu V

4340 0,38-0,43 0,6-0,8 0,2-0,35 0-0,025 0-0,025 0,7-0,9 1,65-2 0,2-0,3 0-0,035 0

300M 0,41-0,46 0,6-0,9 1,45-1,8 0-0,015 0-0,015 0,7-0,95 1,65-2 0,3-0,5 0-0,35 0,05-0,1

Fonte: adaptado de CARDOSO, 2015.

Algumas das propriedades do aço 4340 se mantém no aço 300M, porém a adição dos

elementos  de  liga  garantem  ao  material  maior  temperabilidade,  limite  de  escoamento  e

resistência  à tração quando comparado ao aço 4340. O aumento no teor de silício tem o

objetivo de prevenir a fragilização do aço ao ser submetido ao tratamento térmico e aumenta a

temperabilidade do aço. A adição de vanádio proporciona um refino de grão que resulta em

maior resistência ao desgaste e ao amolecimento sob temperaturas elevadas. Por outro lado, a

adição do silício e molibdênio provoca uma tendência de descarbonização, podendo reduzir a

dureza na superfície do material, o que deve ser evitado durante o tratamento superficiais. As

aplicações  mais comuns para o aço 300M são em trens de pouso de aeronaves,  peças de

fuselagem e vasos de pressão (ASM, 1978).

3.2 Laser

Uma das principais utilidades do laser é o rápido aquecimento de uma região devido à

sua  capacidade  de focalizar  altas  quantidades  de  energia  em uma pequena área.  Parte  da

radiação laser é absorvida e outra parte é transmitida pelo material, quando absorvida ela é

convertida em calor na superfície da amostra. A energia absorvida depende do coeficiente de

absorção do material, e também é afetada pela refletividade da superfície. A luz refletida é

perdida, não aquecendo o material; uma superfície ideal é aquela em que toda a radiação laser

seja aproveitada e convertida em calor, chamada de “superfície negra” (OLIVEIRA, 2006).

Um laser pode ser do tipo contínuo ou pulsado. No contínuo há a possibilidade de

controle da potência de saída e no pulsado a potência de saída depende da duração e intervalo

dos pulsos. Com relação à velocidade de varredura, uma maior velocidade resulta em uma

baixa  penetração  enquanto  baixas  velocidades  podem  causar  a  evaporação  do  material.

Diferentes  resoluções  resultam em diferentes  recobrimentos  da superfície:  em uma menor
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resolução  não há  um recobrimento  total  da  superfície,  enquanto  que  em resoluções  altas

ocorre a sobreposição dos pulsos. Para um tratamento de superfície mais uniforme utiliza-se

uma maior resolução (SANTOS, 2016).

3.3 Tratamentos superficiais a laser

Os tratamentos  térmicos  são  realizados  por  ciclos  de  aquecimento,  permanência  e

resfriamento e têm a função de desenvolver as propriedades físicas e mecânicas de um metal a

fim de se alcançar valores elevados de determinadas propriedades como o aumento da dureza,

resistência à tração, resistência à corrosão (ANAZAWA, 2007). Os tratamentos superficiais

dos  metais  garantem uma elevada  dureza  na superfície mantendo  a  tenacidade  na  região

interna do material (CARDOSO, 2011).

A incidência de um feixe de laser sobre uma superfície é um dos possíveis métodos de

tratamento  de superfície. A alta densidade de potência do feixe de laser aquece a superfície

rapidamente  aumentando  a  temperatura  e  uma  fina  camada  do  aço  atinge  a  faixa  de

austenitização (SANTOS, 2016).

A transformação microstrutural, durante um resfriamento lento, em ligas ferro carbono

com porcentagem em peso de carbono entre 0.022 e 0,76 (liga hipoeutetoide) é representada

na  Figura  1.  Para  a  liga  mostrada  na  figura,  em  temperaturas  acima  de  825  ºC  sua

microestrutura consiste apenas de austenita (γ). Ao resfriar a liga à temperatura de até 727 ºC

(temperatura eutetoide) as fases γ + α irão coexistir na microestrutura, sendo que conforme a

temperatura  diminui  maior  serão  as  partículas  de  fase  α.  Para  temperaturas  inferiores  à

temperatuta eutetoide a fase austenítica que não foi tranformada em ferrita se transforma em

grãos de perlita, que é constituída de ferrita e cementita (α + Fe3C) (CALLISTER, 2014).

O resfriamento de um tratamento de superfície à laser ocorre rapidamente devido o

aquecimento  ser  localizado,  e  com isso é  produzido um efeito  de têmpera  à  temperatura

ambiente, formando a fase martensita (SANTOS, 2016). Dessa forma ocorre a transformação

de austenita para martensita que é elucidado pelo diagrama de transformação isotérmica na

Figura 2 (curvas TTT) onde um rápido resfriamento, isto é, à esquerda da curva, é o suficiente

para impedir a difusão de carbono e assim formando a martensita ao invés da formação de

perlita  ou  bainita  (CALLISTER,  2014).  A  martensita  é  resultante  de  uma transformação

polimórfica da austenítica, cúbica de face centrada, em tetragonal de corpo centrado, onde a

célula  unitária  é  basicamente  uma  cúbica  de  corpo  centrado  porém  com  uma  de  suas
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dimensões alongadas.  Ela difere  da estrutura ferrítica  que possui  uma estrutura cubica  de

corpo centrado (CALLISTER, 2014).

Figura 1 – Representação esquemática das fases para uma liga ferro-carbono com composição

de carbono menor que 0,76 % em peso.

Fonte: (adaptado de CALLISTER, 2014)
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Figura 2 – Diagrama de transformação isotérmica para liga de ferro-carbono.

Fonte: (adaptado de CALLISTER, 2014)

A formação de martensita gera um aumento de dureza na região tratada. Essa dureza

depende da concentração em peso de carbona na liga. A Figura 3 apresenta valores de dureza

da estrutura martensítica para ligas com diferentes concentrações de carbono, assim como

uma comparação com a dureza da estrutura perlítica.
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Figura 3 – Dureza da estrutura perlítica e martensítica para ligas com diferentes

concentrações de carbono.

