
 

 

UFOP - CETEC - UEMG

REDEMAT
REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

UFOP – CETEC – UEMG

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

   

 

 

"Microestrutura e características tribológicas do 

aço AISI 4130 tratado com laser a fibra" 

 

 

 

 

 

Autor: Raphael José Bambirra de Oliveira 

Orientador: Prof. Milton Sergio Fernandes de Lima 

 

 

 

 

 

Dezembro de 2019 
  

 

 

 



 

 

UFOP - CETEC - UEMG

REDEMAT
REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

UFOP – CETEC – UEMG

 

 

 

 

Raphael José Bambirra de Oliveira 

 

 

 

 

"Microestrutura e características tribológicas do aço AISI 4130 

tratado com laser a fibra" 
 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Materiais da 

REDEMAT, como parte integrante dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Engenharia de 

Materiais. 

 

 

Área de concentração: Engenharia de Superfícies  

Orientador: Prof. Milton Sergio Fernandes de Lima 

 

 

 

 

Ouro Preto, 02 de Dezembro de 2019



Oliveira, Raphael Jose Bambirra de .

     Microestrutura e características tribológicas do aço AISI 4130 tratado com laser a fibra. [manuscrito] /
Raphael Jose Bambirra de Oliveira. - 2019.

     63 f.: il.: color., tab..

     Orientador: Prof. Dr. Milton Sergio Fernandes de Lima.

     Dissertação (Mestrado Acadêmico). Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia
de Materiais. Programa de Engenharia de Materiais.

     Área de Concentração: Engenharia de Superfícies.

     1. Metais - tratamento térmico - Têmpera superficial. 2. Dispositivos optoeletrônicos - Lasers. 3. Desgaste
mecânico - Resistência. 4. Desgaste mecânico - Pino contra disco. I. Oliveira, Raphael Jose Bambirra de . II.
Lima, Milton Sergio Fernandes de. III. Universidade Federal de Ouro Preto. IV. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Maristela Sanches Lima Mesquita - CRB:1716

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

O48m

CDU 620.1





i 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente aos meus pais, Rosaura Fátima de Oliveira Bambirra e Flávio do Carmo 

Bambirra, pelo exemplo de honestidade e força de vontade que sempre foram pra mim. 

À minha querida irmã Flávia de Oliveira Bambirra Vinhas por sempre me apoiar. 

Ao José Rogério da Silva por me apoiar, compreender e, acima de tudo, sempre me 

motivar em todas as minhas jornadas. 

À minha tia Marília Bambirra Gonçalves pelos sábios conselhos. 

Ao Professor Dr. Milton Sergio Fernandes de Lima pela paciência, compreensão e por 

compartilhar tamanho conhecimento de forma simples e gentil. 

Ao Professor Dr. Paulo Assis por me apresentar ao programa da REDEMAT. 

À REDEMAT por fornecer toda a estrutura e excelentes professores permitindo, desta 

forma, um aprendizado sólido e coeso. 

À equipe do Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações de Laser e Óptica – 

DedALO/ IEAv, em especial ao Rafael Humberto Mota de Siqueira por contribuir de forma 

fundamental para a realização dos experimentos e análises. 

  



ii 

 

SUMÁRIO 

1 Introdução ............................................................................................................................ 1 

2 Objetivos.............................................................................................................................. 4 

3 Revisão bibliográfica ........................................................................................................... 5 

3.1 Laser .............................................................................................................................. 5 

3.1.1 Laser à fibra ................................................................................................................... 6 

3.2 Tratamentos térmicos .................................................................................................... 7 

3.2.1 Têmpera e revenimento dos aços .................................................................................. 8 

3.2.2 Têmpera superficial ....................................................................................................... 9 

3.3 Têmpera a laser ........................................................................................................... 10 

3.4 Mecanismos de desgastes ............................................................................................ 17 

3.4.1 Desgaste abrasivo ........................................................................................................ 18 

3.4.1.1 Desgaste abrasivo de materiais dúcteis ....................................................................... 18 

3.4.2 Desgaste de aços endurecidos a laser .......................................................................... 23 

4 Materiais e métodos ........................................................................................................... 26 

4.1 Material utilizado ........................................................................................................ 26 

4.2 Estação de processamento com laser ........................................................................... 27 

4.3 Procedimentos experimentais ...................................................................................... 29 

4.3.1 Preparação dos corpos de prova .................................................................................. 29 

4.3.2 Programação da estação laser ...................................................................................... 29 

4.3.3 Carta de processamento ............................................................................................... 30 

4.3.4 Calibração da distância focal ....................................................................................... 31 

4.3.5 Caracterização microestrutural .................................................................................... 32 

4.3.5.1 Microscopia óptica ...................................................................................................... 32 



iii 

 

4.3.5.2 Ensaios de dureza ........................................................................................................ 32 

4.3.5.3 Difração de raio-X ....................................................................................................... 32 

4.3.5.4 Ensaio de desgaste ....................................................................................................... 33 

5 Resultados e discussão ...................................................................................................... 35 

5.1 Processamento de trilhas em separado ........................................................................ 35 

5.2 Processamento das superfícies a laser ......................................................................... 39 

5.3 Microestrutura do aço endurecido superficialmente ................................................... 40 

5.4 Evolução da dureza com a profundidade .................................................................... 43 

5.5 Determinação do desgaste nas superfícies tratadas ..................................................... 44 

6 Conclusões ......................................................................................................................... 47 

7 Trabalhos futuros ............................................................................................................... 48 

 

  



iv 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 3.1- Representação esquemática do laser. (a) Os principais componentes, (b) processo de 

excitação inicial, (c) excitação e emissão no meio ativo, (d) emissão estimulada e formação do 

feixe de laser. .................................................................................................................................... 6 

Figura 3.2 - Diagrama do sistema Fe-C. ........................................................................................ 12 

Figura 3.3 - Variação do diâmetro do feixe em relação à posição Z. ............................................. 14 

Figura 3.4 - Esquema de sobreposição e os valores de dureza. ..................................................... 16 

Figura 3.5 - Representação dos mecanismos de desgaste. ............................................................. 18 

Figura 3.6 - Representação do modelo de endentação cônica do mecanismo de abrasão. ............ 19 

Figura 3.7 - Representação de cumes e sulcos. .............................................................................. 20 

Figura 3.8 - Gráfico comparativo da resistência ao desgaste abrasivo experimental e teórico. ..... 22 

Figura 3.9 - Relação entre resistência ao desgaste abrasivo e dureza. ........................................... 23 

Figura 3.10 - Gráfico do coeficiente de atrito para as diferentes amostras. ................................... 24 

Figura 3.11 - Curvas  de desgaste para o aço AISI 5135 tratado a laser (1,5 kW) e sem tratar. .... 25 

Figura 4.1 - Microestrutura do aço AISI 4130 conforme recebido. ............................................... 27 

Figura 4.2 - Esquema da estação de processamento com laser. ..................................................... 28 

Figura 4.3 - Janela de trabalho do software EMC2 com o código utilizado no experimento. ....... 30 

Figura 4.4 - Esquema de funcionamento do Tribômetro. .............................................................. 33 

Figura 5.1 – Resultado obtido com o CDP A. ................................................................................ 36 

Figura 5.2 - Microscopia óptica do CDP B com ampliação de 2,5x das trilhas 1 A), 2 C). E com 

ampliação de 10x das trilhas 1 B), 2 D). ........................................................................................ 37 

Figura 5.3 – Continiuação da microscopia óptica do CDP B com ampliação de 2,5x das trilhas 3 

E) e 4 G). E com ampliação de 10x das trilhas 3 F) e 4 H). ........................................................... 38 

Figura 5.4 – Observação das trilhas em corte transversal. ............................................................. 39 

Figura 5.5 - Superfície dos blocos tratados a laser mostrando a direção analisada das trilhas do 

laser. ............................................................................................................................................... 40 

Figura 5.6 - Microscopia óptica da seção transversal da amostra tratada a 8mm/s. Acrônimos: CE 

- camada endurecida, RR - região revenida, RPT - região parcialmente transformada e MB - 

Material de base. ............................................................................................................................ 41 



v 

 

Figura 5.7 - Microestrutura da camada endurecida (CE) do CDP B4. ........................................... 42 

Figura 5.8 - Microestrutura da região parcialmente transformada (RPT) do CDP B3. ................. 42 

Figura 5.9 - Microestrutura do material de base. ........................................................................... 42 

Figura 5.10 - Espectro da difração de raio-X da superfície da amostra. ........................................ 43 

Figura 5.11 - Dureza em função da profundidade (distância da superfície) para a amostra, 

comparada ao material de base. ...................................................................................................... 44 

Figura 5.12 - Coeficiente de atrito (COF) em função do número de revoluções para superfícies de 

aço não tratada (Material base), B3 e B4. ...................................................................................... 45 

 

  



vi 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 4.1 - Composição química (% peso) da barra de aço AISI 4130. ...................................... 26 

Tabela 4.2 - Carta de processamento. ............................................................................................ 31 

Tabela 4.3 - Parâmetros do ensaio de desgaste. ............................................................................. 34 

Tabela 5.1 - Parâmetros experimentais CDP A. ............................................................................. 35 

Tabela 5.2 - Parâmetros experimentais CDP B. ............................................................................. 36 

Tabela 5.3 - Resumo do teste pino contra disco. ............................................................................ 46 

 

  



vii 

 

