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RESUMO 

O aço de baixa liga P20 é utilizado para aplicações em moldes, do setor industrial de plásticos, e 

apresenta boa capacidade de usinagem e polimento, alta dureza (> 30 HRC), além de resistências 

ao desgaste e à corrosão. Embora a indústria metalúrgica já produza aços com essas especificações, 

algumas propriedades específicas, como a dureza na superfície do metal, podem ser aprimoradas, 

utilizando-se o tratamento térmico de endurecimento a laser. O tratamento a laser traz, como van-

tagens, a rapidez de execução, a facilidade de controle dos parâmetros de processo, bem como a 

versatilidade de tratamento em uma região localizada, mesmo que esta apresente geometrias com-

plexas, sem alterar as propriedades originais das regiões não tratadas. Neste trabalho, as superfícies 

de placas de aço ferramenta para molde P20 foram tratados termicamente com o laser a fibra:Yb 

(IPG, mod. YLR-2000, λ=1.080 μm). Devido à refletividade do metal, que reduz a absorção da 

radiação laser, os tratamentos de superfície foram realizados com e sem a deposição de uma fina 

camada de carbono grafite. A função do grafite é atuar como meio absorvedor da radiação laser, 

contribuindo para aumento do aporte térmico, necessário para promover as transformações de fase, 

como a formação da martensita, além de proporcionar uma superfície rica em carbonetos, o que 

contribui para melhorar propriedades como desgaste e resistência à corrosão. As características 

microestruturais do aço nas regiões tratadas a laser, foram avaliados comparativamente ao material 

base. Esperava-se, com isso, conseguir prolongar vida útil dos moldes. Após análises através de 

micrografias, verificou-se que as condições do tratamento térmico a laser utilizadas geraram uma 

intensidade de calor muito inferior à necessária para que ocorresse mudança de fase e, consequen-

temente, aumento das propriedades mecânicas da superfície do material. 

 

Palavras-chaves: Laser a fibra. Molde para injeção. Aço AISI P20. Microscopia. 

 

 

 



ABSTRACT 

Low-alloy steel P20 is used for mold applications, in the plastics industrial sector, and has good 

machining and polishing capacity, high hardness (> 30 HRC), in addition to wear and corrosion 

resistance. Although the metallurgical industry already produces steel with these specifications, 

some specific properties, such as the hardness on the metal surface, can be improved, using the 

laser hardening heat treatment. The laser treatment brings, as advantages, the speed of execution, 

the ease of control of the process parameters, as well as the versatility of treatment in a localized 

region, even if it presents complex geometries, without changing the original properties on the 

untreated regions. In this work, the surfaces of tool steel plates for P20 mold were heat treated with 

the fiber laser: Yb (IPG, mod. YLR-2000, λ = 1,080 μm). Due to the reflectivity of the metal, which 

reduces the absorption of laser radiation, the surface treatments were carried out with and without 

the deposition of a thin layer of graphite carbon. The function of graphite is to act as a means of 

absorbing laser radiation, contributing to increase the thermal input, necessary to promote phase 

transformations, such as the formation of martensite, in addition to providing a surface rich in 

carbides, which contributes to improve properties such as wear and corrosion resistance. The mi-

crostructural characteristics of the steel in the laser-treated regions were evaluated comparatively 

to the base material. With this, it was expected to be able to prolong the life of the molds. After 

analysis through micrographs, it was found that the conditions of the laser heat treatment used 

generated a heat intensity much lower than that required for a phase change and, consequently, an 

increase in the mechanical properties of the material surface. 

Keyworks: Fiber Laser. Injection Mold. AISI P20 Steel. Microscopy 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os tratamentos de superfícies com lasers têm aplicações em diversos ramos da indústria mo-

derna, que demandem endurecimento, fusão, recobrimento e formação de compósitos, ablação, e 

até limpeza e texturização de superfícies. Para a indústria de plásticos, a qualidade do acabamento 

e a complexidade das peças, associadas ao baixo custo de produção, exigem moldes duráveis, fá-

ceis de usinar, polir e limpar. Os aços AISI classe P são frequentemente empregados para a con-

fecção de moldes para a indústria de transformação de plásticos, sendo o aço P20 o mais utilizado, 

devido à versatilidade de aplicações e dimensões disponíveis no mercado [1].  

O molde para injeção de termoplásticos é caracterizado por uma composição, em que cada 

componente possui uma função bem definida, formando uma ferramenta de alta complexidade. 

Esta complexidade é oriunda tanto do alto grau de interatividade com outras áreas de 

conhecimento, tais como transferência de calor, mecânica dos fluidos, desgaste e outras; como pela 

complexidade geométrica do conjunto de peças. Dentre as principais propriedades para a aplicação 

de aços em cavidades e machos de moldes de injeção, estão: 

• fabricação econômica (usinabilidade, polibilidade); 

• capacidade de ser tratado termicamente; 

• rigidez e resistência; 

• alta condutividade térmica; 

• resistência à corrosão, e 

• estabilidade dimensional. 

O aço de baixa liga P20, classificado como aço ferramenta de cromo-molibdênio, é composto, 

principalmente, por carbono, manganês, silício, molibdênio e cromo. Esse aço é produzido especi-

ficamente para atender os requisitos necessários para a fundição de zinco e moldagem de plásticos, 

principalmente para a produção de moldes para injeção e extrusão de termoplásticos não-clorados 

e pouco abrasivos.  