Fonte: (adaptado de ABBASCHIAN, 2009)

Há vantagens de se realizar a têmpera a laser, dentre elas, a possibilidade de se operar

em alta temperatura, tratar áreas complexas e possuir maior controle da zona termicamente

afetada – ZTA – (região endurecida devido à transformação de fase). A utilização de laser

permite  que  o  endurecimento  da  superfície tenha  uma  profundidade  controlada  e  gera

deformações pequenas quando comparado a outros métodos de tratamento  de superfície. A

profundidade da têmpera depende da variação de temperatura na superfície do material, que

pode ser controlada pelas variáveis de processo, que são: densidade de potência, a velocidade

de varredura do feixe e a resolução, dada em pulsos por unidade de área (SANTOS, 2016).
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3.3.1 Fluência

A  energia  que  é  fornecida  pelo  laser  em  uma  determinada  unidade  de  área  é

determinada  densidade  de  energia.  Uma maior  fluência  gera  maior  aquecimento  local  da

região irradiada, durante a irradiação. Esta medida está relacionada com parâmetros do laser.

Tais  parâmetros  são:  potência  do  laser,  velocidade  de  varredura  e  diâmetro  do  feixe.  A

potência  é  a  intensidade  de  saída  do  feixe  e  dessa  forma  está  diretamente  relacionada  à

densidade de energia.  A velocidade está relacionada ao tempo em que o feixe permanece

sobre a superfície, sendo assim, uma maior velocidade ocasiona em uma menor densidade de

potência. E por último, outro parâmetro importante é o tamanho da área focalizada, conhecida

como spot size, caso a área irradiada diminui, a densidade de energia aumenta. A densidade

de energia pode ser expressa matematicamente pela Equação A (PAGGI, 2008). A densidade

de energia também é conhecida como fluência.

ρe = P / (v . d) (A)

Onde,

P: potência do laser

v: velocidade de varredura

d: diâmetro do feixe

3.4 Rugosidade

O conhecimento da morfologia superficial, ou acabamento superficial de um material

é de grande importância por ser uma propriedade que influência o comportamento físico e

químico do material (PULKER, 1984).

A  caracterização  é  determinada  por  desvios  geométricos  que  podem  ocorrer  na

superfície do material (WHITEHOUSE, 1994). As irregularidades são classificadas pelas suas

diferentes periodicidades. A Figura 4 apresenta, de forma esquemática, as irregularidades no

perfil da superfície. A rugosidade é a que possui menor periodicidade, com valores de escala

nanométrica.  A  ondulação  possui  um  valor  de  periodicidade  médio,  da  ordem  de

comprimento de onda da luz (10-7 m) e é representada pela linha pontilhada na Figura 4. A

planeza tem o período de maior espaçamento, na ordem de centímetros ou mais (PULKER,
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1984).  Os  diferentes  desvios  geométricos  que  resultam  em  diferentes  classificações  são

causadas por diferentes motivos. A rugosidade é resultado de processos de fabricação como

marcas  nas  superfícies  causadas  por  ferramentas  de  torneamento,  esmerilhamento  e

polimento.  A ondulação  é  causada  por  falhas  durante  a  fabricação,  como por  exemplo  a

vibração entre a peça trabalhada e a ferramenta de esmerilhamento. Já as ondas extensas, ou

planeza,  podem  ser  resultadas,  por  exemplo,  de  distorções  térmicas.  A  Rugosidade  e  a

ondulação são mais comuns para expressar a morfologia superficial (WHITEHOUSE, 1994). 

Existem  diversos  parâmetros  de  caracterização  da  topografia  superficial  de  um

material, os mais importantes são os parâmetros de amplitude, que levam em consideração as

variações verticais na superfície (GADELMAWLA, 2002).

Figura 4 – Características e nomenclaturas de uma superfície.

Fonte: Adaptado de WHITEHOUSE, 1994.

3.4.1 Parâmetros de rugosidade

O parâmetro Ra, conhecido como rugosidade média, é mostrado na Figura 5 sendo

definido como a média das variações em todo o comprimento de avaliação com relação a uma

linha de referência, a linha média (WHITEHOUSE, 1994).

Sendo z = f(x) o perfil medido a partir da linha média e L o comprimento do perfil

analisado, então Ra é dado pela expressão matemática na Equação B (WHITEHOUSE, 1994).

Ra=
1
L
∫
0

L

|z|d x  (B)
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Figura 5 – Parâmetro Ra.

Fonte: Adaptado de WHITEHOUSE, 1994.

Em resumo, a rugosidade média Ra  é o valor da soma das áreas, em módulo, entre o

perfil  e linha média,  dividido pelo comprimento de avaliação L. A rugosidade é dada em

unidade de comprimento, frequentemente sendo usado o valor em micrometros.

Os parâmetros Rt, Rzi e Rz são mostrados na Figura 6. Rt é definido como a diferença

entre altura do pico mais alto e a profundidade do vale mais profundo dentro do comprimento

de avaliação ln. Já o Rzi é a soma da altura do pico de maior altura e da profundidade do vale

mais profundo, em relação à linha média, dentro de um comprimento de amostragem lri que

refere-se a uma das cinco partes, igualmente divididas, de ln. O Parâmetro Rz é valor médio

dos cinco valores de Rzi dos cinco comprimentos de amostragem dentro do comprimento de

avaliação (ISO 4287, 1997)

Figura 6 – Parâmetros Rt, Rzi e Rz.

Fonte: Adaptado de MITUTOYO, 2016.
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3.4.2 Influência da rugosidade

A rugosidade tem influência em diversas propriedades que podem contribuir de forma

positiva ou negativa no desempenho do material,  e por isso a importância em ser medida.

Alguns fatores significativos são afetados pela rugosidade como o acabamento da superfície

de cilindros em motores de automóveis, o aumento do arrasto de navios devido à aspereza do

casco dos navios, taxas de reações químicas superficiais e também propriedades ópticas de

superfícies (VORBURGER, 2010).

3.4.2.1 Relação entre rugosidade e propriedades ópticas

Uma investigação dos dados disponíveis na literatura de dados experimentais sobre

absorbância de metais mostra que existe uma grande dispersão de dados, mesmo quando se

referem  ao  mesmo  metal  e  muito  frequentemente,  há  uma  grande  diferença  dos  valores

quando comparados aos modelos teóricos. Essas discrepâncias acontecem porque a qualidade

da  superfície  irradiada  se  diferencia  de  uma  superfície  ideal.  Os  valores  experimentais

medidos de absorbância poderiam ser descritos como a soma da absorbância intrínseca ‘Ai’,

referente à superfície ideal, com um segundo termo ‘Aext’ que incluiria efeitos da superfície

real  com  termos  referentes  à  rugosidade  (Ar),  impurezas  (Aid)  e  também  de  óxidos

superficiais  (Aox) como apresentado pela  Equação C e pela  Equação D  (PROKHOROV,

1990). 

