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RESUMO 

A estruturação e texturização de superfícies via laser pulsado é uma alternativa de 

processo para modificação de superfícies que, a partir da incidência de feixes de 

laser, gera padrões topográficos periódicos (texturas), alterando as características 

funcionais das superfícies de produtos e componentes. No segmento odontológico, 

implantes dentários demandam características específicas de suas superfícies, para 

favorecimento do processo de osseointegração. Considerando a gama de tipos de 

laser, bem como de características de materiais e superfícies, a verificação da 

influência de parâmetros do laser pulsado, sobre características específicas de tais 

superfícies, pode contribuir para desenvolvimento de estratégias de projeto e 

manufatura de superfícies cada vez mais favoráveis e robustas para suas 

aplicações. Neste trabalho, foi utilizado o laser de fibra de itérbio para modificação 

de superfícies da liga Ti-6Al-4V, observando características superficiais associadas 

à implantes dentários. Para tanto, foi delineado um experimento fatorial, com três 

fatores (parâmetros do laser pulsado: velocidade, potência e número de passes) e 

dois níveis (limites mínimos e máximos). As superfícies foram processadas com 

velocidade de 35 e 140 mm/s; potência de 50% e 100%; e 1 e 4 passes. É 

apresentada a metodologia para caracterização das superfícies. As superfícies 

foram caracterizadas, em termos de: rugosidade, topografia, molhabilidade, 

composição química e integridade; sendo diretamente correlacionadas com os três 

parâmetros do laser pulsado. Verificou-se que: as diferentes combinações entre os 

três parâmetros do laser pulsado influenciaram as características observadas nas 

amostras processadas. O aumento da velocidade e do número de passes contribuiu 

para o aumento da rugosidade, enquanto o aumento da potência causou sua 

redução. Topografias com características específicas foram verificadas para cada 

combinação de parâmetros. Em termos de molhabilidade, a partir da variação dos 

parâmetros, algumas superfícies enfatizaram seu caráter hidrofóbico, outras 

passaram a ter caráter hidrofílico. A variação de parâmetros alterou o 

comportamento da formação de óxidos na região ressolidificada. Não foram 

observadas alterações que comprometam a integridade das superfícies. 

 

Palavras-chave: Laser. Texturização. Ti-6Al-4V. Rugosidade. Molhabilidade. 

Tribologia.  



 
 

ABSTRACT 

The structuring and texturing of surfaces by pulsed laser is an alternative process for 

surface modification that, from the incidence of laser beams, generates periodic 

topographic patterns (textures), changing the functional characteristics of the 

surfaces of products and components. In the dental segment, dental implants 

demand specific characteristics of their surfaces, to favor the osseointegration 

process. Considering the range of laser types, as well as material and surface 

characteristics, verifying the influence of pulsed laser parameters on specific 

characteristics of such surfaces can contribute to the development of increasingly 

favorable surface design and manufacturing strategies and robust for your 

applications. In this work, the ytterbium fiber laser was used to modify the surfaces of 

the Ti-6Al-4V alloy, observing surface characteristics associated with dental implants. 

Therefore, a factorial experiment was designed, with three factors (pulsed laser 

parameters: speed, power and number of passes) and two levels (minimum and 

maximum limits). The surfaces were processed with speed of 35 and 140 mm/s; 50% 

and 100% potency; and 1 and 4 passes. The methodology for surface 

characterization is presented. The surfaces were characterized in terms of 

roughness, topography, wettability, chemical composition and integrity; being directly 

correlated with the three pulsed laser parameters. It was found that: the different 

combinations between the three pulsed laser parameters influenced the 

characteristics observed in the processed samples. The increase in speed and 

number of passes contributed to the increase in roughness, while the increase in 

power caused its reduction. Topographies with specific characteristics were verified 

for each combination of parameters. In terms of wettability, from the variation of 

parameters, some surfaces emphasized their hydrophobic character, others began to 

have a hydrophilic character. The variation of parameters changed the behavior of 

oxide formation in the resolidified region. Changes that compromise the integrity of 

the surfaces were not observed. 

 

Keywords: Laser. Texturing. Ti-6Al-4V. Roughness. Wettability. Tribology.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta seção introduz e contextualiza o tema; apresentando os objetivos (gerais 

e específicos) e a estrutura do trabalho.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

Superfícies de produtos e componentes demandam características que 

podem estar associadas a sua aparência estética, funcionalidade e performance. A 

obtenção e/ou alteração de tais características, em superfícies de engenharia, 

ocorre através da modificação das mesmas (HUTCHINGS; SHIPWAY, 2017). 

Dentre as técnicas disponíveis para modificação de superficies, a texturização 

a laser se destaca por ser capaz de, através da incidência de feixes de laser 

pulsado, gerar texturas (padrões topográficos) de maneira precisa, direta, repetível, 

versátil, completamente digitalizada e parametrizável; principalmente em aplicações 

nos segmentos aerospacial, industrial, médico e odontológico (GF MACHINING 

SOLUTIONS, 2017). 

A modificação de superfícies nos segmentos médico e odontológico, em 

geral, observa características específicas de biocompatibilidade e fixação, que 

possam favorecer a osseointegração de implantes, assim, além da seleção do 

material adequado (como o titânio e suas ligas, como a liga Ti-6Al-4V), se faz 

necessário observar características associadas à estrutura da superfície do material, 

como rugosidade, topografia, molhabilidade e integridade (CAMPBELL, 2006; 

SCHAEFFER, 2012). 

Rugosidade é como podem ser chamadas as irregularidades superficiais 

(picos e vales) inerentes à textura e ao acabamento de uma superfície, estando 

diretamente associada à topografia (morfologia) e à molhabilidade (energia livre) da 

mesma, sendo consequência da interação entre processo de fabricação e material; 

processo de fabricação que, por meio da influência direta de seus parâmetros, pode 

gerar alterações na integridade das referidas superfícies (DENKENA et al., 2018; 

JESUS, 2013; MIRHOSSEINI et al., 2007; SANTOS e SALES, 2007; TAYLOR 

ROBSON, 2011). 

Este trabalho buscou verificar a influência que diferentes combinações de 

parâmetros de um laser pulsado pode exercer sobre características de superfícies 

da liga Ti-6Al-4V, observando e destacando aquelas condições que apresentaram 
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maior potencial de favorecimento ao processo de osseointegração de implantes 

dentários e menor geração de alterações na integridade das superfícies 

processadas.  

1.2 OBJETIVOS 

 Nesta seção são apresentados os objetivos geral e específicos do trabalho. 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho foi de verificar a influência que parâmetros de 

um laser pulsado de itérbio, como: velocidade, potência e número de passes; podem 

exercer, na modificação de superfícies da liga Ti-6Al-4V, sobre características 

associadas a implantes dentários, como: topografia, rugosidade, molhabilidade e 

composição química. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos, para que o objetivo geral fosse alcançado, foi 

necessário:  

• Selecionar e definir os parâmetros do laser pulsado e suas variações;  

• Produzir e caracterizar as amostras e suas superfícies; 

• Correlacionar as características das superfícies com os parâmetros do laser 

pulsado.  

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado conforme as seções a seguir, sendo que, a seção: 

1. Introduz e contextualiza o tema; apresentando os objetivos (gerais e 

específicos) e a estrutura do trabalho; 

2. Conceitua e fundamenta o tema, revisando a bibliografia correlata ao assunto; 

3. Descreve o material e os métodos utilizados; 

4. Apresenta e discute os resultados obtidos; 

5. Faz as conclusões;   

6. Sugere trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Esta seção conceitual e fundamenta o tema, revisando a bibliografia correlata 

ao assunto. 

2.1 TITÂNIO E A LIGA Ti-6Al-4V 

Sendo um material amplamente utilizado em implantes dentários, bem como 

em diversas outras aplicações dos segmentos médico e odontológico (além de 

outros segmentos, como industrial e aeroespacial), o titânio metálico é produzido a 

partir de fontes e materiais (rochas, areias, argilas e minerais) disponíveis na 

natureza, como: a ilmenita (FeTiO3), o rutilo (TiO2), o anatásio (TiO2) e o 

leucoxênico. Em contato com oxigênio, reage instantaneamente, formando camada 

de óxido (BALTAR et al., 2008; MIRANDA, 2013; PALMA, 2016). 

2.1.1 Composição química e Estrutura cristalina 

2.1.1.1 Composição química  

Os elementos químicos que compõe o titânio são apresentados e detalhados 

na Tabela 1, associados aos graus de classificação segundo ASTM F67. Os graus 

do titânio e de suas ligas leva em consideração a presença de elementos 

contaminantes e suas quantidades (MIRANDA, 2013; XAVIER, 2017). 

Tabela 1 – Composição química das ligas de titânio (comercialmente puro e Ti-6Al-4V) 

 

Fonte: Miranda (2013). 
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2.1.1.2 Estrutura cristalina 

O titânio é um material alotrópico, ou seja, possui mais de uma configuração 

cristalográfica. Como apresentado na Figura 1, as duas configurações de estrutura 

cristalina do titânio, são: a hexagonal compacta e a cúbica de corpo centrado. Tais 

estruturas podem existir sozinhas ou combinadas, conforme variação de 

temperatura e/ou adição de elementos químicos (CAMPBELL, 2006; UDOMPHOL, 

2007).  

Tratando-se, portanto, de um material bifásico, tendo fase alfa (α) quando a 

estrutura cristalina é hexagonal compacta (HC), fase beta (β) quando a estrutura 

cristalina é cúbica de corpo centrado (CCC), ou fases alfa (α) e beta (β), com ambas 

estruturas combinadas (FERNANDES E MARTENDAL, 2016).  

A porção homogênea de um sistema, que possui uniforme características 

físicas e químicas, pode ser entendida como fase; a qual compõe a microestrutura 

(configuração cristalográfica) do material. A microestrutura de um material pode ser 

composta por múltiplas fases (como apresentado na Figura 1), sendo considerada 

heterogênea. Cada fase, individualmente ou quando combinadas, pode possuir 

características e propriedades específicas (CALISTER, 2010). 

Figura 1 – Representação esquemática das formas alotrópicas do titânio 

 

Fonte: Fernandes e Martendal (2016). 

2.1.2 Liga Ti-6Al-4V 

Como apresentado e detalhado na Tabela 1, são adicionados alumínio (Al) e 

vanádio (V) à composição química do titânio grau V, formando a liga denominada 

como Ti-6Al-4V. O Alumínio e o Vanádio, com quantidades na ordem de 6 e 4%, 

respectivamente, atuam como elementos estabilizadores da fase β em temperatura 

ambiente, juntando-se à fase α; para obtenção das fases α e β, combinadas. 
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Na Figura 2, é apresentado o diagrama das diversas fases (α, α+β e β) da liga 

Ti-6Al-4V, associando temperatura e quantidade (percentual em massa, %) de 

elementos estabilizadores.  