O aço é fornecido temperado e revenido, e tem uma dureza entre 30-34 HRC, estando 

na faixa usual de dureza de um molde entre 28-37 HRC. Possui baixa resistência à corrosão e de 

baixa para média resistência ao desgaste. Porém, não é recomendado para peças que requeiram pro-

cessos de texturização, cromação e elevada polibilidade [2]. Para uso do aço ferramenta P20 em 

moldes para processos de injeção de plásticos, é interessante levar em consideração a deformação 
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plástica, sob pressão, que o material sofrerá devido aos esforços envolvidos no método. Sendo as-

sim, é importante que a resistência mecânica do aço, que é dada basicamente pela dureza após 

tratamento térmico, seja boa o bastante para este uso. Outra consideração a ser feita é a de que as 

partículas de carga adicionadas ao plástico, que normalmente possuem dureza bastante superior ao 

aço, associada à alta velocidade de deslizamento deste material em alta pressão podem gerar des-

gaste na superfície do molde. Por isso, para aumentar também a resistência ao desgaste da superfí-

cie do aço, uma opção, alternativa à nitretação [3], seria um tratamento a laser, com e sem carbo-

netação na superfície. [4]  

O tratamento térmico de endurecimento a laser apresenta-se como solução prática, viável e 

bastante apropriada para as exigências não só da indústria de plásticos, como também de diversos 

outros setores, como o automobilístico e aeronáutico [5] e aeroespacial. Assim, a avaliação das 

microestruturas de superfície após um tratamento a laser, seguida da análise microestrutural e de 

dureza, nas regiões de interação entre o feixe de laser e o material, são etapas primordiais para 

caracterizar o tratamento e, possivelmente, com base nessas informações, aumentar a eficiência do 

processo como um todo.  

Fundamentalmente, um tratamento térmico, em um metal, tem como objetivo 

alterar propriedades microestruturais e/ou de dureza do material. Tratamentos superficiais a laser 

são de grande vantagem, quando comparados a tratamentos de superfície convencionais, dado o 

intenso fluxo de energia produzido, que promove taxas de aquecimento extremamente elevadas, 

em áreas selecionadas do material. O objetivo do tratamento a laser, na maioria dos casos, tem 

sido o endurecimento da superfície, de modo a proporcionar uma melhora na resistência ao 

desgaste e, até mesmo, na resistência a corrosão da peça [6].  

O direcionamento e a focalização do feixe de laser se dão através de um conjunto 

de elementos ópticos. O feixe de laser incide sobre a superfície da amostra, em uma atmosfera 

de gás inerte ou ativo. No caso dos aços, e na presença de um gás inerte, o endurecimento 

do material ocorre em consequência do calor gerado na superfície e da alta taxa de 

resfriamento presente no processo, levando à formação de martensita. O tratamento a laser 

proporciona um endurecimento que pode ser feito de forma localizada e automatizada, em peças 

já acabadas, e gera distorção mínima, já que o calor fica confinado apenas na superfície do 

material. 
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No caso de um processo de carbonetação, cria-se também uma superfície rica em 

carbonetos, o que é bastante interessante na melhoria de propriedades como desgaste e resistência 

à corrosão [7]. Isso ocorre pois, no processo de incorporação do carbono grafite na camada 

superficial do substrato metálico, os átomos de carbono se alocam nos interstícios da martensita, 

criando tensões internas que resultam em superfícies mais duras e mais resistentes ao desgaste e a 

corrosão. Além disso, facilita a transformação de fase, no caso a formação da martensita, devido 

à melhoria nas propriedades térmicas do processo, graças à alta condução de calor do carbono 

grafite [7]. 

 

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 

O objetivo desse trabalho é avaliar as características microestruturais do aço P20 tratado 

termicamente a laser, com e sem recobrimento de grafite, comparativamente às regiões não 

tratadas e estimar a temperatura durante o tratamento térmico de superfície a laser. 

Considerando as vantagens de um processo a laser, como o intenso fluxo de calor e a 

possibilidade de tratar áreas selecionadas de diversos tamanhos, a avaliação do efeito do 

tratamento realizado foi feita neste trabalho, pois traz a possibilidade de conseguir resultados 

benéficos para os processos de melhoria no acabamento superficial de moldes para a indústria de 

plásticos. Em conjunto, foi utilizado o grafite, de maneira conveniente para facilitar o aumento da 

dureza do material, tanto pela adição de partículas de carbono grafite em si, quanto pelo efeito 

termodinâmico que é produzido com essa adição, ou seja, uma contribuição no aumento da 

temperatura durante o tratamento térmico superficial do aço, graças a excelente condução de calor 

deste elemento. 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 AÇO FERRAMENTA 

Aços são ligas metálicas compostas, basicamente, de dois elementos principais, o ferro e o 

carbono, este último normalmente varia entre 0,008 e 2,11%, além de outros elementos 

adicionados para melhorar seu desempenho, conforme a aplicação. Os aços são classificados de 
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acordo com diversas características, tais como, a própria quantidade de carbono, composição, 

microestrutura, aplicação, resistência e tratamento térmica. [9] 

A história inicial do aço para ferramentas está intimamente relacionada a evolução dos aços 

em geral, desde a incapacidade de fazer aço em grandes quantidades até a tendência de se 

concentrar em aplicações de aço para ferramentas e armas ao invés de aplicações estruturais que 

dominam o uso do aço hoje. Talvez os melhores exemplos iniciais da habilidade e o conhecimento 

necessário para a manufatura de aço de alto desempenho são as espadas produzidas na China, 

Damasco e Japão. [10, 11, 12]   

Os aços ferramenta modernos dependem fortemente de ligas e tratamento térmico devido 

sua alta dureza e compreensão das inter-relações entre o carbono, composição da liga e 

processamento. A intensa atividade em tratamento térmico e desenvolvimento de ligas de aços 

rápidos foi aumentando durante o século 19 e foi rapidamente acompanhada por grandes avanços 

na metalografia, tratamentos superficiais, análise de raios-x e compreensão científica das 

transformações de fase e microestrutura [13]. Mais recentemente, novos métodos de fabricação de 

aços ferramenta, incluindo fusão por eletroescória, refusão a arco e processamento de pó têm sido 

aplicados para produzir uniformidade na composição e estrutura, e alta qualidade.  