A = Ai + Aext (C)

Aext = Ar + Aid+ Aox (D)

Portanto,  diferentes  valores  de  rugosidade  estão  relacionados  com o  termo  Ar  da

expressão.  Não foi  o  objetivo  desse  trabalho  se  identificar  separadamente  cada  termo da

absorbância, sendo suficiente saber que ele se compõe da soma de diferentes fatores.

Entre os fatores que fazem a rugosidade ter influência na absorbância está o aumento

de absorção onde o ângulo de incidência é diferente de zero, e também em ranhuras e trincas,

as quais favorecem uma propagação de radiação guiada. Diversos trabalhos examinaram a

relação de rugosidade com propriedades ópticas. Entretanto, eles partem da hipótese de que a
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rugosidade ẟ é muito menor que o comprimento de onda da luz incidente λ, ou seja, que ẟ<<

λ. Isso acontece quando se usa comprimentos de onda o infravermelho distante, ou quando a

superfície é bastante polida. Nesse caso, a relação da refletividade real Rr com a rugosidade

da superfície é dada pela aproximação (PROKHOROV, 1990):

Rr ≈ Ri exp(-4π ẟ/λ) (E)

Sendo Ri a refletividade de uma superfície bem plana do mesmo material. 

Nota-se por essa equação, que é esperada uma queda da refletividade com aumento da

rugosidade.  Portanto,  se  espera  também  um aumento  da  absorbância  com o  aumento  da

rugosidade. 

Esse modelo é limitado para baixas rugosidades em comparação com o comprimento

de onda. É importante frisar que no presente trabalho foram preparadas e estudadas amostras

com rugosidades da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda (ẟ≈ λ), para o qual a

Equação E acima pode não prever  corretamente  os dados experimentais.  Mesmo sem um

modelo detalhado para esse caso, esse trabalho fornecerá dados experimentais para esse caso

em que ẟ≈ λ.

3.5 Refletividade

Como visto no item 3.2 a absorção do laser é afetada pela refletividade da superfície, e

em 3.4, a rugosidade de um material afeta fortemente as propriedades ópticas do material,

sendo então importante a análise da refletividade do material. Com relação à caracterização

dos materiais através da refletividade, a vantagem é que a superfície não estará sujeita a danos

físicos quando comparada à caracterização por métodos mecânicos (ZANATTA, 2013).

A luz incidida sobre uma superfície rugosa pode ser refletida de maneira especular,

difusa ou ambas. A relação entre rugosidade e o comprimento de onda da radiação incidente

tem influência na proporção de reflexão especular e difusa (ZANATTA, 2013).
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3.5.1 Refletividade Especular e Difusa

A Figura 7 mostra um feixe de luz atingindo uma superfície lisa e refletindo de forma

especular e um feixe atingindo uma superfície rugosa, refletindo a luz de forma difusa.

Figura 7 – Reflexão especular (a) e reflexão difusa (b).

Fonte: Adaptado de HECHT, 2002

Quando um feixe de luz é incidido sobre uma superfície lisa, isto é, a superfície possui

irregularidades pequenas quando comparadas ao comprimento de onda da luz, a luz é refletida

de forma especular, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por outro

lado, quando a superfície é rugosa quando comparada ao comprimento de luz incidida, apesar

do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, os feixes irão refletir em todos os

sentidos, o que é denominado refletividade difusa (HECHT, 2002).

3.5.2 Relação refletância e absorbância

A absorbância (A) de luz em possui uma relação com a refletância (R) e transmitância 

(T). Parte da luz incidida sobre um material é refletida, outra parte é transmitida e outra é 

absorbida e dessa forma a soma de cada uma delas deve ser igual ao total de luz incidida. Pela

lei de Kirchhoff’s apresenta relação como mostrado na Equação F (BRAGA, 2013):
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A + R + T = 1 (F) 

Como o material utilizado no estudo é totalmente opaco, então a transmitância (T) é 

zero neste caso. Dessa forma a absorbância em um determinado comprimento de onda é dado 

pela Equação G, em porcentagem, e é relacionado apenas com a refletância:

A = 100 – R (G)

3.5.3 Efeito da temperatura na absorbância de metais

Os  parâmetros  ópticos  de  uma  superfície  não  são  constantes  e  variam  com  a

temperatura do material. Geralmente se mede esses parâmetros à temperatura ambiente, mas é

importante  saber  que  na  verdade  eles  não  são  constantes.  A variação  da  dependência  de

propriedades ópticas de metais foram investigadas teoricamente em muitos artigos. No caso

de metal  no estado sólido, geralmente se pode descrever a absorbância como uma função

linear da temperatura como na  pela  Equação H  (PROKHOROV, 1990), onde Ao e A1 são

constantes e Temp é a temperatura.

A(Temp) = Ao + A1 * Temp (H)

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Preparação das amostras

Foram analisadas amostras de aço 300M preparadas a partir de uma chapa de 2,9 mm

de espessura. Foi cortada uma tira de 40 cm2, que foi retificada na Oficina Mecânica do IEAv

para diminuir a rugosidade da superfície. Em seguida a tira foi cortada por eletroerosão em

partes  iguais  de  14  mm  x  14  mm.  Foram  discriminadas  seis  amostras  para  preparação

metalográfica onde estas passaram por diferentes graus de acabamento na superfície a fim de

se alterar controladamente a rugosidade na superfície do aço, garantindo que a superfície das

amostras possuíssem rugosidades consideravelmente diferentes, cobrindo uma ampla faixa de

valores. Foram utilizadas as lixas com granulometria 1200, 600, 400, 180 e 80 e alumina de 1

µm e 0,5 µm. Exceto para a lixa 80, todas as demais amostras foram preparadas com lixas

d’agua da mesma marca para tentar garantir coerência dos resultados. 
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Com o objetivo de aumentar rugosidade da superfície as amostras foram lixadas com

as lixas de menor para as de maior granulometria, salvo a amostra que foi polida para se obter

uma  superfície  de  baixa  rugosidade,  onde  foi  realizada  uma  preparação  metalográfica

convencional.  Para  que  a  rugosidade  na  superfície  fosse  distribuída  de  forma  aleatória  o

lixamento foi feito manualmente em movimentos de infinito sobre a lixa com ciclos de 90

repetições,  que  após  este  ciclo  foram  rotacionadas  em  90º  e  lixadas  com  o  mesmo

procedimento.  Para obter uma progressão contínua todas as amostras passaram pelas lixas

mais finas antes de passar pela lixa final.  Para a amostra polida,  esta partiu da superfície

retificada e foi lixada em politriz metalográfica nas lixas 400, 600 e 1200 respectivamente e,

posteriormente, foi polida com alumina de 1 µm e 0,5 µm.