Figura 2 – Fases alfa e beta da liga de titânio  

 

Fonte: Ducato et al. (2013). 

A liga Ti-6Al-4V é uma liga que em temperatura ambiente possui tanto fase α, 

quanto fase β, o que lhe permite ter propriedades e características superiores, 

conforme pode ser verificado na Tabela 2 (CAMPBELL, 2006; DUCATO et al., 2013; 

MIRANDA, 2013; UDOMPHOL, 2007). 

Tabela 2 – Propriedades do titânio e da liga Ti-6Al-4V 

 

Fonte: Miranda (2013). 

Atualmente, esta liga de titânio é amplamente utilizada em implantes médicos, 

dada suas propriedades mecânicas e características químicas e microestruturais, 

permitindo modificações em suas fases e, de acordo com o processo de fabricação 

aplicado, formando camadas de óxidos que podem contribuir para melhorar as 

características de suas superfíceis (DUCATO et. al., 2013). 



9 
 

2.2 MODIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

2.2.1 Superfícies e modificações 

Produtos e componentes requerem superfícies com características 

associadas à sua aparência estética, funcionalidade e/ou performance. As 

solicitações técnicas das aplicações de componentes mecânicos demandam que 

estes sejam projetados e fabricados adequadamente, considerando estratégias para 

obtenção de superfícies de engenharia (HUTCHINGS; SHIPWAY, 2017). 

Superfície pode ser entendida como sendo a fronteira entre um material e o 

ar, coberta pela textura/estrutura superficial adequada à sua função/aplicação 

(TAYLOR HOBSON, 2011). Hutchings e Shipway (2017), na Figura 3, apresentam 

tipos de modificações para obtenção de superfícies de engenharia.  

Figura 3 – Grupos de modificação de superfícies de engenharia 

 

Fonte: O próprio autor: Adaptado de Hutchings e Shipway (2017). 



10 
 

2.2.2 Superfícies para implantes dentários 

Superfícies para implantes dentários estão diretamente associadas à interface 

implante/osso, ligada ao processo de osseointegração (contato direto entre implante 

e osso). Características como morfologia, molhabilidade e composição físico-química 

das superfícies, são consideradas como aquelas que regulam tal interface, com 

participação direta no nível de adesão celular (ELIAS et al., 2008; OLIVEIRA, 2013).  

A morfologia está relacionada ao estudo da forma, da configuração e da 

aparência externa da matéria; podendo ser analisada a partir da topografia e da 

rugosidade das superfícies. A molhabilidade é um parâmetro de mensuração da 

energia livre de superfície, a partir do ângulo de contato formado entre a superfície 

sólida e a tangente da gota de um líquido; estando diretamente associada ao nível 

de hidrofilia e hidrofobia de uma superfície. A composição físico-química trata 

diretamente do tipo e do comportamento do material, por exemplo, na formação de 

camada de óxido (ELIAS et al., 2008; GALAN, 2013; ONUMA, 2017). 

A molhabilidade de uma superfície possui forte interdependência com a 

rugosidade. Quanto maior for a energia livre de uma superfície, maior será a 

molhabilidade da mesma, indicando, consequentemente, uma maior interação 

química entre a superfície de um implante e uma superfícies biológica (ALBITRES, 

2016; LEITE et al., 2020; ONUMA, 2017). 

Nos tratamentos para modificação de superfícies, com vistas à 

osseointegração, busca-se principalmente por aumento da rugosidade e da 

molhabilidade (redução do ângulo de contato). Quanto menor o ângulo de contato 

formado, maior tende a ser a energia livre da superfície, resultando assim, no 

aumento da adesão, ou seja, da hidrofilicidade. A hidrofilicidade da superfície 

contribui para um maior contato de sangue, de proteínas, ativação de plaquetas e 

demais componentes associados ao processo de osseointegração (ELIAS et al., 

2008; ONUMA, 2017). 

2.2.2.1 Morfologia 

Topografia e rugosidade são características diretamente ligadas à morfologia 

das superfícies. A rugosidade pode ser entendida como sendo irregularidades 

superficiais compostas por picos e vales, sobrepostas na topografia (estudo e 

descrição detalhada de uma região da superfície) podendo ser caracterizadas e 
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analisadas a partir de critérios bidimensionais (2D) e/ou tridimensionais (3D) 

(RODRIGUES e JASINEVICIUS, 2021; TAYLOR HOBSON, 2011). 

As normas ABNT ISO 4287:2022 e ABNT ISO 4288:2008, respectivamente, 

tratam sobre especificações geométricas do produto, associadas a termos, 

definições, parâmetros, regras e procedimentos para avaliação de rugosidade 

(BECKERT et al., 2002; USP, 2022). 

Na Figura 4, os elementos da morfologia de uma superfície são 

representados esquematicamente. Onde, a forma está relacionada à geometria da 

superfície; as ondulações estão associadas à topografia das superfícies; e, a 

rugosidade, marcas e falhas, são irregularidades inerentes ao processo de 

fabricação. 

Figura 4 – Superfície e suas características. Representação tridimensional 

 

Fonte: Adaptado de Fernandes e Martendal (2017). 

É possível obter informações sobre topografia e rugosidade de uma superfície 

a partir de uma área (3D) ou a partir de um perfil (2D). Existem parâmetros 

específicos para medição de rugosidade 3D e 2D, como, por exemplo: Sa e Sz e Ra 

e Rz, respectivamente. Os parâmetros Sa e Ra (Rugosidade média, 3D e 2D) e Sz e 

Rz (Rugosidade média de cinco trechos com picos e vales, 3D e 2D), são os mais 

utilizados, considerando sua facilidade de medição e utilização em superfícies com 

perfis periódicos (RODRIGUES e JASINEVICIUS, 2021). 
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São apresentados, na Figura 5, em vermelho, perfis bidimensionais (2D) de 

rugosidade medida na topografia de uma superfície. 

Figura 5 – Rugosidade a partir de perfis bidimensionais (2D) da topografia da superfície 

 

Fonte: Taylor Hobson (2011). 

Nas Figuras 6 e 7, respectivamente, a partir de perfis de rugosidade, é 

possível observar a diferença conceitual entre a rugosidade média e a rugosidade de 

cinco médias parciais. Onde, na rugosidade média, são considerados todos os picos 

e todos os vales ao longo do comprimento de medição.  

Figura 6 – Perfil de rugosidade média 

 

Fonte: Adaptado de Gadelmawla et al. (2002). 

Na rugosidade com cinco média parciais (Figura 7), verifica-se que, 

diferentemente da rugosidade média, este parâmetro considera a média de cinco 

regiões ao longo do comprimento de medição (p1, p2, p3, p4 e p5; e, v1, v2, v3, v4 e 

v5). Este parâmetro de rugosidade é mais sensível a ocorrência de picos altos e 

vales profundos, porém, é restrito em relação a pontos isolados, não permitindo a 

completa observação de regiões intermediárias (GADELMAWLA et al., 2002; 

NUNES, 2021). 
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Figura 7 – Perfil de rugosidade média de cinco médias parciais 

 

Fonte: Gadelmawla et al. (2002). 

Leite et al. (2020), em superfícies de titânio, observaram uma forte 

interdependência entre rugosidade e molhabilidade (medida através do ângulo de 

contato), indicando uma relação não linear, conforme correlações apresentadas na 

Figura 8; onde são apresentados dois gráficos, os quais correlacionam diversos 

parâmetros de rugosidade e ângulos de contato.   

Figura 8 – Correlação entre parâmetros de rugosidade e ângulo de contato (molhabilidade) 

  

Fonte: Leite et al. (2020). 

A rugosidade (e a topografia) das superfícies afetam o ângulo de contato, 

mesmo em superfícies com a mesma composição química (DPUNION, 2017; Elias 

et al., 2008; WAINBERG, 2014). 

2.2.2.2 Molhabilidade (Energia livre de superfície) 

A energia livre de superfície está diretamente relacionada à molhabilidade da 

mesma, podendo ser entendida como a capacidade de um líquido molhar uma 
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superfície de um sólido. Uma maneira de medir a energia livre de superfície, é 

através do ângulo de contato formado entre a superfície sólida e a tangente de uma 

gota d’água (envolvendo fases sólida, líquida e gasosa). O ângulo de contato 

fornece informações do comportamento funcional da superfície, associadas a 

hidrofilia e hidrofobia (ALBITRES, 2016; ELIAS et al., 2008; WAINBERG, 2014). 

Uma representação esquemática da formação do ângulo de contato, em 

superfícies sólidas, é apresentada na Figura 9, apresentando uma escala crescente 

(da esquerda para a direita) de ângulo de contato, partindo de uma característica 

hidrofílica (com ângulo de contato inferior a 90º) e chegando em uma característica 

hidrofóbica (com ângulos de contato acima de 90º) (BARBOSA, 2016). 

Figura 9 – Representação esquemática da formação de ângulo de contato entre gota e superfície 

 

Fonte: Barbosa (2016 apud Yuan e Lee, 2013). 

O ângulo de contato apresentado na Figura 9, é descrito pela equação de 

Young (2), para uma superfície ideal: plana, lisa, quimicamente homogênea e inerte; 

sendo dependente somente da natureza físico-química do sólido, do líquido e do 

vapor (BARBOSA, 2016; DPUNION, 2017).         

COSθ = γSV -  γSL       

                                     γLV                                                    (2)                         

Onde:  

γSV: representa a tensão interfacial sólido/vapor.  

γSL: representa a tensão interfacial sólido/líquido.  

γLV: representa a tensão interfacial líquido/vapor.  



15 
 

A distribuição dos elementos da equação (2) é ilustrada na representação 

esquemática da Figura 10. Onde, além do ângulo de conato (θ), são representados 

os vetores dos contatos entre sólido, líquido e vapor (γSV, γSL e γLV). 

Figura 10 – Representação esquemática do ângulo de contato descrito pela equação de Young 

 

Fonte: DPUNION (2017). 

Considerando que superfícies reais possuem características e 

particularidades que as diferem de superfícies ideais, extrapolações do modelo de 

Young são propostas nos modelos de Cassie-Baxter e de Wenzel, a partir da 

inclusão da rugosidade das superfícies, como apresentados na Figura 11.  