Com o avanço contínuo do desenvolvimento do aço e surgimento de novas composições, 

houve a necessidade de classificá-los, o que permitiu o surgimento da AISI (Instituto Americano 

de Aço e Ferro, do inglês “American Iron and Steel Institute”). Conforme observamos na tabela 1, 

o sistema de classificação AISI organiza aços ferramentas em grupos, que são baseados em 

características proeminentes, como elementos de liga (por exemplo, tungstênio ou molibdênio), 

aplicação (por exemplo, aços para ferramentas para trabalho a frio ou a quente), ou tratamento 

térmico (por exemplo, aços de ferramenta de têmpera em água ou em óleo) e também observamos 

algumas composições que os principais tipos de aço ferramenta possuem. [14]  

Neste trabalho, serão abordados os aços usados para moldes de plástico e algumas 

aplicações de fundição sob pressão, designados como aços do grupo P no sistema de classificação 

AISI, em especial o aço P20, que tem fabricação e requisitos de desempenho que os diferenciam 

de outros tipos de aços ferramenta e algumas de suas propriedades de acordo com o que é 

apresentado abaixo na Figura 1 [9]. 
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Figura 1 - (a) Classificação AISI dos Aços-Ferramenta (b) Composição química dos principais 

aços ferramenta (% em massa). 

 

Fonte: [30] 

3.1.1 Estrutura Martensita 

 A martensita é uma estrutura monofásica fora de equilíbrio. É formada através da 

transformação martensítica, que ocorre quando a taxa de resfriamento brusco é rápida o suficiente 

para prevenir a difusão de carbono que, caso ocorra, resulta na formação das fases ferrita e 

cementita. [9] 

A transformação martensítica ocorre quase instantaneamente, pois não envolve difusão, 

com a nucleação dos grãos e seu crescimento em uma taxa muito rápida, sendo, para todos os fins 

práticos, independente do tempo. Dessa forma, essa transformação não aparece no Diagrama Fe-

C, apenas no Diagrama de Transformações Isotérmicas (curvas TTT), caracterizadas como linhas 

horizontais, paralelas ao eixo das abscissas indicando as temperaturas associadas ao início, término 

e fracionamento da sua transformação independente do tempo (depende exclusivamente da 

temperatura), conforme Figura 2. As linhas de transformação martensítica (indicadas na Figura 

pela letra “M”), que correspondem à temperatura dessa transformação, variam de acordo com a 

composição do aço trabalhado.  
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Figura 2 - Diagrama de transformação isotérmica para o aço ABNT 4340. A – austenita; C – 

cementita; P – perlita; B – bainita; M – martensita; F – ferrita. 

 

Fonte: [9] 

 Os grãos da fase martensítica podem assumir a aparência de placas ou de agulhas, 

semelhante à Figura 3. Essa estrutura é a mais dura e mais resistente entre as microestruturas que 

podem ser produzidas para um determinado aço e com ductilidade desprezível. Acredita-se que a 

resistência e dureza da martensita não estejam relacionadas a sua microestrutura final [9]. Essas 

características são atribuídas à eficiência dos átomos intersticiais do carbono na restrição do 

movimento das discordâncias e ao pequeno número de sistemas de escorregamentos presentes na 

estrutura TCC. 



7 

Figura 3  - Estrutura martensítica 

 

Fonte: [9] 

 

3.1.2 Moldes de Injeção 

Moldes para injeção são feitos, normalmente, utilizando-se aços devido às propriedades 

necessárias para suportar até 500.000 ciclos de processamento [15]. Durante esse processo, o 

molde é submetido à ciclos de tensões na ordem de centenas de megapascals, que ao longo do 

tempo vão diminuindo a eficácia do processo. O processo exige que o molde seja bastante 

resistente, sendo a integridade desse molde bastante importante para a manutenção da sua vida 

útil.  

Devido à versatilidade e grande aplicabilidade, a moldagem por injeção vem sendo utilizada 

como um dos principais mecanismos para a transformação em produtos de materiais poliméricos. 

O processo de injeção consiste basicamente em forçar o fundido polimérico através do “gate” do 

molde para dentro da cavidade, de forma que ele tome o formato desejado. Neste processo, os 

moldes são fundamentais, pois sua qualidade, acabamento superficial e resistência influenciam 

diretamente na qualidade final da peça. Na Figura 4, a seguir, notamos o quanto o acabamento 

superficial é importante, pois os moldes devem ser extremamente polidos e com sua superfície 

extremamente cuidada, de forma a garantir todo os detalhes da peça final 
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Figura 4 - Exemplo de molde de injeção de painel automotivo, polido e acabado 

 

Fonte: [15] 

Atualmente, existem alguns tipos de moldes no mercado industrial, como o molde aberto / 

fechado, que é o mais simples e barato de todos os moldes de injeção. No planejamento e 

concepção de peças plásticas, os esforços são feitos para que a peça de plástico possa ser produzida 

com este tipo de molde de injeção, de modo a minimizar danos e quebras durante o processo. 

Como podemos ver na Figura 5, temos um exemplo deste tipo de molde e a facilidade de trabalho 

dele demonstra o porquê é também um dos mais utilizados na indústria [15]. 



9 

Figura 5 - Exemplo de molde deslizante para a fabricação de peças poliméricas 

 

Fonte: Adaptado [15] 

Também existem moldes extremamente complexos, com as mais diversas utilizações, 

como por exemplo, moldes deslizantes que possibilitam a abertura do molde em mais uma direção, 

facilitando a moldagem de peças que tenham que ser conectadas posteriormente, ou até mesmo 

peças nas quais as geometrias possuam cavidades ou pequenas tubulações, o que não seria possível 

produzir no molde aberto/fechado. 