As amostras foram nomeadas segundo o último acabamento realizado na superfície. A

Tabela  2  apresenta  as  amostras  que  foram  preparadas  e  os  respectivos  acabamentos

superficiais empregados.

Tabela 2: Acabamento da superfície em cada uma das amostras estudadas

Amostra Preparação

Polida Polimento até alumina de 0,5 µm
1200 1200
600 1200 e 600
400 1200, 600 e 400
180 1200, 600, 400 e 180
80 1200, 600, 400, 180 e 80

Fonte: Elaboração Própria.

4.2 Medição de Rugosidade e Perfilometria

Após  o  preparo  das  amostras  foi  realizada  a  medição  de  rugosidade  utilizando  o

rugosímetro  de  bancada Taylor  Hobson PGI  1000,  disponível  no IEAv,  com ponteira  de

diamante com raio de 02 micrômetros como mostrado na Figura 8. Em cada superfície não

irradiada, foram medidos os valores dos parâmetros Ra e Rz, através das médias de 4 leituras

em diferentes regiões da superfície.

As perfilometrias foram realizadas no mesmo rugosímetro com a intenção de verificar

possíveis variações na superfície irradiada. Foi obtido o perfil perpendicular às irradiações de

cada uma das amostras como mostrado esquematicamente na Figura 9.
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Figura 8 – Rugosímetro de bancada Taylor Hobson PGI 1000 e ponteira de diamante

Fonte: Elaboração própria.

Figura 9 – Linha tracejada referente ao comprimento de avaliação de perfilometria.

Fonte: Elaboração própria.

4.3 Espectrofotometria

A avaliação da refletividade foi realizada em um espectrofotômetro Jasco V570 no

IEAv, apresentado na Figura 10. Devido à rugosidade presente nas amostras, parte da luz

refletida  é  difusa  e  por  esse  motivo  a  refletividade  foi  medida  utilizando  uma  esfera

integradora que consegue medir tanto a luz refletida de forma especular como a difusa. A

esfera integradora consiste numa cavidade esférica revestida com pó branco de sulfato de

bário espalhador de luz que tem a função de espalhar o fluxo de entrada de luz, que se espalha



30

uniformemente dentro da superfície da esfera e é medido no detector colocado no ‘polo norte’

da esfera. Foi utilizada uma esfera integradora Jasco ISN 470, mostrado na Figura 10, com

cavidade de diâmetro interno de 6 cm, com capacidade de medição entre 220 nm e 2000 nm.

Portanto, a refletividade medida foi a refletividade total, que inclui a soma da refletividade

especular e difusa.

Figura 10 –  (a) Espectrofotômetro Jasco V570 e (b) esfera integradora Jasco ISN 470.

Fonte: Elaboração própria.

Com a relação de refletância e absorbância, dada pela Equação G, foi possível obter os

valores de absorbância. Neste trabalho, a absorbância foi medida à temperatura ambiente, por

limitação  do  equipamento  usado.  Assumiremos  que  a  variação  de  absorbância  com  a

temperatura é igual para todas as amostras, independentemente da sua rugosidade superficial,

ou seja, de que o termo A1, na Equação H, é igual ou muito próximo para todas as amostras.

4.4 Irradiação a laser

A irradiação a laser foi realizado em um laser de fibra da marca IPG Photonics e

modelo YLR-2000 no IEAv. O laser utiliza como meio ativo uma fibra óptica de 100 µm

dopada com intérbio. O comprimento de onda da luz laser é de 1080 nm e o laser foi utilizado

em modo CW (continuous wave) onde o laser emite um feixe contínuo. O feixe utilizado foi

de 2 mm desfocalizado para que a houvesse um maior controle de processo e evitar uma fusão

devido a alta potência do laser. Para determinar os parâmetros de potência e velocidade do

feixe foram realizados testes em uma placa retificada de aço 300M de mesma espessura das

(a)     (b)
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amostras.  Além disso foi  aplicado um fluxo de gás  argônio puro de 8 litros/min  sobre a

superfície da amostra no momento da irradiação para evitar oxidação.

Com os parâmetros determinados as amostras preparadas com cada grau de polimento

foram montadas uma ao lado da outra e foram irradiadas a laser de uma só vez, para garantir

que  os  parâmetros  de  irradiação  eram  idênticos  para  todas  elas.  Primeiramente  se  fez  a

irradiação com 300 W e velocidade de 20 mm/s, correspondendo à fluência de 7,5 J/mm².

Foram  aguardados  alguns  minutos  para  as  amostras  esfriarem,  e  então  se  irradiou  uma

segunda  linha,  paralela  à  primeira,  com  400  W  mantendo  a  velocidade  a  20 mm/s

correspondendo à fluência de 10 J/mm².

4.5 Preparação metalográfica da região transversal

Para  análise  das  ZTAs  em  cada  amostra  foi  realizado  um  corte  transversal

perpendicular às irradiações. O corte foi feito por eletroerosão na região central das amostras.

Em seguida, as amostras foram embutidas e as superfícies das amostras foram preparadas por

lixamento,  polimento  e  ataque  químico.  Para  o  lixamento  foram utilizadas  as  lixas  com

granulometria 180, 400, 600 e 1200 nesta ordem e com o auxílio de um politriz. O polimento

foi realizado em uma politriz com pó de alumina de 1 µm e 0,5 µm de tamanho médio. Com o

objetivo  de  uma  melhor  visualização  das  zonas  termicamente  afetadas,  foi  realizado  um

ataque de Nital 2% (2 ml HNO3 em 98 ml de álcool etílico) para revelar as diferentes fases

formadas pelo tratamento térmico e contornos de grãos. Após o ataque as amostras foram

lavadas  em água e  em seguida  em álcool  etílico  e  secadas  com jato  de ar,  para  evitar  a

oxidação da superfície.  O tempo de ataque foi de cinco segundos,  seguido de mais cinco

segundos para cada amostra, até a superfície apresentar um aspecto esbranquiçado, conforme

esperado para  revelação de  microestruturas  de aço.  Se o tempo de ataque for  exagerado,

ocorre o escurecimento da superfície, que é um efeito indesejado pois dificulta a visualização

microscópica. 