LISTA DE NOTAÇÕES 

CCC Cúbico de Corpo Centrado 

CDP Corpo de Prova 

CE Camada Endurecida 

CNC Comando Numérico Computacional 

COF Coeficiente de Atrito 

d Profundidade 

FP Ferrita Poligonal 

Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

MB Material Base 

P Potência 

RPT Região Parcialmente Transformada 

RR Região Revenida 

TCC Tetragonal de Corpo Centrado 

TEM Transversal Eletromagnetic Mode 

V Velocidade de Passagem 

w Largura 

ZE Zona Endurecida 

ZTA Zona Termicamente Afetada 

α Ferrita 

γ Austenita 

ΔZ Distância Focal 

λ Comprimento de Onda 

 

  



viii 

 

RESUMO 

O aço baixa liga AISI 4130 é usado em diversas áreas em que se faz necessária alta resistência 

mecânica, como no setor aeroespacial e petrolífero. A têmpera superficial desse material, sem 

haver fusão, foi realizado usando laser à fibra desfocalizado, produzindo trilhas paralelas. A 

caracterização foi feita a partir da análise microestrutural, das medidas de dureza e de ensaio de 

desgaste. O tratamento da superfície resultou em uma microestrutura quase que totalmente 

martensítica, com profundidade de têmpera aproximadamente 0,5mm. Os melhores resultados 

foram produzidos com uma potência do laser de 600W, uma desfocalização de 50mm e 

velocidades de passada de 8 ou 10mm/s, em que a máxima dureza obtida foi de 390HV, 

aproximadamente 1,8 vezes a dureza do material na condição recebida. A superfície inteiramente 

tratada a laser apresentou uma combinação de óxidos e uma resistência ao desgaste superior à 

superfície do material base. Ensaio de pino contra disco resultaram em coeficientes de atrito 

(COF) das superfícies endurecidas a laser aproximadamente a metade do material base. O valor 

máximo médio do COF e o desvio padrão foram superiores para o material base comparado às 

superfícies tratadas a laser. Finalmente, a taxa de desgaste é três vezes maior na superfície do 

material não tratado quando comparado às superfícies tratadas. 

 

Palavras-Chave: Têmpera Superficial; Laser à Fibra; Resistência ao Desgaste; Pino Contra 

Disco. 
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ABSTRACT 

The AISI 4130 low alloy steel is used in many industrial fields, in which high mechanical 

strength is required, such as in the aerospace and petroleum sectors. The surface hardening of this 

material, without remelting, was performed using parallel tracks with a defocused fiber laser. The 

characterization was performed from the microstructure, hardness and wear behavior. Surface 

treated showed an martensitic microstructure, with a depth of approximately 0.5mm. The best 

results were produced with the following parameters: 600W laser power, 50mm defocus and laser 

speed of 8 or 10mm/s. Maximum hardness obtained was 390HV, 1.8 times greater than the base 

material, in the income condition. The fully laser treated surface presented a combination of 

oxides and a wear behavior superior to the base material. Pin-on-disc test showed coefficients of 

friction (COF) of the lasered surfaces approximately half of the base material condition. The 

average COF maximum value and standard deviation were superior for the bare compared to the 

lasered conditions. Finally, the wear rate is three times larger in the unlasered sample when 

compared to the laser treated ones. 

 

Keywords: Laser Processing; Fiber Laser; Wear Resistance; Pin-On-Disk. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria aeroespacial possui hoje uma importante posição na economia e na política 

mundial. Além de ser uma grande fonte de novas tecnologias, gerar um mercado altamente 

valorizado e influenciar o poderio militar dos países, atua também modificando a forma de pensar 

das pessoas, rompendo as barreiras e mitos espaciais pré-estabelecidos até então.  

A raça humana se depara diante de um momento transitório de uma cultura com base 

terrestre para uma cultura baseada no espaço. Isso se deve principalmente à natureza nômade da 

espécie Homo Sapiens, em que existe uma tendência intrínseca de explorar e colonizar ambientes 

antes não povoados. Essa tendência faz parte da história e se torna viável à medida que as 

tecnologias presentes evoluem, permitindo ultrapassar fronteiras jamais alcançadas 

anteriormente, como a presença permanente do homem no espaço [1]. 

Os produtos destinados a este setor da indústria geralmente requerem um alto nível de 

confiabilidade. Para que isso seja possível é necessária a utilização de materiais especialmente 

desenvolvidos para este fim. Espera-se que os materiais aeroespaciais tenham um desempenho 

excepcional, com relação a resistência mecânica ao desgaste e ao calor, mesmo que para isso um 

alto custo esteja vinculado à sua produção ou à sua manufatura [2]. 

Grandes avanços tecnológicos relacionados aos materiais foram alcançados durante o 

período das duas guerras mundiais, assim como no período entre guerras. A real necessidade de 

superar os inimigos acelerou a pesquisa e o desenvolvimento de materiais mais leves e 

resistentes, para que aviões mais rápidos e eficientes pudessem ser produzidos, além de 

equipamentos de telecomunicação como satélites, possibilitando, desta forma, uma vantagem nos 

conflitos. 

As tecnologias aeroespaciais, além de terem grande impacto no estilo de vida da 

humanidade, no meio ambiente, na economia e na política mundial, influenciam fortemente o 

poderio militar de um país tanto no monitoramento e manutenção da integridade territorial, 

quanto em localização de alvos em caso de guerra [3].  

A indústria aeroespacial brasileira teve início no ano de 1941 com a criação do 

Departamento de Aeronáutica e possuía dois objetivos principais: (i) o fortalecimento nacional de 

estratégias militares e (ii) a modernização da indústria do país. Os planos iniciais superaram as 
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expectativas e o Brasil é hoje um polo importante da indústria aeroespacial, além de ter grande 

representação no cenário global da aviação [4]. 

Apesar de se desejar normalmente que os materiais aeroespaciais apresentem uma boa 

resistência mecânica e uma baixa massa específica, isso não é possível para algumas aplicações. 

Nesses casos, é de suma importância a utilização de aços ligas com características especiais que, 

apesar de apresentarem densidade mais alta que as ligas de alumínio, por exemplo, possuam 

maior resistência ao desgaste.  

Existem peças, como engrenagens e eixos, que por estarem quase sempre em movimento, 

são constantemente submetidas ao desgaste. Este, por sua vez, trata-se de um fenômeno 

superficial, devido ao arrancamento de partículas metálicas que ocorrem no contato entre dois ou 

mais corpos e pode acarretar distorções e alterações de ajuste, o que altera as dimensões, levando 

a ruptura de componentes e até mesmo a falhas mais severas do equipamento. 

Componentes do trem de pouso de aeronaves, como buchas, utilizam o aço AISI 4130 e 

estão sujeitos a constante desgaste. Devido a uma montagem com baixa tolerância, necessitam 

tratamentos que não afetam seu dimensional, mas quem permitam aumentar sua resistência 

mecânica e ao desgaste. Da mesma forma, tubulações da indústria petrolífera utilizam o aço AISI 

4130 para transporte de produtos, sendo necessário tratamento superficial permite aumentar o 

tempo de vida do componente. 

Alguns métodos convencionais são utilizados na indústria para diminuir o desgaste de 

componentes mecânicos como a cementação, revestimento com filmes finos, fosfatização, 

metalização, anodização e a cromatização. Para algumas aplicações em que as dimensões da peça 

são extremamente importantes, o aumento da dureza superficial passa a ser uma forma bastante 

interessante de se aumentar a resistência ao desgaste do material. Isso acontece, pois, a dureza do 

material está diretamente ligada ao início do desgaste, assim como altos valores de resistência 

mecânica e tenacidade estão ligados à dificuldade de se arrancar partículas metálicas [5]. 

O aumento da dureza superficial pode ser obtido através de tratamentos mecânicos, 

térmicos e químicos. Destes, destaca-se a têmpera superficial, por ser o tratamento mais rápido e 

econômico quando se deseja alterar a estrutura e as propriedades superficiais dos aços, 

fornecendo dureza muito superior, quando comparada à dureza do material base. O objetivo desse 

tratamento nos aços é a obtenção de martensita apenas em camadas próximas à superfície da 

peça. Este microconstituinte é responsável pelo aumento da dureza do material. Essas 



3 

 

propriedades são alcançadas aquecendo-se a superfície da peça até uma determinada 

profundidade, e resfriando-se rápido o suficiente a partir da temperatura de austenitização [6]. 

Os processos mais comuns de têmpera superficial são realizados através de chama e por 

indução. No processo de têmpera a chama, a peça é aquecida rapidamente acima da temperatura 

de austenitização com uma chama oxiacetilênica e, em seguida, é resfriada com jato de água. Já 

na têmpera por indução, o calor é gerado na própria peça através de indução eletromagnética e 

pode ser calculado pela aplicação da lei de Joule [7]. 

Alguns problemas estão vinculados a esses processos e podem prejudicar a qualidade 

final da peça. A dificuldade em controlar os parâmetros durante o aquecimento e o resfriamento 

da peça, assim como ciclos muito longos, pode provocar o superaquecimento da peça, afetando as 

propriedades finais, além de promover profundidades inadequadas do endurecimento. O 

aquecimento não uniforme, meio fluido impróprio para a têmpera e superfície descarbonetada 

podem ocasionar o endurecimento irregular. Aquecimentos e resfriamentos não uniformes, 

juntamente com geometrias complexas, podem dar origem a distorções e trincas [8]. 

Grande parte dos problemas encontrados nos métodos convencionais pode ser evitada 

utilizando-se uma fonte de calor mais eficiente. O endurecimento com laser, cada vez mais 

frequente na indústria, utiliza apenas a luz como fonte de energia e calor, permitindo assim, o 

tratamento da peça na sua forma final, uma vez que as distorções produzidas são mínimas. Outras 

vantagens bastante atrativas são o estreito controle dos parâmetros do processo como 

temperatura, alta velocidade de trabalho, zona termicamente afetada reduzida, ocorrência de 

autotêmpera, não necessitando de um meio líquido para o resfriamento, e grande facilidade de 

automatização das etapas. 