3.2 Tratamentos Térmicos 

A maior parte das propriedades dos metais e ligas estão ligadas as suas estruturas atômicas 

e aos átomos que constituem esses materiais. Consequentemente, as propriedades mecânicas são 

altamente influenciadas pelo tamanho, forma e distribuição desses elementos que as constituem, 

podendo ser alteradas e melhoradas através do processo de tratamento térmico, que é o 

aquecimento do material até uma temperatura pré-determinada, que é mantida por um certo tempo, 

e então, resfriado para temperatura ambiente. O objetivo deste processo é tornar o metal mais 

adequado, estrutural e fisicamente, para algumas aplicações específicas [13]. Todos os metais 

podem passar por este processo, visando:  

• Melhora da Ductilidade 

• Alívio de tensões internas 
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• Refinamento do tamanho do grão 

• Aumento de dureza ou mudança da superfície 

A Figura 6, abaixo, mostra graficamente o processo de tratamento térmico em forno. Os 

parâmetros importantes, que devem ser considerados são: a temperatura de tratamento térmico, o 

tempo de tratamento e as taxas de aquecimento e resfriamento, comumente referidos como 

variáveis do processo. A magnitude necessária dessas variáveis depende de composição química, 

tamanho e forma do objeto e as propriedades finais desejadas no metal/liga. 

Figura 6 - Gráfico esquemático do processo de tratamento térmico (Temperatura x Tempo) 

 

Fonte: Adaptado [13] 

 

3.2.1 Tratamento Térmico Superficial a Laser 

3.2.1.1 Laser 
 

Lasers são dispositivos que emitem radiação na forma de ondas eletromagnéticas, gerada 

num efeito cascata na emissão de fótons. Todos os lasers possuem elementos comuns como o meio 

ativo, a cavidade ótica e o sistema de bombeamento. Mais especificamente, os lasers de fibra são 

uma das tecnologias mais recentes e vem sendo amplamente utilizados em diversas aplicações, 
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pois possuem características como melhor controle térmico, estabilidade e qualidade superior do 

feixe em elevadas potências [4]. Pode-se encontrar diversos tipos de laser de fibra, que emitem 

diferentes comprimentos de onda, alterando-se somente o dopante da fibra. Como podemos ver na 

Figura 7, Neodímio, Érbio e Túlio também podem ser utilizados como dopantes.  

  

Figura 7 - Abrangência dos comprimentos de onda dos lasers de fibra 

 

Fonte: [16] 

Alguns parâmetros são importantes quando trabalhamos com o laser em aplicações de 

tratamento térmico superficial, como por exemplo, a potência e velocidade do feixe, 

posicionamento do feixe em relação a peça, considerando a distância e angulação e a própria 

superfície do material na qual será tratada, garantindo que ela esteja adequada para receber o 

estímulo da radiação. Um ponto importante em ser pontuado são as características do feixe de laser, 

como seu perfil de distribuição da intensidade, orientado através de valores de M2 que indica 

numericamente a qualidade do feixe, sendo M2 = 1 equivalente um feixe perfeitamente gaussiano, 

além disso há a estabilidade do feixe e se ele é de forma pulsada ou contínua.[31] 

 

3.2.1.2 Tratamento Térmico Superficial com Laser 
 

O tratamento térmico superficial a laser tem como foco principal o endurecimento da 

superfície do metal tratado, de forma que a peça em questão tenha uma vida útil mais longa e com 

melhor qualidade. Este método é baseado na produção da estrutura martensita em regiões 

selecionadas dos componentes metálicos, em que a radiação laser aquece a superfície até a 
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temperatura de austenitização (geralmente inferior a 912 oC para a maioria dos aços). O substrato 

age como um absorvedor e dissipador de calor, de maneira que rapidamente há o resfriamento até 

a temperatura na qual os grãos martensíticos começam a ser formados. Este processo de 

aquecimento elevado e rápido resfriamento promove um aumento significativo das propriedades 

mecânicas e químicas superficiais, ao mesmo tempo que mantém as propriedades intrínsecas do 

material, como ductilidade e dureza [18].  

A literatura é escassa com relação a estudos envolvendo endurecimento e tratamento 

superficial por laser para aços P20 ou outros aços para moldes. Entretanto, é possível encontrar 

alguns estudos envolvendo este aço, que podem ser utilizados como guia para possíveis resultados 

e comparações de modificações de propriedades. 

Um estudo realizado por Park et al. [19] avaliou características de desgaste e corrosão no 

aço AISI P20 através da aplicação de diferentes densidades de energia do laser, variando de 220 

até 420 J/mm2. Os autores verificaram que com o aumento da intensidade do laser, uma região 

mais profunda da superfície era alterada, gerando duas regiões com microestruturas diferentes, 

quando se utilizou a potência máxima de 420 J/mm2. As análises por Difração de Raio-X revelaram 

que essas estruturas eram martensíticas [19]. 

O endurecimento superficial e melhoria nas propriedades de corrosão e desgaste através da 

aplicação superficial de um feixe de laser também foi eficazmente observado por Li et al. [20], que 

aplicaram duas diferentes potências de laser (1,7 e 1,8 kW a 3 mm/s) na superfície de aços P20 e 

notaram uma formação significativa de martensita na superfície. Estes autores observaram que, 

quanto maior a potência do laser aplicado, mais estrutura martensítica foi detectada. 

 

3.2.1.3 Carbonetação ou Cementação 
 

O tratamento de endurecimento de uma liga de aço, em que a peça é submetida a um 

ambiente enriquecido com carbono a altas temperaturas é um processo termoquímico conhecido 

como carbonetação ou cementação [9]. O carbono pode estar na forma sólida, líquida ou gasosa. 