4.6 Microscopia óptica

Após o ataque químico,  as regiões fundidas e as termicamente  afetadas  pelo laser

foram  evidenciadas  e  as  amostras  foram  analisadas  utilizando  um  microscópio  óptico



32

Olympus BX51 do IEAv, com câmera digital e software de aquisição e análise de imagens,

para correlação entre a profundidade da zona afetada com a rugosidade inicial da superfície

irradiada do material.

As microscopias  foram feitas com iluminação de campo claro (BF), campo escuro

(DF)  ou  ambas.  Na  iluminação  de  campo  claro,  a  amostra  é  iluminada  diretamente  e

focalizada  a  partir  da  luz  que  reflete  de  sua  superfície  e,  dessa  forma,  as  regiões

perpendiculares a luz são clareadas e aquelas inclinadas ficam escurecidas. Já na iluminação

de campo escuro, a luz incide de forma oblíqua sobre a amostra, o que aprimora o contraste e

gera uma imagem mais clara nas regiões inclinadas.

Além disso para uma melhor visualização da microestrutura em diferentes regiões do

material foi utilizado um polarizador óptico que destaca as estruturas de caráter anisotrópicos

característicos de formações microestruturais em metais.

4.7 Microdureza

Com o intuito de medir, em termos de dureza Vickers, a relação da rugosidade com a

eficiência do tratamento térmico a laser foram obtidos os perfis de microdureza das amostras

no microdurômetro Future-Tech FM-700 no IEAv, Figura 11, com penetrador piramidal de

base quadrada.  Aplicou-se em cada  medição uma carga  de  100 grama-força  (gf)  por  um

tempo de 10 s. Foram realizadas 6 medidas cada amostra em diferentes regiões incluindo a

região afetada pela irradiação laser e o material base, que não foi irradiado. Respeitou-se uma

distância  de  100  micrometros  entre  cada  região  estudada  para  evitar  que  uma  medição

influenciasse na outra. Além disso, o ponto mais próximo à superfície estava a cerca de 60

micrometros desta, também para evitar influência da superfície no resultado. 

O valor de dureza foi determinado pela impressão na superfície do material,  que é

proporcional à carga aplicada.  Foram realizadas  as medidas das diagonais formadas pelos

vértices das indentações obtendo assim os valores de microdureza.
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Figura 11 –  Microdurômetro Future-Tech FM-700.

Fonte: Elaboração própria.

4.8 Microscopia eletrônica de varredura

As  imagens  de  microscopia  eletrônica  de  varredura  (MEV)  foram  realizadas  no

microscópio Hitachi TM3000, de baixo vácuo, presente no IEAv, para se observar as ZTAs

das amostras embutidas após a irradiação. Cada amostra foi conectada a uma fita condutora

para evitar o carregamento da superfície durante a aquisição de imagens. Foram realizadas

medições com magnificação de 30x até 5000x de cada condição. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Refletância, absorbância e rugosidade pré-irradiação

As amostras lixadas foram analisadas por espectrofotometria, onde foram feitas duas

medições em cada amostra, sendo que a segunda medição apresentava uma rotação de 90º em

relação à primeira. Isso foi realizado para o caso da amostra não ser perfeitamente isotrópica.

Foi calculada a média das duas curvas de cada amostra e o resultado é representado na Figura

12. Duas amostras foram lixadas até a lixa 600 sendo diferenciadas por 600A e 600B pois os
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valores  de  refletância  da  primeira  amostra  que  foi  analisada  (600A)  apresentou  valores

bastante diferentes das demais amostras. Com as análises da amostra 600B, foi possível notar

que os valores de reflectância foram próximos aos da amostra 600A, portanto, continuaram

discrepantes dos demais resultados. 

Figura 12 – Espectrofotometria para cada uma das amostras estudadas.

Fonte: Elaboração própria.

Uma vez determinado o laser a ser utilizado neste trabalho – laser a fibra YLR-2000, o

comprimento de onda da luz laser que seria irradiada foi de 1080 nm. Tal comprimento de

onda foi utilizado para se obter uma média das reflectâncias obtidas nas análises. Ou seja, se

empregou o valor exato da refletância total correspondente ao comprimento de onda do laser.

Com a relação de refletância e absorbância, dada pela Equação G, foi obtida a absorbância

média  (das  duas  medições  realizadas  com diferença  de  90º)  de  cada  uma  das  faces  das

amostras, conforme apresentado na Figura 13 A refletividade das amostras foi reduzida,  e

consequentemente  a  absorbância  aumentou,  com  o  aumento  da  granulometria  das  lixas

utilizadas. Porém, como mencionado anteriormente, as amostras 600A e 600B não seguiram a

tendência de diminuição de refletância e aumento de absorbância com o aumento dos grãos da

lixa, sendo que os valores de refletância para essas amostras foram menores que as amostras

com o pior acabamento superficial. 
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Figura 13 – Medidas de refletância e absorbância em 1080 nm das amostras lixadas.

Fonte: Elaboração própria.

As medidas de rugosidade, Ra e Rz, estão apresentadas na Figura 14 e cada ponto

representa uma média de quatro medições de rugosidade em cada uma das superfícies, antes

da irradiação laser. Para ambos os parâmetros de rugosidade foi observado um crescimento

com o aumento da granulometria das lixas utilizadas para o acabamento superficial de cada

amostra, evidenciado pelo ajuste exponencial apresenta um comportamento exponencial. Para

os  valores  de  rugosidade,  as  amostras  600A  e  600B  não  apresentaram  resultados  tão

discrepantes  como  nas  medições  de  refletância  e  absorbância.  O  aumento  da  rugosidade

superficial com a granulometria da lixa empregada é esperado. 

Figura 14 – Média da rugosidade (a) Ra e (b) Rz em função da granulometria das lixas.

Fonte: Elaboração própria.

(a)     (b)
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Foi estudada a relação da refletância com a rugosidade – medida com o rugosímetro –

desconsiderando o referencial das lixas como parâmetro. A Figura 15 relaciona as refletâncias

das  superfícies  com  suas  respectivas  rugosidades.  É  possível  notar  um  decaimento  da

refletância e aumento da absorbância, enfatizado pela linha contínua, desconsiderando-se os

pontos das amostras 600A e 600B, que também são representados na Figura.

Figura 15 – Relação de refletância e absorbância com a rugosidade (a) Ra e (b) Rz.

Fonte: Elaboração própria.