O modelo de Cassie-Baxter (à esquerda) considera a existência de bolsas de 

ar entre o líquido e o substrato. O modelo de Wenzel (à direita) não considera 

formação de bolsas de ar entre o líquido e o substrato, mas sim o contato direto, 

com toda área da superfície sendo molhada (DPUNION, 2017).  

Figura 11 – Representação esquemática do ângulo de contato com influência da rugosidade: a) à 
esquerda, gota/interface descrita por Cassie-Baxter; e, à direita, gota/interface descrita por Wenzel 

 

Fonte: DPUNION (2017). 
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2.2.2.3 Composição química 

A composição química (associada a fase cristalina) influência a energia livre 

da superfície (molhabilidade), alterando seu potencial químico. A partir de processos 

de modificação de superfícies, impurezas e óxidos de titânio (como o TiO2) podem 

ser incorporados às superfícies dos materiais (OLIVEIRA, 2013). 

Considerando a necessidade de investigações contínuas para compreensão 

consistente do papel da composição química, a qual irá promover diferentes reações 

no meio circundante, nos eventos iniciais de osseointegração, sabe-se que 

variações na composição química das superfícies produzem diferentes tipos de 

união às biomoléculas, influenciando o comportamento biológico, como adesão e 

diferenciação celular (GALAN, 2013; SILVA, 2008). 

2.2.3 Processamento e integridade de superfícies 

Fatores mecânicos e metalúrgicos, como apresentados na Figura 12, fazem 

parte da integridade das superfícies submetidas a processos de fabricação. Os 

processos de fabricação geram alterações específicas nos materiais. Tais alterações 

são inerentes às características particulares dos processos, podendo refletir nas 

aplicações funcionais das peças fabricadas, como, por exemplo: devido à ação de 

ferramentas de corte (JESUS, 2013; SANTOS e SALES, 2007 apud FIELD e 

KAHLES, 1964). 
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Figura 12 – Integridade superficial: fatores superficiais e subsuperficiais 

 

Fonte: Pereira (2014): adaptado de Machado et al. (2009). 

Processos de fabricação, como: Estruturação via laser pulsado (texturização a 

laser), litografia e descargas elétricas (Eletroerosão); são exemplos de técnicas 

utilizadas para modificação de superfícies por meio da estruturação das mesmas, a 

partir da criação de padrões geométricos e topográficos; caracterizando-se, portanto, 

como impressões digitais do processo de manufatura utilizado (HUTCHING e 

SHIPWAY, 2017; SANTOS e SALES, 2007).  

Um exemplo de configuração de aparato para processamento de superfícies 

via laser pulsado é apresentado na Figura 13; onde, a partir de uma fonte de laser, 

conectada à uma fonte de energia e à um computador, há liberação do feixe de laser 

pulsado (1), o qual é direcionado através de espelhos galvanométricos e lente de 

focagem (2 e 3, respectivamente), até incidir na superfície do material (4) que se 

deseja processar. 
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Figura 13 – Diagrama esquemático de um aparato para processamento via laser pulsado 

 

Fonte: GF Machining Solutions (2017). 

2.3 LASER PULSADO NA MODIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

Através da incidência de feixes de laser pulsado (em uma plataforma de 

processamento, como por exemplo aquela apresentada na Figura 13) é possível 

modificar superfícies de engenharia, estruturando-as, a partir da geração de padrões 

topográficos (texturas) na superfície do material; como consequência da interação 

entre alta densidade de energia (também chamada de fluência), feixe de luz 

coerente, natureza do substrato e atmosfera circundante (GF MACHINING 

SOLUTIONS, 2017; LIMA e ALMEIDA, 2017; MEIJER et al., 2002).  

2.3.1 Estruturação a laser: fundamentos, interações e efeitos  

A utilização de laser para tratamento de superfícies pode gerar benefícios em 

relação a processos convencionas, porém, se faz necessário observar efeitos 

térmicos inerentes ao processo, na interação com o material, como: fusão, 

vaporização e/ou transformações de fases. Na Figura 14, é apresentado um 

diagrama de efeitos associados a diferentes objetivos relacionados a tratamentos de 

superfícies; sendo a texturização a laser associada, neste caso, à vaporização 

(BHADESHIA, 2005; LIMA E ALMEIDA (2017 APUD GNA NA MUTHU DS, 1979). 
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Figura 14 – Tratamento de superfície a laser 

 

Fonte: O próprio autor: Adaptado de Lima e Almeida (2017 apud Gna Na Muthu DS, 1979). 

Chen et al. (2021), apresenta, na Figura 15, os subprocessos (como: 

sublimação, evaporação e fusão) dominantes no processamento de materiais, 

associando a algumas das principiais durações de pulsos de laser pulsado (como: fs 

= femtosegundo; ps = picosegundo; e, ns = nanosegundo). A duração de pulso na 

ordem de fs é aquela que gera menores efeitos térmicos no material, quando 

comparado, principalmente à duração ns, a qual apresenta maiores efeitos térmicos, 

na interação com o material. 

O tempo de duração do pulso é um importante parâmetro de laser na 

interação com o material, juntamente com a fluência (altas densidades de energia) 

geram efeitos térmicos causados pelo aumento da temperatura do material, podendo 

produzir alterações relacionadas a morofologia e microestrutura no material, 

influênciando tanto características funcionais, quanto a integridade da superfície 

(BAUERLE, 2011).   
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Figura 15 – Larguras temporais e suas características dominantes 

 

Fonte: Adaptada de Chen et al. (2021). 

Para que haja remoção de material, na interação entre laser pulsado e 

superfície, são necessários valores mínimos de fluência; observados a apartir do 

limiar de ablação. A fluência representa a quantidade de energia que um pulso de 

laser deposita na área da superficie processada. O limiar de ablação é uma região 

de transição a partir da qual um fóton de luz (laser) é capaz de remover material de 

uma superfície, abaixo deste limiar a energia do laser é insuficiente para ablacionar 

o material, ou seja, não gera remoção (SCHAEFFER, 2012).  

No gráfico da Figura 16, é apresentada uma correlação entre fluência e 

remoção de material por pulso de laser, indicando o comportamento da evolução do 

limiar de ablação, até sua boa área de trabalho, gerando remoção de material da 

superfície. 
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Figura 16 – Limiar de ablação, associando fluência e taxa de remoção de material por pulso 

 

Fonte: Adaptado de Schaeffer (2012). 

U. PORTO (2008), a partir da Figura 17, apresenta e correlaciona (entre si) 

parâmetros característicos da radiação do laser, como energia: capacidade do laser 

em produzir trabalho; potência: associação entre energia emitida e tempo; 

densidade de potência: razão da potência e da área coberta pelo feixe emitido; e 

fluência: energia total fornecida dividida pela área abrangida.  

Figura 17 – Parâmetros característicos da radiação laser 

 

Fonte: Adaptada de U. PORTO (2008). 

A influência de parâmetros de laser, com destaque para a relevância da 

fluência e do comprimento (duração) de pulso, foi tratada por POU et al. (2017) em 

seus estudos de texturização a laser de superfícies de titânio para aplicações em 

bioengenharia, observando a formação e diâmetros das microcavidades (em formato 

de simiesfera: dimples) e a rugosidade da superfície.  
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Denkena et al. (2018) destacam, além dos parâmetros energéticos 

associados à fluência, também a influência da duração do pulso de laser na ablação, 

sendo um dos principais parâmetros relacionados ao laser pulsado, associado ao 

tempo que o feixe de laser permanece em contato com a superfície. Na Figura 18, 

Schaeffer (2012) representa um típico perfil temporal da duração de um feixe de 

laser, assim, quanto menor a duração do pulso, menores tendem a ser os efeitos do 

laser pulsado sobre o material e sua superfície. 

Figura 18 – Duração de pulso: Típico perfil temporal de laser pulsado 

 

Fonte: Adapatada de Schaeffer (2012). 

Detalhes de uma interação entre laser pulsado e material, são ilustrados na 

Figura 19, onde: na etapa (a), o feixe de laser atinge o substrato, gerando excitações 

na superfície do mesmo e, consequentemente, elevando sua temperatura; 

desencadeando, na etapa (b), a expulsão do líquido e a geração de vapor. 

 
Figura 19 – Interação entre laser pulsado e material 

 

Fonte: Adaptada de Bauerle (2011). 
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Efeitos térmicos associados a interação do laser pulsado com largura 

temporal na ordem de nanosegundos, como: camada resolidificada, material 

ressolidifcado ejetado, detritos de superfície (debris), ZTA (Zona Térmicamente 

Afetada) e microtrincas; são apresentados, por GF Machining Solutions (2017),  na 

Figura 20. 

Figura 20 – Efeitos da interação de feixes de laser pulsado  

 

Fonte: Adaptada de GF Machining Solutions (2017).  

2.3.2 Parâmetros e aplicações de laser pulsado 

Em temos de aplicações da tecnologia de laser pulsado, um dos fatores 

associados aos custos de utilização e/ou implementação da tecnologia de 

estruturação de superfícies via laser pulsado, é a duração de pulso, considerando 

que durações curtas ou ultracurtas tendem a favorecer um melhor acabamento da 

superfície e a reduzir efeitos na integridade da mesma.  

Quando comparado a processos convencionais de modificação/estruturação 

de superfícies, ainda que seja mais caro, o laser com duração de pulso na ordem de 

nanosegundos (ns) tem se destacado por causa de sua maior produtividade e 

competitividade; quando comparado a outras durações de pulso, sendo considerado 

como o de menor custo; critério que contribui para viabilização de sua utilização na 

indústria (BAUERLE, 2011; VIEIRA, 2018). 

Denkena et al. (2018) investigaram a influência da ablação de três diferentes 

tipos de laser, com diferentes durações de pulsos, na integridade superficial de 
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ferramentas de corte; sendo: ns, ps e fs (nanosegundo, picosegundo e 

femtosegundo), conforme detalhamento apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Parâmetros do laser pulsado 

Parâmetro LT45 Femto LT50 Pico LT40 Nano 

Duração de pulso (τ) 300 fs 10 ps 90 ns 

Comprimento de onda (λ) 1064 nm 

Máx. Potência média (Pm) 18 W 50 W 8 W 

Máx. Taxa de repetição (f) 400 kHz 800 kHz 100 kHz 

Diâmetro de foco (Df) 35 μm 

Máx. Energia de pulso (Ep) 45 μJ 125 μJ 200 μJ 

Máx. Potência de pulso (Pp) 150 MW 12,5 MW 2,9 kW 

Fonte: O próprio autor: Adaptada de Denkena et al. (2018). 