A temperatura deve chegar à região de autenitização, para que ocorra a difusão do carbono na 

superfície do metal, seguida de têmpera e revenimento. O endurecimento ocorre pela formação de 

martensita por infiltração e difusão de carbono. 

No tratamento térmico de aços com laser, a região tratada é aquecida a temperaturas acima 

da temperatura intercrítica AC3, gerando a formação de austenita na superfície do metal. Devido à 
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grande variação de temperatura, haverá uma alta taxa de resfriamento que fará com que a austenita 

se converta em martensita, por um processo chamado de transformação de fase sem difusão de 

carbono [32]. Embora possa ocorrer a infiltração de carbono, o objetivo principal da utilização do 

grafite no processo com laser é melhorar o acoplamento térmico. 

 

3.2.2 Estimativa de temperatura 

Para calcular a temperatura, são importantes os parâmetros do laser (potência, velocidade 

de varredura, diâmetro do feixe) e a absorção óptica do metal (parâmetro que determina a 

quantidade da radiação incidente que será convertida em calor). 

Para um laser cujo perfil de distribuição espacial de intensidade (I) é gaussiano de ordem 

fundamental, ou seja, pode ser descrito pela equação [26, 27]: 

 

𝐼(𝑤(𝑧)) = 𝐼0. 𝑒
−2(𝑟

𝑤(𝑧)⁄ )
2

 Equação 1 

 

onde I0 é a intensidade do feixe de laser na posição z=z0, r é a cintura do feixe quando I(r)= I0/e
2 e 

a cintura do feixe é dada pela equação: 

 

𝑤(𝑧) = 𝑤0. √1 + (
. 𝑧

𝜋. 𝑤0
2

)
2

 Equação 2 

 

Para o laser a fibra:Yb, cujo perfil de distribuição de intensidade é gaussiano de ordem 

superior (M2=9), deve ser feita uma correção na equação de cintura do feixe [28]: 

 

𝑊(𝑧) = 𝑀. 𝑤(𝑧) Equação 3 

 

Considerando-se que a condução de calor é a forma predominante de troca de calor no 

metal, que, por sua vez, é visto como um material homogêneo e isotrópico, então a distribuição de 

temperatura será governada pela equação de condução de calor [25]: 
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𝜕𝑇

𝜕𝑡 
=

𝑘

𝜌𝑚. 𝑐𝑝
𝛻2𝑇 +

𝑞𝑠

𝜌𝑚. 𝑐𝑝
 Equação 4 

 

onde T é a temperatura (K), t é o tempo (s), k é a condutividade térmica (W/cmK), m é a densidade 

do material (g/cm3), cp é o calor específico (J/gK) e qs é o calor gerado por unidade de volume e 

por unidade de tempo (W/cm3). 

No processo de tratamento térmico com laser, o calor é gerado pela parcela de energia do 

laser que é absorvida pelo metal. Como o feixe de laser faz uma varredura sobre a superfície do 

metal, ou seja, a fonte de calor está em movimento, é conveniente resolver a Equação 4 utilizando 

um sistema de coordenadas que se move com a fonte [25], ou seja: 

 

𝜉 = 𝑥 − 𝑣𝑥; 𝑦′ = 𝑦; 𝑧′ = 𝑧; 𝑡′ = 𝑡 

 

onde vx é a velocidade transversal de varredura, que supostamente ocorre na direção x. 

Além disso, é necessário fazer algumas considerações: 

• a fonte de calor é considerada pontual, ou seja, suas dimensões são muito menores do que 

as do material, de tal forma que, o calor gerado não é suficiente para alterar a temperatura 

nas extremidades laterais da amostra; 

• não ocorrem mudanças de fase (fusão, evaporação e sublimação), e 

• como é um tratamento de superfície, o metal é espesso o suficiente para que o calor gerado 

não seja suficiente para aquecer toda a espessura do material. 

Com essas premissas, a solução da Equação 4, pode ser escrita na forma: 

 

𝑇 − 𝑇0 =
𝑞𝑠

2𝜋𝑘𝑟
𝑒

[
𝑣𝑥(𝑟+𝜉)

2𝜅 ]
 

Equação 5 

onde r é a distância, em coordenadas esféricas (𝑟 = √(𝜉2 + 𝑦′2 + 𝑧′2) ) e 𝜅 =
𝑘

𝜌𝑚𝑐𝑝
 é a 

difusividade térmica do metal. A Equação 5 é conhecida como equação de Rosenthal para chapa 

espessa [25]. 

 



15 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas amostras de aço para molde P20, ob-

tidas a partir de tarugos com 15 x 15 x 5 mm. Essas amostras foram tratadas termicamente com o 

laser a fibra:Yb (IPG, mod. YLR-2000, λ = 1.080 μm) sem (amostras 1 a 4) e com (amostras 5 a 8) 

a deposição de carbono grafite, em pó, sobre a superfície.  

As superfícies dos corpos de prova foram posicionadas a uma distância de 45 mm após a 

posição focal. Nessa posição, o diâmetro do feixe é de 5,57 mm. Foram utilizadas duas potências 

do laser, 270 W e 330 W, e duas velocidades de varredura do feixe, 135 mm/min e 165 mm/min, 

aplicadas como mostrado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Condições de tratamento 

Amostra Velocidade (mm/min) Potência (W) 

1 e 5 135 270 

2 e 6 135 330 

3 e 7 165 270 

4 e 8 165 330 

Fonte: Elaboração Própria. 

A escolha desses parâmetros foi motivada pelos estudos realizados por Amorim, que ob-

servou o aumento da dureza da superfície de aços automobilísticos, utilizando estes mesmos parâ-

metros, com o mesmo laser, porém, sem a deposição de carbono grafite [23]. 