No entanto, existem ainda algumas dificuldades na utilização do laser, principalmente em 

escala industrial, devido majoritariamente ao alto investimento inicial e ao grande número de 

parâmetros a serem determinados durante todo processo. Os tipos de laser utilizados com mais 

frequência são os de CO2, Nd:YAG e à fibra, que estão detalhados mais adiante, dando foco ao 

laser à fibra utilizado no processamento do presente trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade de se temperar superficialmente o 

aço AISI 4130 com o laser a fibra, buscando atingir maior dureza possível, sem que haja fusão do 

material. Assim, como caracterizar o material gerado e, além disso, analisar um possível 

incremento na resistência ao desgaste de amostras ensaiadas em laboratório. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Laser 

O laser (light amplification by stimulated emission of radiation), i.e. amplificação da luz 

por emissão estimulada de radiação eletromagnética, vem ganhando cada vez mais espaço no 

mercado, principalmente em razão da sua precisão, qualidade e velocidade. A radiação emitida 

tem como característica ser essencialmente monocromática, pois possui frequência bem definida 

e o mesmo comprimento de onda, variando de ultravioleta até infravermelho, coerente em razão 

da fase ser bem definida, além de convergente, ou seja, possuem a mesma direção [9]. 

Para que o fenômeno ocorra são necessárias três constituintes fundamentais: um meio 

ativo que permita uma distribuição alterada de tal forma que os níveis energéticos superiores 

estejam mais ocupados que os níveis inferiores, fenômeno também conhecido como inversão de 

população, sem a qual não há geração de laser. Uma fonte de excitação ou bombeamento capaz 

de promover e manter a inversão de população, que geralmente não é satisfeita em condições 

naturais. E, por fim, um oscilador óptico que possui dois espelhos: um totalmente refletor e um 

segundo parcialmente, permitindo o ganho do laser até que uma parte deixe a cavidade óptica 

pelo espelho parcialmente refletor. 

O meio ativo pode ser sólido, líquido, gasoso ou plasmático. Os meios gasosos são os 

mais encontrados nas indústrias e os tipos mais comuns são CO2, He-Ne e Nitrogênio. Os meios 

líquidos são mais raros de se encontrar, mesmo podendo produzir altas potências, sendo os mais 

comuns Rodamia e Coumarina. Os meios ativos de estado sólido também são bastante 

encontrados no mercado e os mais utilizados são de Nd:YAG e fibra. A fonte externa é 

responsável por fornecer energia, excitando assim o meio ativo. Pode-se utilizar diferentes fontes 

como diodos, lasers, feixes de elétrons ou íons, reações químicas e raio-X. 

É possível observar, na figura 3.1 [9], os principais constituintes do laser e como o 

processo ocorre no interior do equipamento. Na figura 3.1a são verificados os componentes 

básicos listados anteriormente. Na figura 3.1b é apresentado o meio ativo do laser, onde ocorre a 

excitação seletiva de átomos (excitação), por efeito de uma fonte externa. Na figura 3.1c são 

apresentadas as variações de níveis de energia, internamente ao meio laser, os quais ocorrem em 
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todas as direções. Finalmente, na  figura 3.1d, são apresentados os mecanismos de absorção e 

emissão estimulada que se encontram alinhados com o eixo óptico e emitem radiação laser intra e 

extracavidade óptica. 

 

Figura 3.1- Representação esquemática do laser. (a) Os principais componentes, (b) processo de excitação inicial, (c) 

excitação e emissão no meio ativo, (d) emissão estimulada e formação do feixe de laser. 

 

O laser à fibra apresenta modo de operação um pouco diferente e tem o seu 

funcionamento  explicado em detalhes no próximo subcapítulo em razão de ter sido selecionado 

para o presente estudo. 

3.1.1 Laser à fibra 

Nenhuma outra tecnologia de laser evolui tão rapidamente nos últimos anos como o laser 

à fibra. Trata-se de uma ferramenta altamente eficiente e compacta que tem permitido altos níveis 

de qualidade no processamento de materiais. Além disso, algumas outras vantagens são 

perceptíveis e destacam esse tipo de laser, como maior qualidade no feixe, design compacto e 
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modular, cavidade óptica e ressonador óptico fixos, guia de onda através de fibra e, 

principalmente, baixo custo de manutenção. A principal desvantagem reside no alto custo de 

aquisição do equipamento [10]. 

Trata-se de um laser de estado sólido no qual o meio ativo é a própria fibra óptica dopada 

com pequenas quantidades de terras raras, sendo o itérbio e o germânio os mais utilizados 

atualmente. Diodos são utilizados como fontes externas para estimular a emissão de fótons que 

possuem comprimento de onda característico para cada elemento utilizado na dopagem. Por 

exemplo, o itérbio emite fótons com comprimentos de onda entre a faixa de 1060 e 1085nm. A 

ausência de uma cavidade óptica e um ressonador ocorre graças à presença de rede de Bragg 

gravada ao longo da fibra. Essa rede nada mais é que uma modulação local e periódica do índice 

de refração do centro da fibra e funciona como um filtro reflexivo (espelho), selecionando e 

refletindo um determinado comprimento de onda de uma banda que está em transmissão pela 

fibra [11]. 

Graças à presença das redes de Bragg e da flexibilidade das fibras ópticas é possível a 

criação de um meio laser fino, longo e extremamente compacto, facilitando a sua utilização em 

larga escala nos laboratórios e na indústria. A utilização da mesma fibra para a entrega final do 

feixe de laser não é recomendada, pois existe a possibilidade dos raios refletidos por peças 

danificarem a cavidade óptica. Em razão disso, recomenda-se a utilização de uma segunda fibra 

acoplada responsável apenas pela entrega do laser [12]. 

Assim como Goia [13], o equipamento utilizado no presente estudo foi o laser à fibra IPG 

Photonics YLR-2000, que possui como especificações um meio ativo de fibra de vidro dopada 

com itérbio, diâmetro de 50µm e potência máxima de 2kW. O bombeamento é feito por diodos 

em uma das extremidades da fibra e na outra extremidade tem-se a emissão de feixes com 

comprimentos de onda entre 1,07 e 1,08μm, sendo o feixe de polarização aleatória [13]. 

3.2 Tratamentos térmicos 

Nem sempre é possível encontrar materiais na natureza com as características e 

propriedades adequadas a determinadas aplicações. Uma forma bastante utilizada para alterar 

essas propriedades é o aquecimento e resfriamento controlado, também conhecido como 

tratamento térmico. A partir destes tratamentos é possível fornecer algumas características, como 
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maior dureza, sem alterar a composição química, fazendo com que esta seja uma alternativa 

bastante viável financeiramente. 

As propriedades dos aços não dependem apenas da sua composição química, mas também 

da estrutura, fases e microconstituintes. No entanto, a composição influencia na escala em que os 

tratamentos térmicos alteram as propriedades finais do material. As principais funções desses 

tratamentos são aliviar tensões, alterar a dureza, aumentar a resistência mecânica, melhorar a 

resistência ao desgaste e à corrosão, melhorar a usinabilidade, entre outras. Esses processos são 

utilizados, quase sempre, como soluções de compromisso, pois a melhora de uma propriedade 

está diretamente atrelada à piora de alguma outra, como por exemplo, o aumento da ductilidade 

diminui a dureza do material [7].  

Alguns fatores devem ser levados em conta para que o tratamento seja bem-sucedido, 

como a taxa de aquecimento e a temperatura de aquecimento, o tempo de permanência à 

temperatura aquecida, a taxa de resfriamento e o meio na qual ele ocorre. Os tratamentos mais 

comuns dos aços são o recozimento, a normalização, a têmpera e o revenimento, sendo os dois 

últimos os mais relevantes para o presente projeto. 

3.2.1 Têmpera e revenimento dos aços 

A têmpera corresponde ao rápido resfriamento de peças a partir da temperatura de 

austenitização, tipicamente entre 815°C e 870°C para os aços e tem como função produzir uma 

quantidade controlada de martensita (fase α’) que permita atingir os valores desejados de dureza e 

tenacidade, além de reduzir as distorções e possibilidade de trincas. Um fator determinante no 

processo de têmpera é a seleção do meio na qual ocorrerá o resfriamento, pois ele é responsável 

pela taxa de resfriamento e, consequentemente, pelas propriedades finais atingidas. Na indústria, 

são geralmente utilizados água, óleo ou soluções alcalinas [8].  

A martensita é uma estrutura metaestável, monofásica e possui maior dureza dentre as 

outras que podem ser encontradas em ligas de aço. Esta fase aparece em razão da ausência de 

difusão de átomos de carbono, que ocorre graças às altas taxas de resfriamento, promovendo uma 

distorção na rede e gerando, consequentemente, tensões internas responsáveis pelo aumento da 

dureza do material. Segundo a teoria de Bain, a martensita apresenta estrutura tetragonal de corpo 
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centrado (TCC), que ocorre devido à distorção dos parâmetros de rede da estrutura cúbica de face 

centrado (CFC) da austenita [14]. 

 As tensões geradas internamente são de duas naturezas, estrutural e térmica, em razão do 

resfriamento não homogêneo em diferentes seções da peça. Os equipamentos temperados 

necessitam passar por um tratamento antes de serem utilizados, pois apresentam dureza elevada, 

baixa ductilidade e alto nível de tensões internas, deixando o material suscetível ao surgimento de 

trincas [15]. 