5.2 Ensaio de irradiação

Os testes  de irradiação para determinação da potência  e  velocidade  do laser  a  ser

irradiado  nas  amostras  foi  realizado  em  uma  chapa  de  300  M  retificada  com  a  mesma

espessura  das  amostras.  As  irradiações  e  especificações  de  cada  uma,  tomando  como

parâmetro a fluência de cada irradiação estão mostradas na Figura 16, usando-se a Equação A.

O objetivo desse experimento foi o de determinar qual a faixa de fluência se pode atingir

antes que a amostra sofra fusão. Para se estudar o efeito da rugosidade na absorção do laser se

pretendia realizar essa absorção sem a fusão, uma vez que a fusão geraria uma camada líquida

na  superfície,  com  propriedades  físicas  e  topologia  diferente  da  superfície  preparada

inicialmente.  Portanto, se pretendia mudar a microestrutura do material  sem que houvesse

fusão.

(a)     (b)
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Figura 16 – Ensaio de irradiação em chapa retificada com as seguintes fluências: (a): 20

J/mm² (b): 10 J/mm² (c): 6,67 J/mm² (d): 7,5 J/mm² (e): 12,5 J/mm²

Fonte: Elaboração própria.

A fim de se analisar cada uma das irradiações, foi realizada microscopia óptica em

cada  uma  das  amostras  irradiadas  com  intenção  de  identificar  uma  possível  fusão  na

superfície. As imagens obtidas estão apresentadas na Tabela 3 juntamente à especificação de

cada uma das irradiações. Claramente se observa que as imagens feitas no modo de campos

escuro (DF) evidenciaram melhor a variação da textura superficial.

Para as irradiações com fluência de 7,5 e inferior não é possível distinguir a região não

irradiada da região irradiada.  Já para fluências  superiores a 10 J/mm² é perceptível  que a

região irradiada modificou a superfície metálica, sendo um possível indício de fusão. Nota-se

que a textura da superfície é modificada para fluências igual ou maior que 10 J/mm². Portanto,

para evitar a fusão, se optou por empregar fluência igual ou menores que 10 J/mm².

Além da microscopia foi realizada perfilometria no sentido perpendicular a cada uma 

das linhas irradiadas. O perfil obtido foi mostrado na Figura 17 onde a região entre 3 e 5 mm 

é a região irradiada. Assim como nas microscopias, para as irradiações com fluência de 7,5 e 

inferior não é possível notar uma diferença no padrão do perfil e para fluências superiores a 

10 J/mm² é perceptível uma mudança no perfil na região irradiada.

(a)    (b)  (c)  (d)   (e)
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Tabela 3 – Microscopia óptica com iluminação de campo claro (BF) e campo escuro (DF) das

superfícies irradiadas. A trilha percorrida pelo laser está no sentido vertical nas imagens.A

barra branca mede 200 µm.

Fluência (J/mm²) BF DF

6,7 (c)

7,5 (d)

10 (b)

12,5 (e)

20 (a)

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 17 – Perfil de cada irradiação teste na chapa retificada.

Fonte: Elaboração própria.

Com as microscopias ópticas e os perfis das irradiações pôde-se determinar que para

uma fluência de 10 J/mm² já há uma modificação na superfície podendo ser evidência de

transformação  de fase  devido ao  aumento  de volume.  Nota-se claramente  que  as  regiões

tratadas  apresentaram  um  aumento  de  altura  em  relação  à  vizinhança  não  irradiada  do

material, de até 5 micrometros.

5.3 Irradiação nas amostras preparadas

Para que não houvesse fusão na superfície irradiada, ou que estivesse próximo a fusão,

os  parâmetros  do laser  selecionados  foram de 2 mm de diâmetro  do feixe  desfocalizado,

velocidade de 20 mm/s e duas situações de potência, uma com 300 W e outra a 400 W, ou

seja,  uma  fluência  de  7,5  e  10  J/mm²  respectivamente.  As  micrografias  dos  cordões  na

superfície das amostras – que são representados na horizontal – estão apresentadas na Figura

18, sendo que o cordão superior é referente a irradiação de fluência de 10 J/mm². A irradiação

de 400 W marcou a superfície de todas as amostras, porém não alterou de forma significativa

o acabamento superficial de cada uma. Pelas análises de microscopia óptica das superfícies

tratadas, no modo campo claro, é muito provável que não houve fusão na região irradiada para

tais  fluências,  salvo  aquelas  regiões  das  extremidades  na  amostra  polida  (que  ficaram
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escurecidas)  –  que  por  sua  vez  não  interferiu  na  região  central  que  foi  analisada.  Já  a

irradiação  de  menor  potência  não  é  visível  e  dessa  forma  pode  ou  não  ter  ocorrido  um

tratamento na superfície que não foi possível concluir apenas com as imagens de microscopia

óptica.

Figura 18 – Duas marcas horizontais paralelas na superfície de cada amostra após a irradiação

à laser. 10 J/mm²: Irradiação superior e 7,5 J/mm²: Irradiação inferior.

Polida 1200

600A 600B

400 180 80

Fonte: Elaboração própria.



41

5.4 Perfilometria

A perfilometria realizada após a irradiação da superfície é mostrada na Figura 19. As

mesmas curvas, após suavização (smoothing) foi realizada através de software gráfico Origin

7.5 a fim de facilitar a visualização é apresentada na Figura 20. O primeiro pico é referente a

irradiação de 10 J/mm² e o segundo é referente a irradiação de 7,5 J/mm². Devido à alta

rugosidade  da  superfície  da  amostra  80  o  perfil  suavizado  desta  amostra  não  foi

representativo da amostra real, sendo que seus resultados foram omitidos em algumas das

análises  para  melhor  observação  do  comportamento.  Para  essa  amostra  mais  rugosa,  as

variações de altura devido à rugosidade – picos e vales – eram maiores que a variação de

altura observada devido ao tratamento do laser.

Figura 19 – Perfil das superfícies irradiadas de cada amostra.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 20 – Perfil suavizado das superfícies irradiadas de cada amostra.

Fonte: Elaboração própria.



42

As relações de rugosidade, absorbância e a amostra analisada com a altura na região

irradiada estão apresentadas graficamente na Figura 21. Os valores de altura atingidos tendem

a aumentar em todas as relações realizadas, que é visível pelo guia aos olhos colocado em

cada gráfico. Foram analisadas detalhadamente as relações do pico de maior altura com a

rugosidade de cada amostra. Nos gráficos, pontos que ficaram afastados das linhas projetadas

são referes às amostras ‘600’ que assim como na relação de rugosidade com a refletância e

absorbância, também tiveram resultados discrepantes quando comparadas às outras amostras.