Após o tratamento, as amostras foram cortadas e suas seções longitudinal e transversal em-

butidas a quente, em resina fenólica (baquelite) de maneira que foi possível analisar tanto a super-

fície quanto a seção transversal do material. Com essa disposição, que está esquematizada na Fi-

gura 8, foi possível explorar não só o resultado do tratamento à laser que foi praticado na superfície 

da amostra, mas também seus efeitos no interior do material. As setas apontam a faixa escura, que 

representa o local onde foi feito o tratamento. 
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Figura 8 - Esquematização do posicionamento das amostras na baquelite, sendo que os números 1 

e 2 indicam, respectivamente, a região superficial e transversal da amostra. 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

O preparo metalográfico foi feito a partir do lixamento, com lixas d ́água 300, 600, 1200 e 

2000, seguido de polimento, com suspensão de alumina de 1 μm, e ataque químico com solução 

de Nital a 1%, por imersão, durante 60 a 90 segundos. As características microestruturais foram 

avaliadas por técnicas de microscopias óptica e eletrônica de varredura comparando-se o material 

base à região tratada. 

A análise das características microestruturais foi feita a partir da comparação entre as 

micrografias das regiões do metal base e regiões tratadas de cada amostra, assim como as regiões 

tratadas de cada uma das amostras que receberam diferentes tratamentos. Conforme a disposição 

do material na baquelite, foram analisadas as áreas demarcadas em vermelho, sinalizadas na Figura 

9, permitindo que fosse feita uma comparação entre a região de material base (não tratado) com a 

região onde foi aplicado o tratamento, tanto na sua superfície, quanto na seção transversal, para 

avaliar a profundidade do tratamento. 
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Figura 9 – Desenho esquemático indicando as áreas analisadas (demarcadas em vermelho). 

  

 Fonte: Elaboração Própria 

 

A análise microestrutural pode ser feita por Microscopia Óptica (MO) e/ou Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), pois essas técnicas são complementares entre si. O MO permite a 

visualização de ampliações da superfície analisada, de até 2000 vezes, de forma a enxergar fases 

estruturais e contornos de grãos, que não são visíveis a olho nu. Já o MEV possibilita visualizações 

com ampliações maiores (mais de 300.000 vezes), maior resolução e maior profundidade de campo 

[24].  Foram utilizados o microscópio óptico Zeiss AxioImager 2m e o microscópio eletrônico de 

varredura de baixo vácuo Tabletop TM3000, Hitachi. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 Caracterização microestrutural 

Todas as amostras preparadas foram analisadas. Inicialmente, serão apresentados os 

resultados referentes às amostras 2 e 6, que podem ser consideradas mais representativas, pois 

receberam tratamento com a maior potência e menor velocidade, o que corresponde ao tratamento 

mais intenso dentre todas as amostras. 

As imagens da Figura 10, obtidas por microscopia óptica, mostram a superfície e seção 

transversal do material base e da região tratada da Amostra 2. Os corpos de prova foram 

posicionados conforme já indicado anteriormente na Figura 9, de forma que a superfície do material 
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aparece no lado esquerdo da imagem, e sua seção transversal, do lado direito. No caso das regiões 

tratadas, procurou-se alinhar a região da superfície tratada, delimitada pelas linhas tracejadas, com 

a parte equivalente da seção transversal, indicada pelo semicírculo tracejado. Na amostra 2, 

referente ao material que recebeu apenas o tratamento a laser (sem grafite), não foi possível 

observar modificações na estrutura do material na região tratada termicamente (b), quando 

comparada a região não tratada (a). Pode-se verificar apenas que o material analisado era bastante 

poroso (indicado pelas setas), provavelmente devido ao processo (extrusão) de sua fabricação. 

Figura 10 - Micrografia óptica da Amostra 2 (a) Visão Superficial (lado esquerdo) e Transversal 

(lado direito) do Material Base (b) Visão Superficial (lado esquerdo) e Transversal (lado direito) 

da Região Tratada (delimitada pelo tracejado amarelo, na superfície, e pelo semicírculo, na seção 

transversal). As setas indicam a presença de poros no material 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Figura 11, referentes à Amostra 6 (material que recebeu o tratamento a laser e a adição de 

grafite), obtidas por microscopia óptica, é possível verificar que a estrutura do material na região 

tratada termicamente (b) também não sofreu qualquer modificação, quando comparada a região 

não tratada (a) e que essa amostra também se apresentou porosa. 

 

Figura 11 - Micrografia óptica da Amostra 6 (a) Visão Superficial (lado esquerdo) e Transversal 

(lado direito) do Material Base (b) Visão Superficial (lado esquerdo) e Transversal (lado direito) 
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da Região Tratada (delimitada pelo tracejado amarelo, na superfície, e pelo semicírculo, na seção 

transversal). As setas indicam a presença de poros no material 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao analisar as imagens da Amostra 2 comparativamente às da Amostra 6, é possível 

verificar uma diferença generalizada na estrutura observada. Essa diferença é, provavelmente, 

devido às amostras serem advindas de diferentes lotes de aço AISI P20, que possivelmente podem 

ter alguma pequena variação na composição, durante sua fabricação. 

A Figura 12, a seguir, mostra micrografias eletrônicas de varredura de dois pontos distintos 

da superfície da região tratada da Amostra 8, comparativamente ao material base, em ampliação de 

5000 vezes. Não foram observadas microestruturas martensíticas semelhantes às da Figura 3, nem 

diferenças entre material base e região tratada. 
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Figura 12 - Micrografia eletrônica de varredura da Amostra 8 (a) Visão Superficial do Material 

Base, e (b) e (c) Visão Superficial de dois pontos distintos da Região Tratada. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaboração Própria 

Neste trabalho, esperava-se visualizar as diferentes fases formadas no material a partir do 

tratamento térmico, comparativamente com a região de material base não tratado e com os 

diferentes parâmetros de tratamento, sobretudo a formação da martensita, que deveria apresentar 

microestruturas em formato de agulhas, predominantemente nas regiões onde houve a interação 

entre o laser e o material. Como isso não foi observado em nenhuma das amostras, decidiu-se 

estimar, teoricamente, a temperatura de tratamento térmicos nas condições de laser utilizadas. 
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5.2 Estimativa de temperatura no tratamento térmico de endurecimento com laser 

Utilizando os parâmetros da Tabela 2, os dados  e assumindo que 70% da potência é 

absorvida pelo metal (q = 0,7.P), quando não é aplicado o grafite, e 95% é absorvida, quando 

aplicado (q = 0,95.P), as variações de temperaturas (T=T-T0) em função da coordenada radial do 

feixe (Figura 14), calculadas em função das potências e velocidades utilizadas são apresentadas na 

Figura 15. 