O tratamento mais comum para corrigir os problemas gerados na têmpera, como 

fragilidade, tensões residuais e baixa ductilidade, é o revenimento. Este processo, realizado 

imediatamente após a têmpera, permite que o material obtenha as propriedades ideais para 

determinada finalidade; por isso, têmpera e revenimento estão quase sempre associados na 

indústria [15]. O revenimento acontece submetendo a peça a uma temperatura subcrítica e tempo 

controlado, em seguida, resfriando-se lentamente, de modo obter um material com menor dureza, 

porém, com maior ductilidade, comparando-se ao mesmo material submetido apenas à têmpera 

[6].  

3.2.2 Têmpera superficial 

Existem algumas aplicações na qual se deseja uma peça com diferentes condições na 

superfície e no seu interior. A partir da têmpera superficial é possível obter esses resultados, 

aumentando a resistência ao desgaste do material, pois aumenta a dureza da camada exterior e 

não altera a dureza no restante da peça, o que geralmente se traduz por uma boa resistência ao 

impacto. Esse tipo de comportamento é encontrado em engrenagens, que trabalham 

constantemente com altas solicitações mecânicas, gerando um alto desgaste. Além disso, a 

têmpera superficial possui um custo inferior ao tratamento convencional, pois os equipamentos e 

custos operacionais são menores. 

Este tratamento caracteriza-se pela presença de uma fina camada de martensita na 

superfície do material, que fornece a dureza característica obtida pelo aquecimento e 

resfriamento. Para se obter uma nítida fronteira entre a região endurecida e o restante da peça é 

necessário um aquecimento muito curto, durando poucos segundos, como no resfriamento que 
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ocorre na água. Os processos mais comuns para a realização deste tratamento são por chama, 

indução e laser [7].  

No método por chama, o aquecimento é realizado através de uma tocha de oxiacetileno e 

resfriado imediatamente com água, porém é necessário que o material tenha uma quantidade 

adequada de carbono para que as alterações apropriadas ocorram na superfície do material. A 

taxa de aquecimento e a condução de calor são os fatores mais importantes nesse processo e são 

os grandes responsáveis pelo controle de profundidade da camada temperada. Existem diversos 

dispositivos capazes de realizar este tratamento, podendo a peça se mover enquanto a tocha 

permanece fixa ou, em caso de grandes dimensões da peça, o equipamento pode se mover. Uma 

grande dificuldade deste método consiste no controle da temperatura, assim como no 

direcionamento da fonte de calor [8]. 

A têmpera por indução ocorre posicionando-se a peça metálica em um campo magnético 

gerado através de uma corrente alternada de alta frequência induzida por uma espira. O 

aquecimento ocorre em razão da resistência da peça ao fluxo da corrente induzida na superfície. 

Diferente do método por chama, este é bastante versátil e pode ser usado para aquecer partes 

específicas ou toda a superfície uniformemente. O controle da temperatura é feito por meio da 

frequência da corrente alternada, sendo que para maiores profundidades são necessárias 

frequências mais baixas [8]. 

No processo realizado por laser o calor é gerado pela absorção da luz do laser pelo 

material e a grande vantagem consiste no alto controle da temperatura. A têmpera a laser é 

bastante empregada quando se deseja trabalhar em regiões específicas e apresenta, ainda, um 

aquecimento muito rápido até alcançar temperaturas de austenitização, graças à concentração 

elevada de energia em uma fina camada, com até 3mm, bem como um rápido resfriamento [16]. 

Em razão da relevância deste processo para o presente trabalho, este é abordado com mais 

profundidade em um capítulo específico.  

3.3 Têmpera a laser 

O fato de a radiação eletromagnética do feixe de laser ser absorvida desde a primeira 

camada atômica, para materiais opacos, o torna uma excelente ferramenta para tratamentos 

superficiais devido a aplicação da energia permanecer somente na região em que ocorrerá o 
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tratamento, evitando desperdício e agindo apenas em áreas discretas [17]. A correta combinação 

entre a intensidade e a velocidade do feixe de laser pode ser usada para a sua aplicação em 

diferentes tipos de tratamentos superficiais. 

Como já apresentado no capítulo anterior, a têmpera a laser possui diversas vantagens, 

sendo o ótimo controle da temperatura através da velocidade de passagem uma dos principais. O 

rápido aquecimento (104-106ºC/s), aliado ao rápido resfriamento (103-104ºC/s) pode ser um 

atrativo econômico e ambiental, tendo em vista que não se faz necessário a utilização de meios de 

resfriamento para o material. Como o volume continua frio, não há necessidade de se utilizar um 

líquido de resfriamento, ocorrendo a chamada autotêmpera. O feixe deve interagir com o aço pelo 

tempo suficiente para atingir a temperatura de austenitização sem permitir o surgimento de fase 

líquida, e por um intervalo de tempo suficiente para que ocorra a difusão de solutos para a 

austenita. Após esse intervalo de tempo, há um resfriamento rápido pela transferência de calor ao 

volume da peça que não foi afetado, gerando a martensita e evitando a precipitação de outras 

fases como perlita e bainita.  

Como pode ser visto na figura 3.2 [18], atinge-se altas temperaturas a partir do laser, 

sendo produzida uma microestrutura martensítica refinada, até mesmo em aços com baixa 

temperabilidade. Isto ocorre em razão do aumento da dissolução dos elementos de liga na matriz, 

aumentando os grãos austeníticos durante o aquecimento e dificultando as transformações 

difusionais. Devido à elevada temperatura do processo a laser, o carbono se difunde mais 

rapidamente, reduzindo o tempo de homogeneização do grão austenítico, condição altamente 

recomendada devido à velocidade com a qual ocorre a têmpera a laser [19]. 
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Figura 3.2 - Diagrama do sistema Fe-C. 

 

Outro ponto importante na utilização do laser para o endurecimento superficial é devido à 

possibilidade deste se localizar a certa distância do material e poder ser transportado por fibras ou 

refletido por espelhos, permitindo uma boa movimentação do equipamento e até mesmo a 

automatização do processo. 

Existem alguns fatores que devem ser levados em conta durante um processamento a 

laser, considerando-se a interação radiação-matéria. Dentre estes se destaca a absortividade e o 

aporte térmico.  

A absortividade está diretamente ligada à capacidade do material em absorver os fótons 

transmitidos pelo feixe incidente. Nos materiais metálicos, a absorção dos feixes transmitidos 

acontece por meio dos elétrons livres e tem forte relação com o comprimento de onda. 

Especificamente para os aços, a absortividade aumenta quanto menor for o comprimento de onda 

do feixe eletromagnético. Lasers de 𝐶𝑂2 possuem comprimento de onda (λ) de 10,6μm, não 

sendo aconselháveis para o tratamento de aços; já o laser à fibra possui comprimento de onda (λ) 

de 1,080μm, sendo recomedável para aplicações com materiais ferrosos. A absortividade pode ser 

aumentada pela aplicação de revestimentos de grafite na superfície [20].  
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Moradi e colaboradores [21] estudaram os efeitos da melhoria da absortividade do aço 

AISI 4130 durante o endurecimento superficial com laser. Para isso, adicionou-se uma camada de 

carbono através do método de deposição eletroforética. O estudo foi realizado submetendo as 

amostras com e sem deposição de carbono às mesmas condições de tratamento, com a utilização 

de um laser de diodo com ondas contínuas e potência máxima de 1,6kW para o endurecimento 

superficial. Os resultados mostraram que a amostra revestida apresenta maior profundidade 

endurecida, dureza superficial cerca de 7% maior e uma microestrutura mais refinada, sendo a 

zona de transição contendo maior quantidade de martensita. 

O aumento da temperatura na superfície de materiais temperados a laser ocorre por 

interação entre fóton e elétron, e não por indução de calor como acontece nos casos 

convencionais. Com isso, o conceito de aporte térmico torna-se de suma importância, pois se 

refere à razão entre a potência e a velocidade do feixe de laser, evidenciando o potencial 

energético disponível para o aumento de temperatura na região de aplicação do laser. Para um 

mesmo aporte térmico, isto é, uma mesma quantidade de energia disponível, o tempo de interação 

entre a superfície e o feixe eletromagnético irá diferenciar de um simples aquecimento até a 

vaporização da mesma [12]. 

Além do aporte térmico, é importante descrever como ocorre a distribuição da intensidade 

do feixe de laser em um plano perpendicular à direção de propagação. O chamado modo 

transversal eletromagnético (TEM), do inglês transversal electromagnetic mode, indica como 

será a distribuição de energia na superfície da peça [12]. No caso do laser à fibra, o TEM é 00, ou 

seja, uma distribuição Gaussiana. Este modo TEM00 indica que uma parcela significativa da 

energia será concentrada no centro do feixe e, consequentemente, uma desfocalização do feixe é 

necessária para evitar a fusão ou vaporização do material durante o processamento. 

No experimento realizado por Goia [13], o laser utilizado apresenta uma distância focal 

de 157mm, e isto foi garantido realizando tiros sobre a superfície do material, calibrando assim a 

posição Z0 (plano focal) do equipamento. Para se conseguir uma maior área de atuação do feixe, 

é necessário trabalhar com o laser desfocado, o que é feito movendo o eixo Z da mesa CNC para 

cima (direção positiva) ou para baixo (direção negativa). No plano focal, o laser utilizado 

apresenta diâmetro de 100μm, sendo raio do feixe  função da desfocalização relativa ao plano 

focal (Z=0), conforme apresentado na equação 3.1. 
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Na equação 3.1: Z é a distância do plano focal, ω0 é o raio mínimo do feixe, 𝜆 é o 

comprimento de onda do laser e M2 é o fator de qualidade do feixe [22]. O M2 é utilizado para 

quantificar a qualidade do feixe, sendo 𝑀2 = 1 o feixe perfeitamente gaussiano e 𝑀2 > 1 os 

feixes de ordem superior. Considerando os dados fornecidos no trabalho de Goia [13] é possível 

calcular o efeito da desfocalização no diâmetro do feixe, conforme apresentado na figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Variação do diâmetro do feixe em relação à posição Z. 