Além dos parâmetros associados às especificações do laser (conforme tabela 

3), são apresentados, na Figura 21, alguns típicos parâmetros associados à textura 

estruturada na superfície do material, como: velocidade de alimentação do laser, 

profundidade da ablação, intensidade do pulso, direção de escaneamento, diâmetro 

do pulso e distância do pulso.  

Figura 21 – Definições do processamento a laser de amostra de PCBN 

 

Fonte: Adapatada de Denkena et al. (2018). 
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Lima e Almeida (2017), modificaram superfícies da liga Ti-6Al-4V para 

verificação de comportamentos hidrofóbico e microestrutural, a partir da interação 

com laser pulsado, com variação de parâmetros (como: velocidade, potência e 

número de passes), observando a influência sobre o material e sua superfície, como: 

topografia e rugosidade, molhabilidade, microestrutura e propriedades mecânicas. É 

possível verificar, na Figura 22, a evolução das topografias, a partir das diferentes 

combinações de parâmetros do laser pulsado. 

Figura 22 – Topografias das superfícies processadas, associadas aos parâmetros do laser pulsado 

 

Fonte: Lima e Almeida (2017). 

Os autores observaram que: a rugosidade foi influenciada pelo 

processamento a laser; houve efeito microestrutural; aspectos mecânicos, como 

dureza (HV) e módulo de elasticidade (E), se mantiveram similares ao material base, 

portanto, não sofrendo influência do processamento via laser pulsado. Para algumas 

condições de combinação de parâmetros, foram observados comportamentos 

hidrofóbicos das superfícies, associados a camadas homogêneas de resolidificação, 

baixa potência, sobreposição parcial (50% ou 75%) e superfície ligeiramente mais 

ásperas que a original.  
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Os autores estabeleceram os parâmetros e suas variações a partir da 

equação (1), a qual envolve: velocidade (V), frequência (f), raio (R) do feixe de laser, 

e taxa de sobreposição (S).  

                                                          (1) 

GF Machining Solutions (2017) ilustra, na Figura 23, alguns dos parâmetros 

da equação (1), e inclui o parâmetro potência. É possível verificar que: menores 

valores de velocidade aumentam a taxa de sobreposição e vice-versa. Em termos de 

correlações entre as variações de parâmetros do laser e efeitos no material, verifica-

se que: aumento de potência tende a aumentar a rugosidade (aspereza) e a 

remoção de material e vice-versa; aumento da frequência tende a aumentar a 

rugosidade e diminuir a remoção de material e vice-versa; aumento de velocidade 

tende a aumentar a rugosidade e reduzir a remoção de material e vice-versa.  

Figura 23 – Correlação entre parâmetros e tendências de influência do laser pulsado 

 

Fonte: GF Machining Solutions (2017). 

 Mirhosseini et al. (2007) ilustram, na Figura 24, topografias de superfícies 

processadas a laser, com variação de parâmetros do laser e das texturas. As 
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superfícies texturizadas (b, c e d) apresentam aumento nos valores de rugosidade, 

em relação à não texturizada (a). 

Figura 24 – (a) Ti-6Al-4V não texturizada; (b) amostra1; (c) amostra 2; (d) amostra 3. As superfícies 
texturizadas (b, c e d) apresentam aumento na rugosidade, em relação à não texturizada (a) 

 

Fonte: Mirhosseini et al. (2007). 

 Foi observado que elevados valores de rugosidade tendem a gerar 

características hidrofílicas de molhabilidade nas superfícies processadas a laser, 

favorecendo respostas ósseas mais robustas no processo de osseointegração de 

implantes dentários, na interação entre superfície do implante e osso (COATHUP et 

al., 2016; ZWAHR et al., 2019; UHLMANN et al., 2018; Á JOÓB-FANCSALY et al., 

2002; MIRHOSSEINI et al., 2007; HSIAO et. al., 2016; GRIZON et al., 2002).  

Teixeira e Janssen (2015) exploraram parâmetros de processo em 

ferramentas de metal duro, utilizando laser ns e dimples, investigando a influência da 

potência do laser e da distância de trabalho, na formação das microgeometrias, 

sendo estes, segundos os autores, dois importantes parâmetros.  

Ahuir-Torres et al. (2018) utilizaram uma abordagem similar, utilizando laser 

ps e dimples, para analisar a influência dos parâmetros de laser nas superfícies de 

liga de titânio (Ti-6Al-4V) e de alumínio (AA2024-T3), sem necessariamente observar 
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aspectos relacionados às propriedades do material, mas sim, aspectos relacionados 

às características da microcavidade (dimple) gerada, ou seja, seu formato.  

Li et al. (2010) buscaram relacionar dimples com propriedades de atrito de 

superfícies de compósitos a base de níquel texturizadas.  

Liang et al. (2018) optaram pela utilização de microcavidades em forma de 

canais (grooves), em superfícies de metal duro, se destacam a variação de dureza 

ao longo das microcavidades geradas, afetando a propriedade do material.  

Fang et al. (2017), em superfícies de metal duro, propuseram uma geometria 

de textura no formato de pirâmide de base hexagonal, analisando as propriedades 

desta geometria antes e depois de ser submetida a testes abrasivos.  

Bhaduri et al. (2017) buscaram explorar, tanto o comportamento do design, 

quanto tribológico, da textura em superfícies de metal duro texturizadas a laser. Para 

tanto, realizaram ensaios de atrito e desgaste, utilizando duas geometrias de textura, 

dimples e grooves. Após os ensaios de atrito e desgaste, tanto dimples, quanto 

grooves, estavam preenchidos com material resultante da interação do ensaio. 

Demonstrando que as texturas se tornam armadilhas para os debris gerados no 

contado entre duas superfícies. E que há potencial para aplicações relacionadas a 

manufatura sustentável, como em usinagem a seco ou quase seco/mínima 

quantidade de lubrificação. 

Jones e Schmid (2016) investigaram os efeitos da texturização a laser no 

atrito e na lubrificação em superfícies de CCM+ (liga composta por Cobalto, Cromo e 

Molibdênio). Os referidos autores concluíram que a texturização a laser é uma viável 

opção para redução de atrito em contatos lubrificados, especialmente aqueles 

regimes de lubrificação limitada ou mista. Reduzindo cuidadosamente os aros da 

texturização a laser, uma superfície pode ser produzida de forma que não tenha 

somente baixos valores de atrito em baixas velocidades de deslizamento, mas sim, 

mais repetição do atrito.  

Nas Figuras 25 e 26 é possível observar diferentes taxas de sobreposição nas 

superfícies exploradas por Pou et al. (2017). Os autores investigaram a influência de 

parâmetros de dois diferentes tipos de lasers pulsados (CO2 e Nd:YAG), para 

aplicações de bioengenharia; variando estruturas topográficas, e observando 

alterações de rugosidade, alterações químicas, óxidos e trincas, conforme Figura 27.  
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Figura 25 – Diferentes superfícies processadas com laser Nd:YAG 

 

Fonte: Pou et al. (2017). 

Figura 26 – Superfícies processadas com laser CO2 

 

Fonte: Pou et al. (2017). 

Os referidos autores, a partir da imagem de MEV da Figura 27, afirmam ter 

observado a presença de múltiplas trincas na superfície (de titânio grau I) modificada 

com laser Nd:YAG (λ = 1064 nm). Atribuindo tal condição à severa incidência de 

calor, resultante pela proximidade entre os pulsos e por altas energias do pulso; 

reforçando que, para aplicações biomédicas, trincas devem ser evitadas, pois, além 

de serem concentradoras de tensão, reduzem a resistência mecânica do material. 

 Os autores concluíram que: a) entre os dois lasers utilizados, o com 

comprimento de onda (λ) de 1064 nm (Nd:YAG) é o mais indicado, pois resultou em 

topografias mais regulares; b)  não foram observadas modificações na composição 
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química das amostras; e, c) na interação entre titânio e laser Nd:YAG, segundo a 

literatura, óxidos como: TiO, TiO2 ou Ti2O3, são formados. 

Figura 27 – Formação de trincas na região da área processada a laser pulsado 

 

Fonte: Pou et al. (2017). 

Lima e Almeida (2017), observaram condições semelhantes às de Pou et al. 

(2017), afirmando que algumas superfícies apresentaram aspectos craquelados em 

algumas regiões das camadas de óxido das superfícies processadas, como 

apresentadas na Figura 28; com ligeiro aumento da fase β, em comparação ao 

material antes do processamento a laser; com crescimento da quantidade de óxido 

(TiO) associado ao aumento da incidência de calor. 

Figura 28 – Camadas de óxido, craqueladas. Imagens de MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura); 
a) combinação dos parâmetros: N02V025P05; b) combinação dos parâmetros: N10V025P20 

 

Fonte: Lima e Almeida (2017). 
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Adams et al. (2013), em seus estudos de crescimento de óxido e efeitos na 

subsuperfície do material (utilizando laser pulsado com duração de pulso de 

nanosegundos), também a partir de imagens de MEV, observaram a formação de 

trincas em muitas das camadas oxidadas. Os autores realizaram e sugerem análises 

da seção transversal das superfícies processadas, para verificação da condição 

estrutural do material, para confirmar, por exemplo, que as trincas estão presentes 

somente na camada de óxido e não no material abaixo da superfície processada. 

Lima e Almeida (2017), Sandval-Robles et al. (2020) e Adams et al. (2013), 

identificaram, a partir de difração de raios X, as fases presentes em superfícies de 

titânio processadas via laser pulsado, observando a presença de óxidos, como: TiO, 

TiO2, Ti2O3, Ti2O, Ti6O, Tiα e Tiβ. 

Adams et al. (2013) observaram uma correlação entre velocidade de 

escaneamento e espessura do óxido, Indicando que: menores velocidades tendem a 

aumentar a espessura dos óxidos. 

Lima e Almeida (2017), observaram uma correlação entre a porcentagem (%) 

de óxido e o aumento de calor, como uma evidência direta de crescimento térmico 

de TiO, a medida que há aumento da carga térmica.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 Nesta seção são descritos o material e os métodos utilizados para 

desenvolvimento do trabalho. 

3.1 MATERIAL 

3.1.1 Aquisição da liga Ti-6Al-4V 

O material utilizado neste trabalho foi a liga Ti-6Al-4V, adquirida da empresa 

Realum Indústria e Comércio de Metais Puros e Liga, na forma de chapa laminada 

com espessura de 1,0 mm. 