 
 

Tabela 2. Parâmetros utilizados para o cálculo de temperatura [25]. 

Condutividade térmica k = 0,073 W/mm.K 

Calor específico cp = 452 J/kg.K 

Densidade de massa m = 7870x10-9 kg/mm3 

Raio do feixe de laser w0 = 2.785 mm 

Potências de laser P1 = 270 W, P2 = 330 W 

Velocidades de varredura v1 = 135 mm/s, v1 = 165 mm/s 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 13 - Coordenada radial r, da região do feixe em que foi calculada a temperatura. 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 14 - Curvas de variação da temperatura, em função da coordenada radial normalizada ao 

raio do feixe. 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Neste modelo otimizado, não se consideram perdas, a fonte de calor é pontual e localizada 

no centro do feixe, com dimensões muito menores do que as do material, de tal forma que, o calor 

gerado não é suficiente para alterar a temperatura nas extremidades laterais da amostra; não 

ocorrem mudanças de fase (fusão, evaporação e sublimação), e, como é um tratamento de 

superfície, o metal é espesso o suficiente para que o calor gerado não seja suficiente para aquecer 

toda a espessura do material. Além disso, a equação de Rosenthal foi desenvolvida para estimar a 

temperatura a uma certa distância da fonte de calor [25] e está sendo utilizada aqui apenas para se 

ter uma estimativa dos possíveis valores de temperaturas que a superfície do metal atingiria nessas 

condições. Observa-se que somente na região correspondente à 10% do raio, ou seja, num círculo 

com 0,278 mm de raio, a variação de temperatura é suficiente para levar o metal até a temperatura 

de austenitização (Taust = 958 °C). Com base nessa estimativa, pode-se presumir que se o calor 

gerado estivesse distribuído numa área com dimensão do raio real do feixe, as temperaturas 

atingidas seriam bem mais baixas. Associando-se às velocidades de varredura de 135 mm/s e 165 

mm/s, que resultam em tempos de interação (𝑡 =
2∙𝑟𝑎𝑖𝑜

𝑣
) de 41 ms e 34 ms, pode-se inferir que, 

muito provavelmente, esses tempos não foram suficientes para promover a difusão de carbono e 

gerar as alterações microestruturais desejadas. 
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Se as análises forem feitas com base na intensidade para um feixe de laser multimodo 

(gaussiano de ordem superior) [28] na superfície da amostra: 

𝐼 =
2𝑃

𝜋 ∗ 𝑟𝑎𝑖𝑜2
 Equação 6 

as intensidades correspondentes às potências de 270 W e 330W serão, respectivamente, de 

2,2 kW/cm2 e 2,7 kW/cm2, muito abaixo do valor mínimo de 100 kW/cm2 encontrado por Lauar 

[29] para o tratamento térmico do aço DP600. 

 

6. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos e discussões anteriores, pode-se concluir que os 

parâmetros utilizados neste trabalho prático não foram os ideais. Considerando trabalhos similares, 

como o de Lauar [29], pode-se verificar que a intensidade necessária para tratar termicamente um 

material similar é cerca de 50 vezes maior que a praticada neste trabalho.  

Desse modo, seria interessante que, em trabalhos futuros com objetivos similares, sejam 

feitos cálculos preliminares para se determinar um conjunto de potências e velocidades capazes de 

gerar intensidades para que ocorra a transformação martensítica no material.  

Espera-se também que esse trabalho possa servir de base para futuros estudos no assunto. 

  



24 

7. REFERÊNCIAS 

[1] VP20TS Villares Metals. Prospecto em pdf. Disponível em: 

https://www.villaresmetals.com.br/villares/pt/Produtos/Acos-Ferramenta/Moldes-

Plasticos/VP20TS. Acessado em: 02/02/2021.  

[2] Aços_para moldes Villares Metals. Catálogo em pdf. Disponível em: https://pt.scribd.com/do-

cument/318394146/Cat-Acos-Moldes-pdf. Acessado em: 02/02/2021.  

[3] PINTO, J. F. M. C. Caracterização de Filmes Finos: Caso do Nitreto de Alumínio Depositado 

Sobre o Alumínio. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado na área de Engenharia de Superfície) - Rede 

Temática em Engenharia de Materiais, UFOP - CETEC - UEMG, Ouro Preto, 2011.  

[4] MESQUITA, R. A.; BARBOSA, C. A. Propriedades de Manufatura nos Aços VP20ISO e 

VP50IM Aplicados em Moldes de Plástico. 11 p.  

[5] SYED, B.; SHARIFF, S. M.; PADMANABHAM, G.; LENKA, S.; BHATTACHARYA, B.; 

KUNDU, S. Influence of laser surface hardened layer on mechanical properties of reengineered 

low carbon steel sheet. Materials Science & Engineering A, v. 685, p. 168–177, 2017.  

[6] SILVA, L. V. Estudos dos mecanismos envolvidos em processos de endurecimento superficial 

a laser de ligas a base de alumínio. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado na área de Tecnologia Nuclear 

- Materiais) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Autarquia Associada à Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2011.  