 

Souza Neto e colaboradores [23] realizaram experimentos a fim de analisar 

comparativamente o comportamento mecânico do aço AISI 4130 após o processo de solda por 

TIG e laser. Foi utilizado um laser à fibra IPG modelo YLR-2000 com potência de 2kW. O 

material de base é composto primordialmente de ferrita e perlita com dureza de 250HV. Os 

resultados obtidos mostram que o material processado a laser obteve uma zona termicamente 

afetada (ZTA) cerca de 10 vezes menor que o processo convencional por TIG, resultado bastante 
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desejável, quando se busca limitar o dano térmico na peça. Outro resultado importante 

encontrado corresponde à microestrutura mais refinada na amostra soldada a laser, o que 

acontece devido ao rápido resfriamento do material, não havendo tempo suficiente para o 

crescimento dos grãos. Como consequência direta tem-se dureza levemente maior na ZTA para a 

amostra tratada a laser. 

Taha [24], em sua pesquisa sobre os efeitos do tratamento superficial a laser nas 

propriedades mecânicas do aço 4130, observou a alteração da microestrutura básica de ferrita e 

perlita na zona endurecida (ZE) para martensita. Foi visto também que a transformação da 

austenita em martensita pode acontecer totalmente ou parcialmente, acarretando pequenas 

quantidades de austenita retida na ZE. Maiores densidades energéticas deram origem a estruturas 

martensíticas mais refinadas e com menor fração de austenita retida. Além disso, o aumento da 

energia gera um consequente aumento nas tensões de escoamento e ruptura, bem como uma 

diminuição no módulo de elasticidade do aço. Maiores durezas, na ordem de 590kgf/𝑚𝑚2 foram 

atingidas para a condição de maior energia disponível, além de maior profundidade de 

endurecimento. 

Zhang e colaboradores [25] estudaram os efeitos do endurecimento superficial a laser de 

aços com baixo carbono. Os principais efeitos avaliados foram a microestrutura, a dureza e 

resistência ao desgaste. Aços com baixo carbono são de difícil endurecimento, no entanto, o 

processamento a laser, por limitar o crescimento dos grãos austeníticos, consegue resultados de 

endurecimento bastante satisfatórios. No experimento realizado, a superfície foi inteiramente 

processada pelo laser e para isso houve a superposição de 20% nas passadas e, como 

consequência, houve diminuição da dureza nas regiões superpostas. Isso acontece em razão da 

distribuição Gaussiana da intensidade de energia do laser. A figura 3.4 mostra um esquema da 

sobreposição, bem como os resultados de dureza encontrados. 
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Figura 3.4 - Esquema de sobreposição e os valores de dureza. 

 

Ainda no estudo dos efeitos do endurecimento do aço AISI 4130, Moradi e colaboradores 

[26] utilizaram um laser de diodo de alta potência para realizar estudos de otimização e 

modelamento estatístico dos parâmetros de processo. Foram utilizados como entrada do sistema a 

velocidade de passagem, a potência do laser e a distância do plano focal. As respostas de saída 

avaliadas foram as dimensões geométricas da zona endurecida (largura, profundidade e ângulo) e 

sua dureza (média geral e média superficial). A partir de uma análise da variância, utilizando uma 

função polinomial quadrática, as saídas do sistema puderam ser expressas em função das 

mudanças nos parâmetros do processo. Os resultados obtidos mostraram que a redução na 

velocidade de passagem e o aumento da potência do laser apresentaram melhora nas propriedades 

finais do material, sendo obtidos ótimos resultados com velocidade de 4,45mm/s, potência de 

1491W, plano focal na posição 62mm e densidade energética do feixe de 84 W/𝑚𝑚2. Com esses 

parâmetros de processo foi possível obter uma dureza três vezes maior do que a inicial (de 

265HV para 798HV). 
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3.4 Mecanismos de desgastes 

Desgaste é o fenômeno de remoção de material das superfícies causado pelo seu 

movimento relativo. Dificilmente um sólido apresenta uma superfície completamente lisa, sem 

irregularidades e é exatamente o movimento relativo dessas irregularidades que causam 

deformações plásticas,  chegando à perda de material. Praticamente todo equipamento está sujeito 

a algum tipo de desgaste, fazendo com que perca confiabilidade e durabilidade, tornando o estudo 

de métodos de controle de desgaste cada vez mais importante na busca por tecnologias altamente 

confiáveis. Além disso, o desgaste de superfícies possui um alto custo associado, tanto na perda 

de material e energia quanto no desperdício de tempo [27].  

A taxa de desgaste em um dado componente pode variar de 10−15 a 10−1mm³/Nm, 

dependendo apenas de condições de operação em conjunto com o material selecionado [28]. 

Desta forma, é possível observar em um projeto baseado em determinado processo, no qual será 

empregado determinado material, seja ele final ou tratado, o fornecimento de resultados melhores 

e um controle de desgaste bastante favorável e econômico. 

Os mecanismos de desgaste podem ser classificados em quatro grupos: abrasão, adesão, 

corrosão e fadiga de contato [29]. Esse tipo de classificação foca na severidade do contato dos 

mecanismos de desgastes, como sendo contato plástico ou elástico e trata da forma mais simples 

de classificá-los. Na figura 3.5 pode ser visto a representação dos quatro grupos classificados. 
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Figura 3.5 - Representação dos mecanismos de desgaste. 

 

3.4.1 Desgaste abrasivo 

Este é o principal mecanismo de desgaste presente na indústria, correspondente a cerca de 

50% dos casos [30]. O deslizamento entre uma superfície dura e rugosa, ou contendo partículas 

duras no contato com outra superfície mais macia, causa ranhuras e sulcos através da retirada de 

material. Em materiais dúcteis esse mecanismo de desgaste gera longas tiras no arrancamento; já 

em materiais frágeis esse arrancamento acontece de forma quebradiça e bastante distinta. 

3.4.1.1 Desgaste abrasivo de materiais dúcteis 

Esse tipo de desgaste é mais frequente nos materiais dúcteis e as partículas abrasivas são 

oriundas do deslizamento entre duas superfícies, sendo endurecidas devido ao encruamento 

ocorrido durante seu arrancamento. Essas partículas irão causar sulcos nos materiais e seus 
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volumes podem ser estimados pela equação 3.2 [28]., em uma partícula de formato cônico e um 

ângulo θ de endentação, conforme mostrado na figura 3.6 [28]. 

 

 𝑉 =  𝐾𝑎𝑏 .
𝑊𝐿

𝐻
 (3.2) 

 

 

Figura 3.6 - Representação do modelo de endentação cônica do mecanismo de abrasão. 

 

Na equação 3.2, W corresponde ao carregamento aplicado durante o deslizamento entre as 

duas superfícies, L é a distância percorrida pela partícula (pode ser visto na figura 3.6), H é a 

dureza do material e 𝐾𝑎𝑏 é o coeficiente de desgaste para mecanismos de desgaste abrasivo, dado 

pela equação 3.3. 

 

 
𝐾𝑎𝑏 =  

2

𝜋. 𝑡𝑔𝜃
 (3.3) 

 

Além desses parâmetros, existem métodos de estimativa do grau de penetração (𝐷𝑝) da 

partícula endentadora. A equação3.4 [31] abaixo apresenta uma boa correlação com os resultados 

obtidos nos ensaios de pino-disco. 
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𝐷𝑝 =  𝑅√
𝜋𝐻

2𝑊
 − √(

𝜋𝐻

2𝑊
) 𝑅2 − 1 (3.4) 

 

Nessa equação, H corresponde à dureza do material, W à carga aplicada e R o raio do 

pino endentador.  

Durante a deformação plástica causada pela partícula endentadora, sulcos são formados 

devido à remoção de material enquanto nas superfícies vizinhas há formação de cumes em razão 

do acúmulo do material removido. Na figura 3.7 [31] é possível visualizar uma representação dos 

volumes dos sulcos por unidade de deslizamento (∆𝑉𝑔) e dos volumes de cumes por unidade de 

deslizamento (∆𝑉𝑟). 

 

 

Figura 3.7 - Representação de cumes e sulcos. 

 

Com isso, obtém-se a definição de grau de desgaste (ß): 
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ß =  

(∆𝑉𝑔 − ∆𝑉𝑟)

∆𝑉𝑔
 (3.5) 

 

Em que ß = 1 tem-se a remoção de material ideal sem formação de cumes e ß = 0 

corresponde a arranhar sem arrancar material. 

Associando-se as equações 3.5 e 3.1, tem-se que o grau de desgaste (ß) definido em 

função do grau de penetração (𝐷𝑝) e da dureza do material da seguinte forma: 

 

 
𝐾𝑎𝑏 =  ß

∆𝑉𝑔. 𝐻

𝑊
 (3.6) 

 

De forma semelhante, a resistência ao desgaste abrasivo é definida como o inverso do 

volume desgastado por unidade de distância (ß∆𝑉𝑔)−1.Os resultados experimentais e teóricos 

foram comparados para diferentes materiais, utilizando-se uma partícula endentadora de diamante 

com ângulo de ataque (𝜃) de 90°, raio (r) de 8mm e carga (W) 2N. Os resultados obtidos podem 

ser vistos na figura 3.8 [32]. 