3.1.2 Composição química da liga Ti-6Al-4V 

A composição química do material adquirido, conforme informações do 

certificado de qualidade/conformidade do fornecedor, é apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4 – Composição química da liga Ti-6Al-4V adquirida 

Elementos N C H FE O Al V Ti 

Teor (%) 0,032 0,005 0,005 0,210 0,110 5,950 4,090 Balanço 

Fonte: O próprio autor. Adaptado do certificado de conformidade/qualidade do fornecedor. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Delineamento do experimento  

O experimento foi delineado tendo como referência teórica o trabalho de Lima 

e Almeida (2017), alterando três variáveis independentes: velocidade de 

escaneamento (V), potência do laser (P) e número de passes (N, quantidade de 

ciclos de processamento do laser).  

O laser utilizado neste trabalho foi o de fibra de vidro dopada com itérbio, 

embarcado na texturizadora a laser GF Machine Solutions P1000U, do Instituto 

SENAI de Inovação em Manufatura Avançada e Microfabricação (ISI-MAMF).  

Foi estruturada uma matriz de experimento fatorial (Tabela 5) de dois níveis e 

três fatores (2K: 2^3=8), a partir da variação dos parâmetros do laser (V, P e N). Tal 

experimento fatorial permite conhecer a influência dos parâmetros de pocesso sobre 

as características da superfície processada. Os fatores são os parâmetros de 
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entrada, para os quais se deseja conhecer a influência na saída, sobre 

características das superfícies, como: topografia, rugosidade, molhabilidade e 

composição físico-química. Os níveis são os respectivos limites inferiores e 

superiores dos parâmetros. 

Na Tabela 5, são apresentados os valores dos três parâmetros do laser 

pulsado. Sendo, os valores das velocidades definidos a partir da equação (1) de taxa 

de sobreposição, onde: a taxa de sobreposição de 75% é equivalente a V = 35 

mm/s, e a taxa de sobreposição de 0% é equivalente a 140 mm/s. Os dois valores 

de potência, são: P = 50 e 100% da potência nominal (o valor da potência nominal é 

de 50 W com tolerência de menos 5 W, ou seja, entre 45 e 50 W). As quantidades 

de passes, são: N = 1 e 4 passes.  

As oito combinações possíveis destes parâmetros foram replicadas duas 

vezes (em amostras diferentes), totalizando dezesseis amostras/superfícies, 

processadas em ordem aleatória de testes (aleatorizados no Minitab 19).  

Tabela 5 – Matriz de experimento fatorial de dois níveis e três fatores 

Teste/ 
Amostra 

Ordem 
aleatória 

Entrada Saída 

Níveis e Fatores Topografia; 
Rugosidade; 

Molhabilidade; 
composição físico-

química; e integridade 

V = 
Velocidade  

(mm/s) 

P = 
Potência  

(%) 

N = 
Número  
Passes 

V P  N 

1 1 -1 -1 -1 35 50 1 Y1 

2 4 1 1 -1 140 100 1 Y2 

3 12 1 1 -1 140 100 1 Y3 

4 5 -1 -1 1 35 50 4 Y4 

5 14 1 -1 1 140 50 4 Y5 

6 16 1 1 1 140 100 4 Y6 

7 7 -1 1 1 35 100 4 Y7 

8 11 -1 1 -1 35 100 1 Y8 

9 8 1 1 1 140 100 4 Y9 

10 9 -1 -1 -1 35 50 1 Y10 

11 13 -1 -1 1 35 50 4 Y11 

12 3 -1 1 -1 35 100 1 Y12 

13 10 1 -1           -1 140 50 1 Y13 

14 6 1 -1 1 140 50 4 Y14 

15 15 -1 1 1 35 100 4 Y15 

16 2 1 -1 -1 140 50 1 Y16 

Fonte: O próprio autor. 

A geometria da área processada a laser (na Figura 29) foi delimitada em uma 

região quadrada de 8 mm², em amostras retangulares de 20 x 14 mm. 

 
 



34 
 

Figura 29 – Representação da amostra e da região processada a laser 

  

Fonte: O próprio autor. 

3.2.2 Preparação das amostras  

O material foi cortado em amostras retangulares de 20 x 14 mm, por 

eletroerosão à fio, no laboratório de manufatura avançada do ISI-MAMF. No 

laboratório de tratamento térmico da unidade SENAI Suíço-Brasileira, conforme 

apresentado na Figura 30, as amostras foram embutidas em baquelite com Ø30 mm 

(na embutidora metalográfica modelo EM30D) e lixadas (em bancada, com lixa 600, 

em fluxo contínuo de água e movimentos manuais alternados em ângulos de 90º).  

Figura 30 – À esquerda: amostra no cilindro de embutimento. À direita: amostra 
embutida/lixada 

  

Fonte: O próprio autor. 

Na Figura 31, são apresentadas as amostras preparadas, numeradas (de 1 a 

16) e armazenadas em estojos com compartimentos individuais; para rastreamento 

e preservação da integridade delas. 
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Figura 31 – Amostras antes do processamento a laser 

   

Fonte: O próprio autor. 

3.2.3 Processamento a laser  

Na texturizadora a laser GF P1000U, cada uma das superfícies das dezesseis 

amostras foi posiconada normal ao eixo ótico e recebeu o feixe de laser pulsado 

com as combinações V, P e N.  

O laser pulsado possui comprimento de onda próximo ao infravermelho, a 

1064 nm (podendo apresentar variação entre 1055 e 1075 nm). No experimento, 

foram utilizados: duração do pulso de 150 ns e frequência de 2 kHz.  

Na Figura 32, são apresentadas as superfícies processadas a laser, 

numeradas (de 1 a 16) e armazenadas em estojos com compartimentos individuais; 

para rastreamento e preservação da integridade das mesmas. 
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Figura 32 – Amostras após o processamento a laser 

 

Fonte: O próprio autor. 

3.2.4 Caracterização das superfícies  

Foram utilizadas técnicas de Microscopia Confocal e Eletrônica de Varredura, 

de perfilometria óptica 3D, de medição de ângulo de contato e de microdureza 

Vickers (HV); no laboratório de Medições Avançadas do ISI-MAMF. A difração de 

raios X ocorreu no CCTM (Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais) do IPEN 

(Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares). 

Microscopia Confocal  

As topografias das superfícies (como: trilhas, arranjos e padrão de 

distribuição) foram observadas no microscópio confocal ZEISS Axio CSM 700.  

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) Hitachi TM3000, 

para visualização da estrutura da topografia das superfícies (como aspectos 

associados a ressolidificação e regiões craqueladas) e da seção transversal das 

amostras.  

Para análises de seção transversal, as amostras foram cortadas (como 

apresentado na Figura 33) na cutoff Buehler IsoMet High Speed Pro.  
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Figura 33 – Amostra cortada transversalmente, e indicação (seta azul) da região observada no MEV 

   

Fonte: O próprio autor. 

As amostras cortadas foram embutidas em baquelite. As superfícies das 

seções transversais foram lixadas, com lixas: 220, 400, 600, 800 e 1200; em fluxo 

contínuo de água e movimentos alternados de 90º. Posteriormente, as superfícies 

foram polidas com pasta de diamante de 3 e 1 µm. 

Perfilometria óptica 3D 

As rugosidades foram medidas por meio do perfilômetro óptico 3D, Taylor 

Robson. Foram observadas rugosidades 3D e 2D, com seus respectivos parâmetros: 

Sa e Sz; e, Ra e Rz. No APÊNDICE A, são apresentados os respectivos gráficos das 

topografias 3D e dos perfis 2D.  

Difração de Raios X 

 A difração de raios X (DRX) foi realizada no difratômetro Rigaku Multiflex, 

para identificação das fases cristalinas. As análises foram realziadas utlizando a 

radiação Cu-Kα, com faixa ângular de 30º a 80º, passo de 0,06º e tempo de 

contagem de 4 segundos por passo. Euqipamento operado a 40 kV e 20 mA. A 

ideitnificação das fases foi feita por meio do software Crystalographica Search-

Match®, onde os dados obtidos foram comparados às fichas do bancode dados ICSD 

(Inorganic Crystal Struture Database). 

Ângulo de contato 

Para a caracterização de molhabilidade (hidrofobia/hidrofilia) associada a 

energia das superfícies, foi utilizado o medidor de ângulo de contato KRUSS DSA25. 

Conforme apresentado na Figura 34, foi utilizado o método de gota séssil, 

onde: uma gota d’água é colocada sobre a superfície das amostra e imagens da 
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formação do ângulo de contato, formado entre a tangente da gota d’água e a 

superfíce da amostra, são registradas. A partir das infromações obtidas nas imagens 

registradas, para cada amostra, foi obtido o valor médio de seu respectivo ângulo de 

contato. 

Figura 34 – Gota d’água e superfíicie de Ti-6Al-4V, durante ensaio de ângulo de contato 

 

Fonte: O próprio autor. 

Microdureza Vickers (HV)  

Para medição de microdureza, foi utilizado o microdurômetro Struers 

Duramin-40 AC3, com ensaios pelo método Vickers (penetrador piramidal de 

diamante com base quadrada e ângulo interno de 136º, gerando 

impressão/endentação superficial conforme imagem (c) da Figura 35).  

Foi aplicada carga de 0,98 N (0,1 Kgf) durante 10 segundos nas superfícies 

das amostras. As dezesseis superfícies processadas a laser tiveram suas 

microdurezas medidas em quatro regiões de interface (pontos azuis, conforme 

imagens (a) e (b) da Figura 35). Duas superfícies que não receberam laser tiveram 

seus valores de microdureza registrados, como referência (superfície de referência, 

somente lixada com lixa 600). 
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Figura 35 – Estratégia de medição de microdureza Vickers (HV): (a) pontos azuis representando as 
quatro regiões de interface da área processada a laser; (b) ampliação/destaque da região de 

interface; e, (c) impressão/endentação característica do ensaio Vickers 

 

Fonte: O próprio autor. 

As chamadas regiões de interface representam a transição entre a área 

processada a laser e a não processada. A estratégia de medição da microdureza, a 

partir destas regiões de interface, resultou de diversos testes de medições nas 

regiões onde efetivamete houve a incidência de laser, porém, dada a característica 

escura/fosca das superfícies das regiões tratadas a laser, não foi possível identificar 

a impressão/endentação gerada pelo penetrador (seja de maneira automática, seja 

de maneira manual). Assim, a medição na interface viabilizou o ensaio, pois, a 

medida que havia deslocamento da região com laser para a região sem laser, a 

superfíce se tornava menos escura/fosca, permitindo a visualização da endetenção 

gerada pelo penetrador. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

4.1 SUPERFÍCIES MODIFICADAS E A INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DO 

LASER PULSADO  

4.1.1 Morfologia das superfícies 

4.1.1.1 Topografia 

Em termos qualitativos, nas Figuras 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, são 

apresentadas as topografias das dezesseis superfícies processadas a laser, 

associadas aos respectivos parâmetros do laser pulsado. As informações 

detalhadas dos gráficos (3D) estão disponíveis no APÊDICE A.1. 