[7] SOARES, E. J. F. Tratamento Superficial a Laser dos Aços AISI 1045 e AISI 4340: Transfor-

mações Microestruturais e Propriedades. 2005. 170 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) 

- Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.  

[9] CALLISTER, W. D. Jr., Ciências e engenharia de materiais: uma introdução. 5. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2002. 589 p. 

[10] DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I.; MACHADO, G. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA Aplicações e preparação de amostras: Materiais Poliméricos, metálicos e semicon-

dutores. Edição do CEMM - Centro de Microscopia e Microanálises do IDÉIAPUCRS - Instituto 

de Pesquisa e Desenvolvimento. EDIPUCRS, Porto Alegra, RS, Brasil. 60 p., 2007.  

[11] GARCIA, A.; SPIM, J. A.; SANTOS, C. A. Ensaios dos materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

247 p. 139-144.  

[12] PRASS, A. R.; FONTANA, L. C.; RECCO, A. A. C. Nitretação por plasma com revenimento 

simultâneo do aço ferramenta VF 800AT. Revista Matéria, v. 22, n. 2, e11826, 2017. DOI: 

10.1590/s1517-707620170002.0158.  

[13] HEAT TREATMENT: Principles and Techniques, Second Edition T.V. Rajan, C.P. Sharma, 

and Ashok Sharma 

[14] Disponível em: https://www.steel.org/about-aisi/history/. Acessado 27/01/2021 

https://www.steel.org/about-aisi/history/


25 

[15] DANGEL, R., Injection Moulds for Beginners. Hanser Publications, 2016. 308 p. 

[16] K. Himeno: “Basics and Features of High-Power Fiber Laser”, Fujikura Technical Review no. 

44, 2015. 

[17] Bill Shiner: Fiber Lasers for Material Processing: June 22, 2011, NEW ENGLAND FIBER 

OPTIC COUNCIL 

[18] LIMA, Milton Sergio Fernandes de et al. Laser surface remelting and hardening of an 

automotive shaft sing a high-power fiber laser. Mat. Res., São Carlos, v. 10, n. 4, p. 461-467, Dec. 

2007.  https://doi.org/10.1590/S1516-14392007000400022. 

[19] Changkyoo Park, Ahjin Sim, Sanghoon Ahn, Heeshin Kang, Eun-Joon Chun, Influence of 

laser surface engineering of AISI P20-improved mold steel on wear and corrosion behaviors, 

Surface and Coatings Technology, Volume 377,2019,124852, ISSN 0257-8972, 

https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.08.006. 

[20] Zhuoyuan Li, Jian Zhang, Boqi Dai, Yang Liu, Microstructure and corrosion resistance 

property of laser transformation hardening pre-hardened AISI P20 plastic die steel, Optics & Laser 

Technology, Volume 122, 2020 

[21] GARCIA, A.; SPIM, J. A.; SANTOS, C. A. Ensaios dos materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

247 p. 139-144. 

[22] PRASS, A. R.; FONTANA, L. C.; RECCO, A. A. C. Nitretação por plasma com revenimento 

simultâneo do aço ferramenta VF 800AT. Revista Matéria, v. 22, n. 2, e11826, 2017. DOI: 

10.1590/s1517-707620170002.0158. 

[23] AMORIM, M. S. Estudo da influência do tratamento térmico a laser nas características dos 

aços avançados de alta resistência Dual Phase 600 e Transformed Induced Plasticity 750. 138 f. 

Dissertação. Guaratinguetá (SP): Faculdade de Engenharia do Campus Guaratinguetá, 

Universidade Estadual Paulista, 2016.  

[24] DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I.; MACHADO, G. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA Aplicações e preparação de amostras: Materiais Poliméricos, metálicos e 

semicondutores. Edição do CEMM - Centro de Microscopia e Microanálises do IDÉIAPUCRS - 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. EDIPUCRS, Porto Alegra, RS, Brasil. 60 p., 2007. 

[25] KANNATEY-ASIBU Jr, E. Principles of laser materials processing. Ed. by John Wiley & 

Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 2009. 

[26] KOGELNIK, H. and LI, T., Laser beams and resonators. Proceedings of the IEEE, v. 54, n. 

10, p. 1312-1329, Oct. 1966. 

[27] DENTRODER W., Laser spectroscopy. Springer-Verlag 3rd Ed., p. 265-271, 1988. 

[28] SASNETT, M. W., Propagation of multimode laser beams – the M2 factor. In: HALL, D. R. 

and JACKSON, P. E. (Ed.), The Physics and Technology of Laser Resonators. IOP Publishing 

http://www.fujikura.co.jp/eng/rd/gihou/backnumber/pages/__icsFiles/afieldfile/2015/04/13/44e_01.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d26f/9b21368a4d8fc5ede3b5d81a447e36365e33.pdf
https://doi.org/10.1590/S1516-14392007000400022
https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.08.006


26 

Ltd., p. 132-142, 1992. 

[29] LAUAR, P. C., Tratamento térmico de superfície com laser de aço DP600. Dissertação (Mes-

trado). 81 f. Universidade Federal de São Paulo. Instituto de Ciência e Tecnologia. Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais. 2019. 

[30] Disponível em: http://moldesinjecaoplasticos.com.br/tabelas-de-referencia-em-acos-para-fa-

bricacao-de-moldes/. Acessado 27/01/2021 

[31] OLIVEIRA, Aline Capella de. Soldagem de alumínio estrutural aeronáutico utilizando 

laser a fibra de alta potência. 2011. 151f. Tese de doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecâ-

nica – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos. 

[32] Kennedy, E., Byrne, G., Collins, D. N. A review of the use of high power diode lasers in 

surface hardening, J. Mat. Process. Technol., 155–156, 1855–1860 (2004). 

 

 