22 

 

 

 

Figura 3.8 - Gráfico comparativo da resistência ao desgaste abrasivo experimental e teórico. 

 

Conhecendo-se o grau de endentação (𝐷𝑝) em diversos pontos da superfície de um 

material, pode-se definir a taxa de desgaste, somando-se todos os graus de desgastes (ß) desses 

mesmos pontos de contato. A Figura 3.9 [33] apresenta uma boa aproximação para dados 

experimentais e valores teóricos obtidos para a resistência ao desgaste abrasivo e dureza do 

material. 
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Figura 3.9 - Relação entre resistência ao desgaste abrasivo e dureza. 

 

3.4.2 Desgaste de aços endurecidos a laser 

Zhang e colaboradores [25] realizaram teste de desgaste em um aço com baixa liga e 

baixo carbono após endurecimento com laser de CO2. O experimento foi realizado por meio de 

teste de deslizamento a seco de quatro amostras diferentes, sendo a amostra 1 o material base sem 

tratamento e as outras três amostras endurecidas a laser com os mesmos parâmetros de processo, 

alterando apenas a potência do laser de 4, 4,5 e 5kW para as amostras 2, 3 e 4 respectivamente. 

Os demais parâmetros foram fixados como velocidade de passada 3m/min e diâmetro do feixe de 

laser 5mm. Os coeficientes de atrito (COF) encontrados podem ser vistos na figura 3.10. Os 

resultados mostram que o material possui inicialmente um COF de aproximadamente 0,5 e depois 

de endurecido a laser pode a chegar a valores próximos de 0,2, sendo o valor mais baixo 

encontrado para a condição de maior potência. Isso acontece porque o COF é inversamente 

proporcional à dureza da superfície do material. O experimento mostrou que aumentando a 
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potência do laser aumenta a quantidade de martensita na superfície, aumentando, por 

consequência, a dureza superficial do material, o que reduz o coeficiente de atrito e irá conferir 

ao material uma maior resistência ao desgaste. 

 

 

Figura 3.10 - Gráfico do coeficiente de atrito para as diferentes amostras. 

 

Ainda com teste de deslizamento, dessa vez com o teste pino contra disco, Selvan e 

colaboradores [34] avaliaram o comportamento de resistência ao desgaste do aço médio carbono 

AISI 5135 após endurecimento superficial com laser de CO2 de potência 1,5kW. Os testes foram 

realizados sem lubrificação e com cargas de deslizamento de 10, 20 e 30N. As distâncias 

penetradas pelos pinos nos testes podem ser vistas na figura 3.11 - curvas . Os resultados obtidos 

mostram um aumento em até 3 vezes na resistência ao desgaste para o ensaio realizado com carga 

de 30N. 
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Figura 3.11 - Curvas  de desgaste para o aço AISI 5135 tratado a laser (1,5 kW) e sem tratar. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são abordados os materiais utilizados durante o estudo e os procedimentos 

experimentais de análise. 

4.1 Material utilizado 

A matéria-prima utilizada para a produção dos corpos de prova é uma barra quadrada de 

aço AISI 4130, com dimensões 40 mm x 40 mm x 1200mm. A composição química do aço está 

apresentada na tabela 4.1, conforme relatado pelo fornecedor da matéria-prima, empresa 

OneSubsea. Este material é usado na indústria aeroespacial, em estruturas do trem de pouso e 

também na indústria petrolífera na confecção de tubos de alta resistência. 

 

Tabela 4.1 - Composição química (% peso) da barra de aço AISI 4130. 

C Mn P S Si Cr Mo 

0,28 0,80 0,007 0,01 0,29 1.00 0.25 

 

A microestrutura do material na condição recebida (recozido) é composta por perlita e 

ferrita, podendo ser visto na figura 4.1, com dureza de aproximadamente 220HV. Os corpos de 

prova foram preparados com dimensões 40 x 40mm e 10mm de altura. Dimensões essas que se 

mostraram adequadas para fixação dos corpos de prova na mesa CNC do laser.  
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Figura 4.1 - Microestrutura do aço AISI 4130 conforme recebido. 

 

4.2 Estação de processamento com laser 

Assim como Goia [13] e Coelho [12], o endurecimento da superfície a laser foi realizado 

utilizando-se um laser à fibra de onda contínua com potência de 2kW, produzido pela IPG Co 

montado no Laboratório Multiusuário de Desenvolvimento e Aplicações de laser e Óptica 

(DedALO) pertencente ao Instituto de Estudos Avançados (IEAv/CTA) em São José dos Campos 

- SP. 

O equipamento é constituído de uma fibra primária que funciona como meio ativo e possui 

5m de comprimento e 50µ𝑚 de diâmetro. Uma fibra secundária com 10m de comprimento e 

diâmetro de 100µ𝑚 faz a entrega do feixe ao sistema óptico. A figura 4.2 [35] apresenta de forma 

esquemática o laser e a montagem utilizada. O equipamento possui plano focal à distância de 

157mm com um diâmetro mínimo de 100µm. No entanto, o laser foi usado desfocado e com isso 

o raio real ω(Z) depende da posição da superfície da amostra com relação ao plano focal, como 

apresentado na equação 3.1. Neste caso, Z é uma variável, ω0 = 50µ𝑚, 𝑀2 = 12 e 𝜆 =

1.080µ𝑚. O valor de 𝑀2 foi fornecido pelo fabricante do laser. A fim de evitar que os raios 

refletidos danificassem o equipamento, o feixe foi inclinado em 5º em relação ao plano normal da 

superfície. 
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A movimentação da amostra foi realizada com uma mesa CNC. A mesa move-se com 

velocidade constante, podendo variar de 1 a 160mm/s e pode ser programada para qualquer 

direção (eixo x e y) em uma área de 430 x 508mm2. O eixo Z também é controlado com uma 

precisão de passo de 1µ𝑚 e é usado para variar a distância focal Z (equação 3.1).  

 

 

Figura 4.2 - Esquema da estação de processamento com laser. 
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4.3 Procedimentos experimentais 

4.3.1 Preparação dos corpos de prova 

Os corpos de prova foram retirados da barra inicial com face quadrada de 40 x 40mm, 

cortando apenas no comprimento da mesma, com 1200mm inicialmente, mantendo altura de 

aproximadamente 10mm. Foram utilizados 4 corpos de prova de iguais dimensões. As amostras 

foram cortadas por eletroerosão a fio, lixadas com papel SiC220 e lavadas em água, seguidas de 

secagem por fluxo de N2. 

4.3.2 Programação da estação laser 

A amostra foi fixada sobre uma mesa CNC controlada por computador e movida por 

servomotores nas direções x e y. O programa utilizado para a movimentação da mesa foi escrito 

em linguagem de máquina utilizando o programa livre EMC2 [36], que permite controlar 

algumas funções do laser.  Na figura 4.3 pode ser visto o código utilizado para o processamento 

das peças, sendo possível observar alguns dos controles básicos, como m03 que liga o laser, m05 

que desliga o laser. 

Os parâmetros do laser, como a potência, são controlados através do programa IPG 

LaserNet. Ademais, este programa utiliza os dados para verificação da eficiência e controle da 

segurança do equipamento. 
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Figura 4.3 - Janela de trabalho do software EMC2 com o código utilizado no experimento. 

 

4.3.3 Carta de processamento 

Inicialmente foram feitas trilhas isoladas de laser em dois corpos de prova, CDP A e CDP 

B, afim de avaliar os efeitos dos parâmetros iniciais. Estes parâmetros foram obtidos dos estudos 

realizados por Goia e colaboradores [37]. Em seguida, foram variados de maneira a obter a maior 

dureza superficial sem a presença de regiões fundidas. Na tabela 4.2 é mostrada a carta de 

processamento, no qual tem-se os parâmetros utilizados em cada amostra e o respectivo resultado 

encontrado. 
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Tabela 4.2 - Carta de processamento. 

CDP A 

Trilha P [W] V [mm/s] ΔZ [mm] Dureza [HV] Fusão? 

A1 300 4,9 30 650 SIM 

A2 500 6,5 40 640 SIM 

A3 600 8,2 50 600 NÃO 

A4 700 8,2 50 625 SIM 

CDP B 

B1 600 4,0 50 620 SIM 

B2 600 6,0 50 660 SIM 

B3 600 8,0 50 630 NÃO 

B4 600 10,0 50 660 NÃO 

 

4.3.4 Calibração da distância focal 

Antes da realização dos experimentos, foi calibrada a distância focal. Essa padronização é 

feita com a utilização de chapas de alumínio anodizado preto. A padronização em si consiste em 

mover a mesa e o cabeçote do laser partindo da origem com 𝐴𝑥,𝑦=(0,0) e ΔZ=0 até a posição 

𝐵𝑥,𝑦=(0,10) e ΔZ=10, sem ligar o laser. No ponto 𝐵𝑥,𝑦 o laser é então ligado com uma potência 

bem baixa, 12W, a mesa CNC e o cabeçote são movidos de forma simultânea até a posição 

𝐶𝑥,𝑦=(0,-10) e ΔZ= -10.  