Figura 21 – Relação da altura na região irradiada de 10 J/mm² com: (a): Ra, (b): Rz, (c):

Absorbância e (d): amostra. Pontos brancos são referes às amostras ‘600’.

Fonte: Elaboração própria.

De  forma  semelhante,  foram  estudadas  relacionadas  a  rugosidade,  absorbância,

granulometria e as áreas afetadas pela irradiação laser na figura 22. Os valores de área, assim

(a)     (b)

(c)     (d)
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como a altura, tendem a um aumento em todas as relações, desconsiderando-se as amostras

preparadas com a lixa 600. A correlação de área do pico com a rugosidade é bastante forte. 

Figura 22 – Relação da área dilatada na região irradiada com: (a): Ra, (b): Rz, (c):

Absorbância e (d): amostra. Pontos brancos são referes às amostras ‘600’.

Fonte: Elaboração própria. 

O aumento do volume na região irradiada está relacionado ao tratamento de superfície

causado  pela  irradiação  laser.  A  observação  de  um  aumento  de  volume  nesta  região  é

decorrente de uma transformação de fase. Como a profundidade tratada é pequena, da ordem

de dezenas de micrometros, quando comparada com a espessura da amostra da ordem de 3

milímetros,  o  resfriamento  é  realizado  rapidamente  por  condução  térmica,  gerando  uma

têmpera  em  temperatura  ambiente.  Essa  têmpera  fez  com  que  a  estrutura  austenítica,

decorrente do aquecimento, se torne martensítica após o resfriamento. A estrutura cristalina

da martensita é tetragonal, onde o átomo de carbono fica preso e não volta para estrutura do

material base que é cúbica de corpo centrado (CCC). O fator de empacotamento atômico, ou

(a)     (b)

(c)     (d)
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seja, o volume ocupado pelos átomos, na estrutura tetragonal é maior que na CCC, o que

explica o aumento de volume nas regiões irradiadas. Além disso o fato do aumento de volume

ser  diferente  para  cada  uma  das  amostras  evidencia  uma  porcentagem  de  transformação

martensítica  diferente  pra  cada  rugosidade.  Superfícies  mais  rugosas  apresentaram  um

aumento de volume maior, e com isso, provavelmente uma maior concentração de martensita

na área tratada.

5.5 Análise da ZTA

As zonas termicamente afetadas pela irradiação laser são relacionadas à diferença de

fluência, e pelo acabamento superficial. As micrografias das ZTAs na seção transversal das

regiões irradiadas de 10 J/mm² estão mostradas na Figura 23 com suas respectivas medidas de

profundidade e largura.  Para a amostra  600B não foi possível a visualização da ZTA por

microscopia óptica, assim como as ZTAs nas regiões irradiadas de 7,5 J/mm².

Com base nas dimensões de profundidades medidas nas micrografias, tais valores 

foram correlacionados com a rugosidade, absorbância e acabamento superficial da amostra 

analisada. Essas correlações estão apresentadas na Figura 24. É possível notar uma tendência 

de aumento da profundidade da ZTA com o aumento da rugosidade e do grau de lixamento 

em cada amostra, assim como um crescimento exponencial aparente com relação à 

absorbância. Esse aumento de profundidade com o aumento da rugosidade do material está 

relacionado com a absorção e reflexão difusa da luz laser uma vez que superfícies mais 

rugosas apresentam uma maior absorção e uma maior refletividade difusa, ou seja, parte da 

luz laser que incide sobre o material é refletida novamente para superfície, como mostrado na 

Figura 26, e com isso há um aumento da energia incidida na região irradiada.
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Figura 23 – Microscopia óptica das zonas termicamente afetadas nas seções transversais para

cada uma das amostras.

Polida 1200

600A 400

180 80

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 24 – Relação da profundidade da ZTA com: (a): Ra, (b): Rz, (c): Absorbância e (d):

amostra. Pontos brancos são referes às amostras ‘600’.

Fonte: Elaboração própria.

As larguras das ZTAs medidas nas micrografias, assim como as profundidades, foram

correlacionadas  com  a  rugosidade,  absorbância  e  acabamento  superficial  da  amostra

analisada, e estão apresentadas nos gráficos da Figura 25. A largura da região tratada também

seguiu uma tendência de ampliação com o aumento da rugosidade e do grau de lixamento em

cada amostra, e um crescimento exponencial aparente com relação a absorbância também foi

observado,  assim como havia  ocorrida para  a  profundidade da ZTA.  Assim como para a

profundidade a largura da ZTA está relacionado com a absorção de luz devido a reflexão

difusa

(a)     (b)

(c)     (d)
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Figura 25 – Relação da largura da ZTA com: (a): Ra, (b): Rz, (c): Absorbância e (d): amostra.

Pontos brancos são referes às amostras ‘600’.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 26 – Reabsorção de reflexão difusa em superfície rugosa

Fonte: Elaboração própria.

(a)     (b)

(c)     (d)



48

5.6 Dureza

As durezas foram obtidas em diferentes pontos da amostra, como mostrado na Figura

27. As indentações estão localizadas em diferentes regiões da seção transversal com o intuito

de verificar a diferença na dureza em cada local. Uma das indentações está situada em uma

região central da ZTA, outras duas foram feitas na região de transição da região tratada para a

região  de  material  base,  e  as  demais  foram indentações  na  região  de  material  base  para

verificar se a dureza se manteve com relação a diferentes distâncias da superfície.

Figura 27 – Localização das indentações na superfície transversal da amostra ‘80’.

Fonte: Elaboração própria.

Foi medida a distância entre a superfície da amostra e cada uma das indentações. A

relação  de  dureza  com  a  distância  da  indentação  em  cada  uma  das  amostras  é  exibida

graficamente na Figura 28. Assim como para a análise da ZTA, as irradiações de 300 W e a

irradiação de 400 W na amostra 600 não foram consideradas devido à impossibilidade de

visualização da ZTA. Com o gráfico é possível constatar que houve um aumento na dureza na

região tratada e que as indentações no material base deram valores com pouca variação logo

quando comparados com o primeiro valor obtido nesta região. Este aumento de dureza é uma

evidencia  de  que  houve  a  transformação  microestrutural  de  ferrita  e  perlita  para  uma

microstrutura que possui uma maior dureza, como a martensita e a bainita. Dessa forma o
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tratamento  de  toda  amostra  garantirá  uma  superfície  com  dureza  elevada  mantendo  a

tenacidade na região interna do material.