Verifica-se que: os pares das superfícies processadas com as mesmas 

combinações de parâmetros de laser pulsado, apresentam entre si, as mesmas 

características topográficas, demonstrando, de maneira qualitativa, a repetibilidade 

do processamento a laser, conforme destacado por GF Machining Solutions (2017) e 

Coathup et al. (2016). 

Figura 36 – Topografias das superfícies processadas com combinação: V35P50N1 

V35P50N1 

1 

  

10 

  

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 37 – Topografias das superfícies processadas com combinação: V35P50N4 

V35P50N4 

4 

  

11 

  

Fonte: O próprio autor. 

Figura 38 – Topografias das superfícies processadas com combinação: V35P100N1 

V35P100N1 

8 

  

12 

  

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 39 – Topografias das superfícies processadas com combinação: V35P100N4 

V35P100N4 

7 

  

15 

  

Fonte: O próprio autor. 

Figura 40 – Topografias das superfícies processadas com combinação: V140P50N1 

V140P50N1 

13 

  

16 

  

Fonte: O próprio autor. 

 



43 
 

Figura 41 – Topografias das superfícies processadas com combinação: V140P50N4 

V140P50N4 

5 

  

14 

  

Fonte: O próprio autor. 

Figura 42 – Topografias das superfícies processadas com combinação: V140P100N1 

V140P100N1 

2 

  

3 

  

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 43 – Topografias das superfícies processadas com combinação: V140P100N4 

V140P100N4 

6 

  

9 

  

Fonte: O próprio autor. 

Verifica-se que, as topografias das superfícies modificadas com velocidade de 

35 mm/s (V35P50N1, V35P50N4, V35P100N1 e V35P100N4) apresentam aspecto 

mais uniforme na distribuição de suas texturas. A partir de novas combinações de 

parâmetros, com aumento da velocidade para 140 mm/s (V140P50N1, V140P50N4, 

V140P100N1 e V140P100N4), notam-se  marcas visíveis do laser, no sentido das 

trilhas de ablação, com ênfase para a visualização das regiões nas quais houve 

incidência dos pulsos de laser. Tais características são semelhantes às observadas 

por Lima e Almeida (2017). 

4.1.1.2 Rugosidade 

Em termos quantitativos, as rugosidades (2D e 3D) das superfícies foram 

medidas, antes e após o processamento a laser. Os valores e os gráficos são 

apresentados e detalhados no APÊNDICE A.1.  

Na tabela 6, são apresentadas, em porcentagem (%), as variações médias 

(Δ’) dos valores de rugosidade (Sa, Sz, Ra e Rz) dos pares das amostras 

processadas com as oito combinações de parâmetros do laser pulsado. 
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 Verifica-se, que: todas as oito combinações de parâmetros do laser pulsado 

influenciaram as superfícies, gerando variação positiva (Δ’+), ou seja, aumentando 

as rugosidades (Sa, Sz, Ra e Rz), em relação à cada uma das superfícies antes do 

processamento a laser. Tal comportamento também foi observado e descrito por 

Mirhosseini et al. (2007), reforçando que as superfícies antes do processamento a 

laser são as que possuem os menores valores de rugosidade. 

Tabela 6 – Parâmetros do laser pulsado associados às variações do valores médios de rugosidade 

Parâmetros do  

laser pulsado 

Porcentagem (%) de variação (Δ’) das rugosidades 

(Δ’+) Sa  (Δ’+)  Sz (Δ’+)  Ra (Δ’+)  Rz 

V35P50N1 
1.135%  

(11,35 vezes) 

 1.143%  

(11,43 vezes) 

1.160%  

(11,6 vezes) 

977%  

(9,77 vezes) 

V35P50N4 
1.035%  

(10,35 vezes) 

 545%  

(5,45 vezes) 

869%  

(8,69 vezes) 

624%  

(6,24 vezes) 

V35P100N1 
1.597%  

(15,97 vezes) 

 962%  

(9,62 vezes) 

1.530%  

(15,3 vezes) 

1.066%  

(10,66 vezes) 

V35P100N4 
2.312%  

(23,12 vezes) 

 1.226%  

(12,26 vezes) 

2.581%  

(25,81 vezes) 

1.797%  

(17,97 vezes) 

V140P50N1 
2.595%  

(25,95 vezes) 

 2.478%  

(24,78 vezes) 

2.515%  

(25,15 vezes) 

3.314%  

(33,14 vezes) 

V140P50N4 
3.605%  

(36,05 vezes) 

 3.595%  

(35,95 vezes) 

3.855%  

(38,55 vezes) 

3.779%  

(37,79 vezes) 

V140P100N1 
1.720%  

(17,2 vezes) 

 1.258%  

(12,58 vezes) 

1.591%  

(15,91 vezes) 

1.055%  

(10,55 vezes) 

V140P100N4 
2.620%  

(26,2 vezes) 

 2.167%  

(21,67 vezes) 

2.947%  

(29,47 vezes) 

2.740%  

(27,40 vezes) 

Fonte: O próprio autor. 

As informações da Tabela 6 são apresentadas graficamente na Figura 44. 

Onde é possível visualizar o comportamento e as tendências das rugosidades, a 

partir das combinações dos parâmetros do laser pulsado. 
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Figura 44 – Gráfico da associação, em ordem crescente, das combinações de parâmetros do laser 
pulsado associadas ao aumento dos valores médios de rugosidade 

 

Fonte: O próprio autor. 

É possível verificar na Figura 44 que os parâmetros de rugosidade 3D se 

destacam, em relação aos parâmetros 2D, este fato está associado ao maior 

número de informação da topografia, por se tratar da área da superfície. Neste 

sentido, nas Figuras 45, 46, 47 e 48, são apresentados gráficos plotados com curvas 

de tendências dos efeitos principais (influência de cada um dos três parâmetros do 

laser pulsado, de maneira isolada) e dos efeitos de interação (influência dos três 

parâmetros do laser pulsado, de maneira integrada), associados aos três parâmetros 

do laser pulsado (velocidade, potência e nº de passes).  

Ao analisar a correlação entre (A) velocidade e (B) potência associada as 

rugosidades, verifica-se que os maiores valores de rugosidade são obtidos quando 

há combinação entre máxima velocidade e mínima potência. Tanto para Sa, quanto 

para Sz, nota-se uma intersecção entre máximo e mínimo de potência, indicando 

que, para estas faixas de rugosidade, os limites de potência são indiferentes.  

Ao associar (A) velocidade e (C) número de passes, correlacionando-os com 

valores de rugosidade, verifica-se que: a combinação entre maior velocidade e maior 

número de passes resulta em maiores rugosidades.  
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Ao associar (B) potência e (C) número de passes, correlacionando-os com 

valores de rugosidade, verifica-se que: a combinação entre menores potências e 

maiores números de passes elevam os valores das rugosidades. 

Tais tendências dos efeitos de interação e dos efeitos principais são 

compatíveis com os resultados obtidos por Lima e Almeida (2017), que variaram os 

parâmetros velocidade, potência e número de passes, utilizando laser pulsado com 

duração de pulso na ordem de nanosegundo; e por GF Machining Solutions (2017) 

que, utilizando laser com as mesmas características do laser pulsado de itérbio 

utilizado neste trabalho,  indica que o aumento de velocidade e da potência tende a 

resultar em aumento de rugosidade.  

Figura 45 – Gráfico de efeitos principais, para rugosidade Sa 

 

Fonte: O próprio autor, via Minitab 19. 
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Figura 46 – Gráfico de efeitos principais, para rugosidade Sz 

 

Fonte: O próprio autor, via Minitab 19. 

Figura 47 – Gráfico de efeitos de interação, para rugosidade Sa 

 

Fonte: O próprio autor, via Minitab 19. 
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Figura 48 – Gráfico de efeitos de interação, para rugosidade Sz 

 

Fonte: O próprio autor, via Minitab 19. 

Verifica-se, portanto, que o laser pulsado influenciou as rugosidades das 

superfícies, elevando seus valores. Tal influência foi observada de maneira 

qualitativa e quantitativa, permitindo extrapolações de tendências que podem 

contribuir para projeto e fabricação de rugosidades mais favoráveis a 

osseointegração de superfícies para implantes dentários, uma vez que: valores 

otimizados de rugosidade contribuem para uma maior tendência de 

osseointegração, como observado por: Grizon et al. (2002), Coathup et al. (2016), 

Zwahr et al. (2019), Uhlmann et al. (2018), Á Joób-Fancsaly et al. (2002) e 

Mirhosseini et al. (2007), Onuma (2017). 

4.1.2 Molhabilidade das superfícies 

Na Figura 49, são apresentadas imagens que ilustram um contato hidrofóbico 

(imagem da esquerda) e um contato hidrofílico (imagem da direita), obtidas durante 

os ensaios de ângulo de contato. 
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Figura 49 – Exemplo de um contato hidrofílico. Um das parciais da amostra 4 

   

Fonte: O próprio autor. 

Na Tabela 7, são apresentados os ângulos de contato obtidos após o 

processamento das superfícies. É feita uma associação com as combinações dos 

parâmetros do laser e com as características de molhabilidade das superfícies. 

Tabela 7 – Ângulos de contato, combinações dos parâmetros do laser pulsado e categorização da 
molhabilidade 

Parâmetros do laser 
pulsado 

Valor médio do ângulo de contato (º)  
e característica da superfície 

Hidrofóbica Hidrofílica 

V35P50N1 124,08 - 

V35P50N4 93,13 - 

V35P100N1 - 61,58 

V35P100N4 - 40,66 

V140P50N1 137,11 - 

V140P50N4 123,85 - 

V140P100N1 136,45 - 

V140P100N4 145,22 - 

Fonte: O próprio autor. 

Os valores da Tabela 7, são apresentados graficamente na Figura 50. As 

duas linhas tracejadas horizontais delimitam, conforme Barbosa (2016), a transição 

(limiar) entre as propriedades de molhabilidade (característica hidrofílica: abaixo de 

90º; e, característica hidrofóbica: acima de 90º).  
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Figura 50 – Correlação entre parâmetros do laser pulsado e valores médios dos ângulos de contato 

 

Fonte: O próprio autor. 