A marcação é feita de modo que o percurso do laser passe pela distância focal, deixando 

evidenciado uma marca de aproximadamente 5mm onde está o foco, pois com tal potência a 

única região capaz de gravar no alumínio é quando o laser se encontra no plano focal ΔZ=0.  Para 

identificar a distância que está do plano focal, são criadas três trilhas distantes de 1mm entre si, 

marcando o ponto de origem. Após a padronização realizada, desconta-se a espessura da chapa de 

alumínio utilizada e tem-se o laser na posição ΔZ=0, calibrado para os experimentos. 
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4.3.5 Caracterização microestrutural 

Após os experimentos a laser, os ensaios de caracterização foram realizados nos 

laboratórios de metalografia do Instituto de Estudos Avançados (IEAv). Apenas o ensaio de 

desgaste pino contra disco foi realizado nos laboratórios da empresa Nanovea (6 Morgan, Ste156, 

Irvine CA 92618, Estados Unidos da América). 

4.3.5.1 Microscopia óptica 

A análise no microscópio óptico foi realizada para verificar a presença de zonas fundidas 

e endurecidas nas regiões das trilhas processadas a laser. O corte das amostras foi realizado com 

disco adiamantado. Após o corte, as amostras foram lixadas e polidas com suspenção de 

diamante com granulometria de 6 e 1µm. O ataque químico foi feito com Nital 2% (2% de ácido 

nítrico em etanol). O microscópio óptico utilizado foi um Zeiss Imager2.M equipado com 

câmera.  

4.3.5.2 Ensaios de dureza 

Foram realizados ensaios de microdureza na superfície endurecida das trilhas e superfícies 

dos corpos de prova, como um critério para seleção das condições. O aparelho de medição de 

microdureza utilizado na análise foi um Future-tech FM 700 com uma pirâmide Vickers e 

carregamento variável de 5 até 500gf. Na análise em questão, utilizou-se um carregamento de 

200gf durante um tempo de 10s. 

 

4.3.5.3 Difração de raio-X 

A fim de verificar a constituição microestrutural obtida na superfície das amostras B3 e 

B4 após endurecimento por laser, foi efetuada análise utilizando-se difração de raio-X. O 

equipamento utilizado foi um Ultima IV (Rigaku), usando a radiação Cukα. A faixa de variação 
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do ângulo foi de 20 a 60° (2θ) e a análise das fases cristalinas foi efetuada usando-se uma 

biblioteca JCPDS (Joint Commitee of Powder Diffraction Standards).  

 

4.3.5.4 Ensaio de desgaste 

O procedimento do ensaio de desgaste é iniciado nivelando-se a base do aparelho com o 

objeto indentador que, no ensaio em questão, trata-se de um pino. O pino descansa então sobre a 

superfície da amostra sem aplicar nenhuma carga inicialmente. Finalmente são adicionados pesos 

correspondentes à carga que se deseja realizar o teste, sobre o braço que sustenta o pino e, através 

de software, o teste pode ser iniciado assim como a aquisição de dados. A figura 4.4 apresenta 

um esquema dos componentes do Tribômetro, aparelho utilizado para realizar o ensaio de 

desgaste pino contra disco. 

 

 

Figura 4.4 - Esquema de funcionamento do Tribômetro. 

A amostra é montada sobre uma estação giratória, enquanto uma força conhecida é 

aplicada por meio de um pino sobre ela. Com o movimento relativo entre a amostra e o pino são 

geradas as forças de atrito que são medidas através do medidor de tensão no braço do 

equipamento. Com isso, os valores do coeficiente de atrito (COF) são armazenados ao longo do 

tempo no banco de dados do aparelho. Em seguida, ao término do experimento, o volume de 
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material perdido é calculado a partir da perda de massa, permitindo dessa forma cálculo da taxa 

de desgaste.  

O equipamento utilizado, Nanovea Equipment (TRB161129), realiza testes de atrito e 

desgaste. Projetado com um motor rotativo, este equipamento permite a realização de ensaios de 

0,01 a 2000rpm, podendo ser alterado rapidamente em um único passo, ou variando 

continuamente. Os dados podem ser gravados em intervalos de tempo ou em posições 

específicas. O ambiente pode ser aquecido a altas temperaturas, chegando até 900ºC, além de 

permitir o uso de líquido para simular condições de ambientes corrosivos ou lubrificantes que 

também podem ser aquecidos até 150ºC. As variáveis medidas foram os coeficientes de atrito 

(COF) como uma função do número de revoluções do disco, em acordo com a norma ASTM 

G99-17. A tabela 4.3 apresenta os parâmetros utilizados no ensaio de desgaste realizado, sendo 

que o ensaio ocorreu sem lubrificante e ao ar livre (24°C/ umidade 40%). 

 

Tabela 4.3 - Parâmetros do ensaio de desgaste. 

Parâmetro Valor 

Carga [N] 5 

Duração do teste [min] 20 

Velocidade [rpm] 500 

Raio [mm] 50 

Distância total [m] 314 

Material do pino WC 

Diâmetro do pino [mm] 6 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Processamento de trilhas em separado 

Tendo em vista a grande variedade e combinação de parâmetros possíveis, o ponto de 

partida foi o resultado experimental obtido no estudo realizado por Goia e colaboradores [37], 

avaliando o endurecimento do aço AISI D6 através do mesmo laser deste estudo e identificando 

as condições com máximo endurecimento. Partindo então destes parâmetros, foram realizados 

testes com amostras de trilhas simples. 

Inicialmente, em um corpo de prova (CDP) denominado A, foram feitas três trilhas 

distantes o suficiente para não haver interferência nos resultados encontrados, variando-se a 

potência (P), a velocidade de passagem (V) e a distância do plano focal (ΔZ) a partir dos valores 

preliminares já encontrados por Goia e colaboradores [37]. Com base nas evidências encontradas, 

mostrou-se interessante a realização de uma 4ª trilha, aumentando a potência e mantendo a 

velocidade e o ΔZ da terceira trilha. Os parâmetros foram selecionados de maneira a aumentar a 

potência sem obter uma região fundida. Os parâmetros utilizados nestas amostras A podem ser 

vistos na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Parâmetros experimentais CDP A. 

CDP A 

Trilha P [W] V [mm/s] ΔZ [mm] 

A1 300 4,9 30 

A2 500 6,5 40 

A3 600 8,2 50 

A4 700 8,2 50 

 

Com essas condições, o endurecimento superficial máximo obtido foi de 650, 640, 600 e 

625HV para as trilhas 1, 2, 3 e 4, respectivamente. A figura 5.1 mostra uma foto das quatro 

trilhas realizadas no CDP A, duas na face superior e duas na face inferior.  
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Figura 5.1 – Resultado obtido com o CDP A. 

 

Os resultados obtidos no CDP A, durante a definição dos parâmetros operacionais foram 

interpretados, avaliando inicialmente se houve fusão do material base em alguma região de 

passada do laser. Em seguida foram medidos os valores da dureza superficial. De posse destes 

resultados, foram determinados a potência (P) e a desfocalização (ΔZ) ideais para projeto, que 

não produziam regiões fundidas. A partir daí foram realizados novos experimentos agora com o 

chamado CDP B, em que a potência foi fixada em 600 W e ΔZ em 50 mm, variando apenas a 

velocidade de passagem do laser. A tabela 5.2 apresenta os parâmetros utilizados no CDP B. 

 

Tabela 5.2 - Parâmetros experimentais CDP B. 

CDP B 

Trilha P [W] V [mm/s] ΔZ [mm] 

B1 600 4,0 50 

B2 600 6,0 50 

B3 600 8,0 50 

B4 600 10,0 50 

 

Foram analisados novamente os resultados obtidos com as trilhas realizadas no CDP B, 

levando em consideração novamente se houve a presença de região de fusão do material base e a 
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dureza superficial obtida. A figura 5.3 e figura 5.3 mostra microscopias ópticas dos resultados 

encontrados na superfície da amostra B para as trilhas 1, 2, 3 e 4, com ampliação de 2,5 e 10 

vezes. Fica evidente a presença de zona fundida para as trilhas 1 e 2 com largura de 4,2 e 3,0mm 

respectivamente. Essa presença de refusão no centro das trilhas pode ser explicada em razão da 

distribuição Gaussiana do feixe de laser. Já nas trilhas 3 e 4 não é possível identificar nenhuma 

evidência de zona fundida. 

 

 

 

Figura 5.2 - Microscopia óptica do CDP B com ampliação de 2,5x das trilhas 1 A), 2 C). E com ampliação de 10x 

das trilhas 1 B), 2 D). 
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Figura 5.3 – Continiuação da microscopia óptica do CDP B com ampliação de 2,5x das trilhas 3 E) e 4 G). E com 

ampliação de 10x das trilhas 3 F) e 4 H). 

 

Desta forma, o endurecimento superficial máximo obtido foi praticamente o mesmo. Os 

valores específicos foram de 620, 660, 630 e 660HV para as trilhas 1, 2, 3 e 4 respectivamente. 

Na figura 5.4 [38] é possível verificar a seção transversal da região das trilhas do laser para as 

diferentes velocidades 4, 6, 8 e 10mm/s. A largura (w) e a profundidade (d) em cada uma das 

condições podem ser vistas na figura 5.4. 

 Fica evidente a redução da largura, assim como da profundidade, em função do aumento 

da velocidade, em razão do menor tempo de interação do feixe. Esses resultados são semelhantes 

aos encontrados por Moradi e colaboradores [26]. 
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B1 B2 

B3 B4 

 

Figura 5.4 – Observação das trilhas em corte transversal. 

 

Finalmente, com os resultados obtidos, considerando-se principalmente as durezas 

encontradas e a restrição de não haver fusão, as duas maiores velocidades foram mantidas para o 

endurecimento completo das superfícies B3 e B4. 

5.2 Processamento das superfícies a laser 

 A fim de evitar uma superposição lateral excessiva, a distância entre as trilhas do laser foi 

fixada em 2mm. Como já visto na literatura, essa superposição tem consequências diretas na 

microestrutura que será produzida nesta região. Além disso, uma pausa de 10s também foi 

estipulada entre as trilhas consecutivas, evitando desta forma um superaquecimento do material. 