Figura 28 – Dureza Vickers em função da distância da superfície em cada amostra.

Fonte: Elaboração própria.

A indentação mais próxima a superfície, que está posicionado dentro da ZTA em todas

as amostras analisadas, foi tomada como base para uma relação de dureza com a rugosidade,

absorbância e acabamento superficial de cada amostra que é apresentada na Figura 29. Com

essas  relações  foi  observado  um  aumento  de  dureza  com  o  aumento  da  rugosidade,  ou

acabamento superficial, assim como com a absorbância. Assim como para a profundidade e

largura da ZTA, a irradiação em superfícies mais rugosas torna o espalhamento da luz laser

mais  difuso,  e  com isso  parte  da  luz  espalhada  volta  a  refletir  na  superfície  do  material

tornando o tratamento mais significativo e, consequentemente, a dureza atingida em amostras

com maior rugosidade foi maior. Além disso é possível correlacionar a dureza na ZTA com o

aumento de volume na região irradiada obtidos pelas perfilometrias, visto que para maiores

volumes atingidos na região tratada maior foi a dureza. Ou seja, maiores volumes decorrentes

de uma maior transformação martensítica resultaram em uma maior dureza da ZTA devido a

maior presença de martensita.
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Figura 29 – Relação da dureza na ZTA com: (a): Ra, (b): Rz, (c): Absorbância e (d): amostra.

Pontos brancos são referes às amostras ‘600’.

Fonte: Elaboração própria.

5.7 Análise microestrutural

Microscopias na seção transversal foram realizadas a fim de se obter evidências de

mudanças  microestruturais  com relação  a  ZTA e o material  base.  A Figura  30 apresenta

imagens de microscopia óptica na amostra 80 que distinguem a região tratada da região não

tratada pela presença de grãos, possivelmente de perlita, na região de material base, que não é

presente  na  ZTA.  Essa  diferença  são  mais  evidente  nas  imagens  à  direita  que  foram

registradas com o auxílio de um polarizador. A ausência da perlita deve-se à têmpera que

ocorre  no  tratamento  a  laser  onde  o  material  aquecido  e  em  fase  austenítica  se  resfria

rapidamente formando uma microestrutura martensítica e/ou bainítica.

(a)     (b)

(c)     (d)
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Figura 30 – Microscopias ópticas mostrando a região irradiada e a diferença de microestrutura

com o auxílio de polarizador. 

Fonte: Elaboração própria.

Para o MEV, diversas  micrografias  foram feitas  nas  diferentes  amostras  porém as

imagens  obtidas  foram  de  dificil  visualização  pelo  baixo  contraste.  A  Figura  31  mostra

micrografias da amostra Polida utilizando essa técnica onde foi utilizado uma amplificação de

5000x para a observação das microestruturas (a) no material base e (b) na zona termicamente

afetada. No material base é possível identificar as fases ferrita (α), dispersa na superfície,  e

cementita (Fe3C), que são as linhas brancas em grãos de perlita. Na ZTA a microestrutura se

tornou mais distorcida, e não foi possível a visualização de uma estrutura martensítica como o

esperado. A estrutura formada na zona tratada indica a formação de bainita e devido as outras

evidências investigadas neste trabalho há regiões onde houve transformação martensítica mas

devido à limitações do MEV utilizado não foi possível sua visualização



52

Figura 31 – MEV da amostra Polida na (a) região de material base distante da região tratada e

(b) na zona termicamente afetada.

Fonte: Elaboração própria.

6. CONCLUSÕES

Neste trabalho  foi  apresentado um estudo da influência  de diferentes  acabamentos

superficiais no tratamento de superfícies metálicas a laser. Foram estudados os casos em que a

rugosidade apresenta mesma ordem de grandeza do comprimento de onda incidente. De forma

geral os resultados mostraram-se significativos ao se obter relações qualitativas e quantitativas

entre a rugosidade das superfícies e os diferentes parâmetros abordados para aço de ultra alta

resistência 300M.

O  tratamento  de  superfície foi  comprovado  por  diferentes  ensaios,  como  de

perfilometria  que  verificou  o  aumento  de  volume  decorrente  da  formação  de  martensita,

análise por microscopia óptica da profundidade e largura da ZTA assim como dureza que se

mostrou  maior  nas  regiões  tratadas.  Além  disso,  a  análise  microestrutural  diferenciou  a

microestrutura da região de material  base da termicamente afetada pelo tratamento a laser

mostrando a presença de bainita e possível martensita na zona tratada.

Enquanto a refletância apresentou um decaimento tipo exponencial com o aumento da

rugosidade, a absorbância apresentou um aumento tipo exponencial. Isso teve consequência

no  volume  da  ZTA,  sendo  que  tanto  a  profundidade,  largura  e  dureza  dessa  região

aumentaram com o incremento da rugosidade. Além disso, para o aço 300M, os resultados

(a)     (b)

    Ferrita

Cementita

Martensita

Bainita
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indicaram que a fração convertida para martensita aumentou com o acréscimo de rugosidade

da superfície do aço.

Em síntese, um acabamento superficial com maior rugosidade garantiu um tratamento

térmico de superfície com resultados mais significativos quando comparados a superfícies de

baixa  rugosidade  isso  porque  há  uma  maior  absorbância  em  superfícies  com  maior

rugosidade.

6.1 Trabalhos Futuros

As relações encontradas de rugosidade com os diferentes parâmetros estudados neste

trabalho sugerem um aprofundamento do estudo com a realização de ensaios com uma maior

quantidade  de amostras  a  fim de  se  obter  a  relação  matemática  para  os  comportamentos

observados.

Além disso, estudar os motivos da absorbância nas amostras lixadas até a lixa 600

terem apresentado valores discrepantes das outras amostras, realizando maior repetição de

experimentos com amostras deste tipo e também um lixamento com lixas de granulometria

mais próximas das de 600. É possível que tal discrepância esteja relacionada à relação entre

comprimento de onda de luz e rugosidade e da média de afastamento entre  cada pico de

rugosidade. 

Outra possibilidade de estudo seria variar a fluência da irradiação para se observar o

comportamento do perfil na região irradiada assim como a ZTA e a dureza.

Também seria  relevante  um ataque químico na seção transversal  que revelasse  de

forma mais expressiva a estrutura martensítica, como um ataque Le Pera.
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