Considerando que a superfície de referência (lixada com lixa 600, sem laser) 

possui característica hidrofóbica (ângulo de contato de 108,96º), observa-se que: 

dos oito pares de superfícies processadas, seis se encontram com os valores 

médios dos seus ângulos de contato no intervalo entre 90º e 150º (sendo, portanto, 

caracterizadas como superfícies hidrofóbicas), e dois se encontram com valores no 

intervalo abaixo de 90º (sendo, portanto, caracterizadas como superfícies 

hidrofílicas).  

Na Tabela 8, são destacados aqueles ângulos de contato com valores 

inferiores ao da superfície de referência, demonstrando a influência do 

processamento a laser na redução do ângulo de contato, sendo tal redução 

favorável à osseointegração, segundo Elias et al. (2008), Galan (2013), Oliveira 

(2013), e Onuma (2017). 

Considerando que, segundo Oliveira (2013), superfícies utilizadas em 

implantes dentários (onde se deseja aumento da adesão celular) possuem 

características de molhabilidade predominantemente hidrofílicas (redução no ângulo 

de contato, inferior à 90º), os parâmetros V35P100N1 e V35P100N4, são aqueles 

que influenciaram as superfícies da liga Ti-6Al-4V de maneira mais favorável ao 

contexto de osseointegração. 
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Tabela 8 – Ângulos de contato das superfícies hidrofilicas, inferiores ao da superfície de referência 
(sem laser) 

Parâmetros do laser pulsado Ângulo de contato (º) 

Superfíce de referência 108,96 

V35P100N1 61,58 

V35P100N4 40,66 

Fonte: O próprio autor. 

Para ambas as combinações de parâmetros do laser pulsado (V35P100N1 e 

V35P100N4), nota-se que a velocidade e a potência se mantiveram constantes, com 

variação no número de passes, indicando que: o número de passes não 

necessariamente apresenta influência na característica de hidrofilicidade. Porém, a 

combinação de parâmetros V35P100N4 gerou um valor médio de ângulo de contato 

inferior à combinação V35P100N1, podendo indicar que, ao considerar a influência 

do número de passes, verifica-se que: 4 passes geram superfícies ainda mais 

hidrofílicas, em comparação à 1 passe. 

4.1.3 Composição química das superfícies  

Na Tabela 9 são consolidadas e correlacionadas, com os parâmetros do laser 

pulsado, as fases cristalinas observadas nas amostras da liga Ti-6Al-4V; a partir dos 

difratogramas apresentados da Figura 51 e no APÊNDICE B.1. 

Verifica-se que: as fases Tiα, Tiβ e AlTi3, estão presentes em todas as 

amostras; a fase Ti2O está presente em quatro amostras; e, a fase Ti6O também 

está presente em quatro amostras; tendo em comum, a amostra com superfície 

modificada a partir da combinação de parâmetros V35P50N4.  

Tabela 9 – Parâmetros do laser pulsado associados às fases observadas por difração de raios X 

Parâmetros do laser pulsado 
Fases cristalinas 

Tiα Tiβ Ti2O AlTi3 Ti6O 

Sem laser x x x x  
V140P50N1 x x x x  

V140P100N1 x x x x  
V140P50N4 x x  x x 

V140P100N4 x x  x x 
V35P100N4 x x  x x 
V35P50N4 x x x x x 
V35P50N1 x x  x  

V35P100N1 x x  x  

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 51 – Difratograma da superfície de referência (sem laser) 

 

Fonte: O próprio autor. 

Parâmetros V140P50N1 e V140P100N1 

Os difratogramas das superfícies processadas com os parâmetros de laser 

pulsado: V140P50N1 e V140P100N1, são apresentados no APÊNDICE B.1.1. 

Tanto no difratograma da Figura 51, quanto nos difratogramas do APÊNDICE 

B.1.1, quando comparados com as fichas do ICSD de número 89-3725, 89-4913, 73-

1583 e 52-859, além de picos referentes às fases alfa e beta do titânio (Tiα e Tiβ), 

são observados picos referentes às fases Ti2O e AlTi3.  

A  presença das fases Tiα e Tiβ são compatíveis com as características da 

liga Ti-6Al-4V, conforme descrito por Fernandes e Martendal (2016), na seção 

2.1.1.2. Com exceção da fase AlTi3, as demais fases fazem parte de algumas das 

fases também observadas por Lima e Almeida (2017), Sandval-Robles et al. (2020) 

e Adams et al. (2013), resultantes de incidência de calor e interação com oxigênio 

presente na atmosfera. 
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A fase AlTi3 pode ser oriunda do processo de laminação, quando da 

confecção da chapa comercial da liga Ti-6Al-4V. 

Parâmetros V140P50N4, V140P100N4 e V35P100N4 

Os difratogramas das superfícies processadas com os parâmetros de laser 

pulsado: V140P50N4, V140P100N4 e V35P100N4, são apresentados no APÊNDICE 

B.1.2. 

Comparando com as fichas do ICSD de número 89-3725, 89-4913, 73-1118 e 

52-859, além de picos referentes às fases alfa e beta do titânio (Tiα e Tiβ), são 

observados picos referentes às fases Ti6O e AlTi3.  

A  presença das fases Tiα e Tiβ são compatíveis com as características da 

liga Ti-6Al-4V, conforme descrito por Fernandes e Martendal (2016), na seção 

2.1.1.2. 

Com exceção da fase AlTi3, as demais fases fazem parte de algumas das 

fases também observadas por Lima e Almeida (2017), Sandval-Robles et al. (2020) 

e Adams et al. (2013), resultantes de incidência de calor e interação com oxigênio 

presente na atmosfera. 

Neste caso, verifica-se que as três combinações de parâmetros do laser 

pulsado possuem quatro passes de laser, sendo, portanto, submetidas a maiores 

cargas térmicas. Logo, nota-se que ao aumentar o número de passes para quatro, 

passa-se a observar a fase Ti6O ao invés da fase Ti2O. 

Parâmetros V35P50N4 

Os difratogramas das superfícies processadas com os parâmetros de laser 

pulsado: V35P50N4, são apresentados no APÊNDICE B.1.3. 

Comparando com as fichas do ICSD de número 89-3725, 89-4913, 73-1583, 

73-1118 e 52-859, além de picos referentes às fases alfa e beta do titânio (Tiα e 

Tiβ), são observados picos referentes às fases Ti2O, Ti6O e AlTi3.  

A  presença das fases Tiα e Tiβ são compatíveis com as características da 

liga Ti-6Al-4V, conforme descrito por Fernandes e Martendal (2016), na seção 

2.1.1.2. 

Com exceção da fase AlTi3, as demais fases fazem parte de algumas das 

fases também observadas por Lima e Almeida (2017), Sandval-Robles et al. (2020) 
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e Adams et al. (2013), resultantes de incidência de calor e interação com oxigênio 

presente na atmosfera. 

Neste caso, verifica-se que a combinação de parâmetros V35P50N4 foi a 

única que gerou a observação das cinco fases cristalinas. 

Parâmetros V35P50N1 e V35P100N1 

Os difratogramas das superfícies processadas com os parâmetros de laser 

pulsado: V35P50N1 e V35P100N1, são apresentados no APÊNDICE B.1.4. 

Comparando com as fichas do ICSD de número 89-3725, 89-4913 e 52-859, 

além de picos referentes às fases alfa e beta do titânio (Tiα e Tiβ), são observados 

picos referentes à fase AlTi3.  

A  presença das fases Tiα e Tiβ são compatíveis com as características da 

liga Ti-6Al-4V, conforme descrito por Fernandes e Martendal (2016), na seção 

2.1.1.2. 

A fase AlTi3 pode ser oriunda do processo de laminação da chapa da liga Ti-

6Al-4V, comprada. 

O não surgimento das fases Ti2O e Ti6O pode estar relacionado o número de 

passes, pois, é possível que apenas um passe (no contexto destas duas condições 

de parâmetros) não tenha gerado alterações térmicas suficientes na superfície do 

material processado. 

4.1.4 Integridade das superfícies 

4.1.4.1 Estrutura da topografia e da seção transversal  

Nas Figuras 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, são apresentadas imagens de 

MEV das estruturas topográficas e das seções transversais das superfícies 

processadas a laser. 

 As imagens (a), (c), (e), (g), (i), (k), (m) e (o) mostram as estruturas das 

topografias das superfícies. As (b), (d), (f), (h), (j), (l), (n) e (p), mostram as seções 

transversais das amostras, destacando a região ressolidificada e o metal base. 

Nas estruturas topográficas das superfícies (imagens: (c), (k) e (o)), foram 

observadas microtrincas, conforme descrito por Pou et al. (2017). Condições 

topográficas semelhantes foram observadas e descritas por Lima e Almeida (2017), 

os quais as descrevem como craqueladas. Estas mesmas condições também foram 
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observadas ao longo de todas as seções transversais das regiões ressolidificadas 

das superfícies processadas a laser. 

Figura 52 – Imagens de MEV de superfície processada com parâmetros V35P50N1: (a) estrutura da 
topografia; (b) seção transversal 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

Figura 53 – Imagens de MEV da estrutura da superfície e da seção transversal da amostra 11, 
processada com ombinação: V35P50N4 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 54 – Imagens de MEV da estrutura da superfície e da seção transversal da amostra 12, 
processada com ombinação: V35P100N1 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

Figura 55 – Imagens de MEV da estrutura da superfície e da seção transversal da amostra 15, 
processada com ombinação: V35P100N4 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 56 – Imagens de MEV da estrutura da superfície e da seção transversal da amostra 16, 
processada com ombinação: V140P50N1 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

Figura 57 – Imagens de MEV da estrutura da superfície e da seção transversal da amostra 14, 
processada com ombinação: V140P50N4 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 58 – Imagens de MEV da estrutura da superfície e da seção transversal da amostra 3, 
processada com ombinação: V140P100N1 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

Figura 59 – Imagens de MEV da estrutura da superfície e da seção transversal da amostra 9, 
processada com ombinação: V140P100N4 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Em termos de integridade das superfícies, GF Machining Solutions (2017), na 

Figura 20, indica a possibilidade da formação de microtrincas no metal base (a partir 

da interface com a região ressolidificada); tal condição não foi observada nas seções 

transversais verificadas via MEV, conforme imagens apresentadas nas Figuras (b), 

(d), (f), (h), (j), (l), (n) e (p). 