Os blocos de AISI 4130 denominados B3 e B4 com a superfície inteiramente tratada a laser 

podem ser vistos na figura 5.5. Os dois blocos mostrados na figura apresentam linhas paralelas 
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das trilhas do laser e um aspecto oxidado. O aspecto oxidado pode ser justificado pela ausência 

de atmosfera protetora durante a realização do tratamento a laser. Ainda na figura 5.5 [38] é 

possível visualizar o sentido no qual o tratamento se deu pois, à medida que o processamento 

ocorre, a temperatura do CDP aumenta e consequentemente a profundidade da ZTA também 

aumenta. Com isso é possível concluir, por exemplo, que o bloco B3 foi processado da direita 

para a esquerda, considerando a posição apresentada na figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Superfície dos blocos tratados a laser mostrando a direção analisada das trilhas do laser. 

 

5.3 Microestrutura do aço endurecido superficialmente 

A figura 5.6 apresenta uma seção em corte transversal próxima à superfície da amostra 

processada a uma velocidade de 8mm/s (B3). A camada endurecida (CE) é caracterizada pela 

região cinza escura que se estende por aproximadamente 400µm de profundidade no material. A 

região limítrofe entre CE e o material base (MB) é chamada de região parcialmente transformada 

(RPT) e é caracterizada pela interface difusa consequente da parcial transformação austenita-
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martensita. Considerando que uma trilha do laser superpõe a outra, a região revenida (RR) 

também é vista. Os microconstituintes do MB (material base) são basicamente perlita e ferrita, 

correspondentes às áreas cinzas e brancas da figura 5.6. Durante o aquecimento, ambas fases se 

transformam em austenita e, em seguida, em martensita durante o resfriamento rápido.  

 

 

Figura 5.6 - Microscopia óptica da seção transversal da amostra tratada a 8mm/s. Acrônimos: CE - camada 

endurecida, RR - região revenida, RPT - região parcialmente transformada e MB - Material de base. 

 

O microconstituinte final de cada região é apresentado nas microscopias das figuras 5.6, 

5.7 e 5.8. Na figura 5.7 tem-se a microestrutura da CE, constituída por martensita, responsável 

pelo elevado aumento da dureza nas camadas mais próximas à superfície. Na figura 5.8 observa-

se a interface entre CE e RPT, ficando evidente o aumento da ferrita em direção oposta à fonte de 

calor. Esta distribuição pode ser explicada pelo fato da perlita se transformar em martensita mais 

rapidamente. Como a RPT encontra-se em regiões mais profundas, uma vez que a temperatura 

atingida não é suficiente para transformar toda ferrita em martensita, uma parcela de ferrita é 

retida (FP – Ferrita Poligonal) enquanto praticamente toda perlita é austenitizada e transforma-se 

em martensita com o resfriamento. Na figura 5.9 é possível ver o detalhe da microestrutura do 

material base, em que não houve ação do laser, evidenciando que a maior parte da peça não 

sofreu alteração da sua constituição microestrutural com o tratamento.  
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Figura 5.7 - Microestrutura da camada endurecida (CE) do CDP B4. 

 

Figura 5.8 - Microestrutura da região parcialmente transformada (RPT) do CDP B3. 

  

Figura 5.9 - Microestrutura do material de base. 
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Como pode ser visto na figura 5.10 [38], a superfície é composta por vários óxidos 

ferrosos além de martensita. Os óxidos encontrados na superfície são devidos à ausência de 

atmosfera controlada em conjunto com as altas temperaturas atingidas, em razão da absorção da 

energia do feixe de laser, propiciando a oxidação da camada mais externa. 

 

 

Figura 5.10 - Espectro da difração de raio-X da superfície da amostra. 

5.4 Evolução da dureza com a profundidade 

É possível verificar na figura 5.11 a dureza Vickers (HV) medida na seção em corte das 

amostras B3 e B4. Comparando ao material de base, a camada endurecida apresentou um 

aumento de cerca de 80% na dureza. Próximo à superfície, 200µm, tem-se valores pouco abaixo 

da dureza superficial máxima devido, principalmente, à descarbonetação. Adicionalmente, a 

profundidade do caso B3 foi ligeiramente superior a B4 porque o processamento a laser mais 
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rápido transfere menos calor ao restante do volume do material. Em profundidades superiores a 

700 e 800µm a dureza para o CDP B4 e B3 respectivamente, é a mesma do material de base. 

Moradi e colaboradores [26] obtiveram uma dureza superficial, após ser processado com 

laser,  cerca de três vezes maior do que a dureza do material de base, com o mesmo aço AISI 

4130. Esse resultado superior ao encontrado no presente experimento pode ser justificado pela 

ausência da restrição de não poder ter região fundida. Esses autores puderam utilizar potências 

bem superiores e menores velocidades de passagem do laser, atingindo assim temperaturas 

superiores e, com isso,  uma martensita mais refinada e uma menor concentração de ferrita ou 

austenita retida, além de aumentar a profundidade e a largura da região endurecida. Esta não é 

uma opção válida no presente estudo pois objetiva-se que a tolerância dimensional da peça 

tratada seja obedecida, ou seja, a peça não pode sofrer dano.  

 

 

Figura 5.11 - Dureza em função da profundidade (distância da superfície) para a amostra, comparada ao material de 

base. 

5.5 Determinação do desgaste nas superfícies tratadas 

A evolução do coeficiente de atrito (COF) com o tempo e em função das revoluções do 

pino pode ser visualizada na figura 5.12. A superfície descoberta sem tratamento a laser, ou seja, 

do material base, aumenta rapidamente o COF depois de 100 ciclos e apresenta três picos 

discretos após 230, 430 e 1000 revoluções. Esses picos representam o endurecimento do 



45 

 

substrato ferrítico-perlítico inicial que desenvolve uma pequena quantidade de martensita, 

levemente ligada ao substrato. Após aproximadamente 1200 revoluções sem lubrificação, a troca 

de calor se torna estacionário e o COF permanece em 0.3 pelo restante do teste. O outro sistema 

tribológico, pino-ar-B3 e B4 (figura 5.12), manteve um baixo COF mesmo acima de 2700 

revoluções, isso porque a camada endurecida protege consideravelmente o volume total. 

 

 

Figura 5.12 - Coeficiente de atrito (COF) em função do número de revoluções para superfícies de aço não tratada 

(Material base), B3 e B4. 

 

Na tabela 5.3 encontram-se os principais resultados obtidos do teste pino contra disco. 

Como pode ser verificado, ambas condições B3 e B4 apresentaram uma qualidade favorável para 

a resistência ao desgaste no sistema mostrado. O COF das superfícies tratadas a laser (B3 e B4) 

foram aproximadamente a metade da superfície original, sem tratamento a laser.  

Finalmente, a taxa de desgaste na amostra original foi três vezes maior, ou seja, é evidente 

com o experimento realizado e as análises feitas que o endurecimento superficial contribui 

consideravelmente para o aumento da resistência ao desgaste do aço AISI 4130. 
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Tabela 5.3 - Resumo do teste pino contra disco. 

Amostra Máximo COF COF médio 
Taxa de desgaste x 

𝟏𝟎−𝟓 [𝒎𝒎𝟑/𝑵𝒎] 

Material base 0,51 0,35 ± 0,07 3,69 

B3 0,28 0,21 ± 0,03 1,04 

B4 0,28 0,18 ± 0,03 0,96 

 

Comparando os resultados obtidos com os disponíveis na literatura, observa-se uma 

semelhança no comportamento das curvas de COF para o material base e o material tratado. 

Zhang e colaboradores [25] encontraram curvas semelhantes, mas com picos mais discretos do 

COF para o material base (ver figura 3.10), porém com valores médios próximos aos encontrados 

no presente trabalho, tratando aço baixa liga e baixo carbono. 
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6 CONCLUSÕES 

A têmpera superficial do aço SAE 4130 pela utilização do laser à fibra é um caminho 

viável para se obter camadas endurecidas da ordem de 0.5mm, como nas condições experimentais 

apresentadas neste trabalho. 

Os melhores resultados foram produzidos com uma potência do laser de 600W, uma 

distância focal de 50mm e velocidades de passada de 8 ou 10mm/s, em que uma dureza máxima 

de 390HV foi obtida comparada a 220HV do material de base. 

A superfície tratada do laser apresentou uma combinação de óxidos e um comportamento 

consideravelmente melhor em relação ao desgaste quando comparado ao material não tratado. 

O coeficiente de atrito (COF) máximo e o desvio padrão foram superiores para o material 

não tratado, comparado ao material processado a laser. 

A taxa de desgaste é três vezes maior no material base comparado ao material endurecido 

superficialmente a laser. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

Considerando-se os resultados obtidos no presente estudo, recomenda-se o 

prosseguimento do estudo por meios das seguintes abordagens: 

1) Utilização de técnicas mais aperfeiçoadas de microscopia eletrônica de forma a 

permitir analisar os microconstituintes, em particular, aqueles presentes na região 

parcialmente transformada e onde há sobreposição das linhas do laser. 

2) Aumentar o número de amostras tratadas para se obter uma validação estatística dos 

resultados. 

3) Realizar ensaios tribológicos em peças finais, por exemplo, em condições de desgaste 

com material abrasivo (petróleo) ou falha por fadiga (aeroespacial).  

4) Tratar a superfície em malha quadriculada, com diferentes padrões e verificar os 

resultados, principalmente os efeitos na resistência ao desgaste. 
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