4.1.4.2 Microdureza 

Os valores médios das microdurezas Vickers (HV) são apresentados na 

Tabela 10, associados aos parâmetros do laser pulsado.   

Tabela 10 – Valores médios de microdureza Vickers (HV) das amostras 

 

Fonte: O próprio autor. 

As informações da Tabela 10 são apresentadas graficamente na Figura 60. O 

valor médio de microdureza a partir da superfície de referência (não processada via 

laser pulsado), com seu respectivo desvio padrão, é: 392 ± 9 HV; e, o valor médio 

das microdurezas a partir das superfícies processadas via laser pulsado, com seu 

respectivo desvio padrão, é: 395 ± 9 HV. 

Figura 60 – Valores médios das microdurezas Vickers (HV), associados aos parâmetros do laser 
pulsado; e, valores médios das microdurezas Vickers (HV), a partir da superfície de referência 

 

Fonte: O próprio autor. 

Ao associar estes valores de microdureza aos parâmetros de processamento 

a laser, verifica-se que: (a) as amostras com valores de microdureza superiores aos 

da superfície de referência, são aquelas que receberam quatro passes de laser, 
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sendo: V35P100N4, V35P50N4, V140P50N4 e V140P100N4; e, (b) as amostras 

com valores inferiores aos valores da superfície de referência, são aquelas que 

receberam um passe de laser, sendo: V35P50N1, V35P100N1, V140P100N1 e 

V140P50N1. 

Considerado os limites máximos e mínimos, a partir do desvio padrão da 

média de dureza do material base (tendo como limite inferior: 386,14 HV e como 

limite superior: 403,65 HV), observa-se que os parâmetros: V35P50N1; V35P100N1; 

V35P50N4; V140P50N4 não influenciaram a dureza média do material processado a 

laser.  

4.2 CORRELAÇÕES ENTRE AS SUPERFÍCIES MODIFICADAS 

São apresentadas correlações entre as características das superfícies 

modificadas, abordadas anteriormente.  

4.2.1 Correlação 1 (C1): Molhabilidade x Composição química 

Na Tabela 11, são correlacionados os ângulos de contato das superfícies com 

características hidrofílicas com as alterações de composição química observadas 

por difração de raios X. 

Verifica-se que as superfícies modificadas com os parâmetros V35P100N1 e 

V35P100N4 possuem as mesmas composições químicas entre si e, em relação a 

amostra da superfície de referência, não possuem Ti2O; possuindo somente as fases 

alfa e beta inerentes à liga Ti-6Al-4V e a fase AlTi3 oriunda do processo de 

laminação da chapa da liga Ti-6Al-4V. 

Tabela 11 – Correlação entre ângulos de contato com características hidrofílicas (abaixo de 90º) e 
composição química da região ressolidificada das superfícies; associada aos parâmetros dos laser 

pulsado 

Parâmetros do  
laser pulsado 

Ângulo de  
contato (º) 

Composição 
 química 

Superfíce de referência 108,96 Tiα, Tiβ, Ti2O e AlTi3  

V35P100N1 61,58 Tiα, Tiβ e AlTi3 

V35P100N4 40,66 Tiα, Tiβ, AlTi3 e Ti6O 

Fonte: O próprio autor. 
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4.2.2 Correlação 2 (C2): C1 x Morfologia 

No gráfico da Figura 61, é apresentada uma correlação entre as rugosidades 

e a molhabilidade  (ângulos de contato) das superfícies. Verifica-se que, como 

destacado por Leite et al. (2020), a relação entre rugosidade e ângulo de contato 

não é linear. 

Figura 61 – Correlação entre rugosidade e molhabilidade 

 

Fonte: O próprio autor. 

 As combinações de parâmetros: V35P100N1 e V35P100N4, que na média 

geraram superfícies com ângulos de contato inferiores a 90º (hidrofílicas), sendo, 

portanto, mais favoráveis a aplicações em implantes dentários, tiveram seus valores 

de rugosidade localizados em uma região próxima a outros valores semelhantes de 

rugosidade, porém, com ângulo de contato acima de 90º, indicando, portanto, que a 

molhabilidade pode não estar associada somente à rugosidade. 
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Considerando que, em termos quantitativos, valores semelhantes de 

rugosidade geraram diferentes características de molhabilidade, as topografias 

destas superfícies foram correlacionadas, de maneira qualitativa. 

As topografias das superfícies geradas pelas combinações dos parâmetros 

V35P100N1 e V35P100N4, são apresentadas na Figura 62. Ambas possuem 

topografias que sugerem homogeneidade da região ressolidificada. 

Figura 62 – Topografias das superfícies hidrofílicas geradas, respectivamente, pelas combinações de 
parâmetro: V35P100N1 (imagem à esquerda) e V35P100N4 (imagem à direita) 

    

Fonte: O próprio autor. 

Os parâmetros V35P50N1 e V140P100N1, geraram valores de rugosidade 

próximos às rugosidades geradas pelos parâmetros mencionados anteriormente 

(V35P100N1 e V35P100N4). Assim, na Figura 63, são apresentadas as topografias 

geradas pelos referidos parâmetros. 

Figura 63 – À esquerda: topografia da superfície gerada por V35P50N1; e, à direita:  topografia da 
superfície gerada por: V140P100N1 

  

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 64 – Topografia (esquerda) e perfil de rugosidade (direita): V35P100N1 

 

Fonte: O próprio autor. 

Figura 65 – Topografia (esquerda) e perfil de rugosidade (direita): V35P50N1 

 

Fonte: O próprio autor. 

Figura 66 – Topografia (esquerda) e perfil de rugosidade (direita): V35P100N4 

 

Fonte: O próprio autor. 

Figura 67 – Topografia (esquerda) e perfil de rugosidade (direita): V140P100N1 

 

Fonte: O próprio autor. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como principal objetivo a verificação da influência de 

parâmetros de um laser pulsado de fibra de itérbio sobre características associadas 

a implantes dentários, em superfícies da liga Ti-6Al-4V, observando também a 

influência sobre a integridade das superfícies processadas. 

 O objetivo foi alcançado. A variação dos parâmetros do laser pulsado de 

itérbio influenciou as características observadas nas amostras e em suas 

superfícies.  

Todas as amostras tratadas pelo laser pulsado apresentaram aumento em 

seus valores de rugosidade.  

Considerando que o aumento de rugosidade favorece a osseintegração em 

superfícies de implantes dentários, conforme os autores citados nas seções 4.1.1.1 

e 4.1.1.2, pode-se concluir que: a estruturação de superficies via laser pulsado se 

confirma como uma alterantiva adequada para este de tipo de modificação de 

superfície e, que, a variação de seus parâmetros favorece e flexibiliza as estratégias 

para desenvolvimento e manufatura de superfícies deste tipo. 

A variação dos parâmetros do laser pulsado de itérbio influenciou as 

características de molhabilidade das superfícies do material, tanto elevando os 

valores de hidrofobicidade (condição inicial da superfície do material antes do 

processamento a laser), quanto, em alguns casos, alterando para um caráter 

hidrofílico.  

Considerando que, segundo os autores citados na seção 2.2.2, as superfícies 

mais favoráveis para osseointegração são aquelas que possuem características 

predominantemente hidrofílicas, é possível concluir que: as combinações de 

parâmetros: V35P100N4 e V35P100N1, são aquelas que influenciaram a superfície 

positivamente. 

Foram observadas alterações de composição química dos materiais, a partir 

da presença de óxidos nas regiões ressolidificadas, compatíveis com os trabalhos 

de Adams et al. (2013), Lima e Almeida (2017) e Sandval-Robles et al. (2020).  

A integridade do material foi preservada. A variação de parâmetros do laser 

pulsado não influenciou significativamente a microdureza. Não foram observadas 

microtrincas no metal base, abaixo da região ressolidificada.  
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6 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

A busca contínua por estratégias cada vez mais robustas nas técnicas para 

modificação/estruturação de superfícies via laser pulsado, faz com que 

aprimoramentos, em termos de projeto e de processo, sejam continuamente 

investigados e explorados. Neste sentido, são apresentadas algumas sugestões 

para trabalhos futuros: 

• Realizar ensaios de osseointegração, a partir das condições das superfícies 

produzidas neste trabalho. 

 

• Comparar o laser pulsado utilizado neste trabalho com outro tipo de laser, 

visando a ampliação de opções de processamento a laser e comparação da 

influência dos parâmetros. 

 

• Verificar a influência da preparação da superfície do material, ou seja, 

estruturar superfícies com os mesmos parâmetros, porém, a partir de 

diferentes condições iniciais de preparação da superfície. 

 

• Aprofundar os estudos sobre a formação de óxidos, a partir da interação com 

laser pulsado. 

 

• Explorar outros fatores da integridade das superfícies, além dos verificados 

neste trabalho. 
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APÊNDICE A – RUGOSIDADE 

A.1 GRÁFICOS (3D E 2D) DAS SUPERFÍCIES (APÓS O PROCESSAMENTO A 

LASER) E TABELAS COM VALORES DE RUGOSIDADE DAS SUPERFÍCIES 

(ANTES E APÓS O PROCESSAMENTO A LASER) 

A.1.1 Combinação de parâmetros do laser pulsado: V35P50N1 

Amostra: 1 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,088 1,590 1,502 

Sz 1,650 15,200 13,550 

Ra 0,075 1,520 1,444 

Rz 1,110 11,000 9,890 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.  
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Amostra: 10 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,172 1,880 1,708 

Sz 1,560 27,900 26,340 

Ra 0,152 1,580 1,428 

Rz 1,150 15,600 14,450 

 

  

 

Fonte: O próprio autor.  
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A.1.2 Combinação de parâmetros do laser pulsado: V35P50N4 

Amostra: 4 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,116 1,620 1,504 

Sz 1,790 13,600 11,810 

Ra 0,133 1,490 1,357 

Rz 1,460 10,600 9,140 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Amostra: 11 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,152 1,690 1,538 

Sz 1,980 14,500 12,520 

Ra 0,158 1,620 1,462 

Rz 1,260 11,800 10,540 

 

 
 

 

Fonte: O próprio autor. 
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A.1.3 Combinação de parâmetros do laser pulsado: V35P100N1 

Amostra: 8 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,092 1,880 1,788 

Sz 1,560 19,700 18,140 

Ra 0,084 1,750 1,666 

Rz 1,010 15,300 14,290 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Amostra: 12 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,115 1,840 1,725 

Sz 1,710 18,300 16,590 

Ra 0,116 1,710 1,594 

Rz 1,320 14,200 12,880 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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A.1.4 Combinação de parâmetros do laser pulsado: V35P100N4 

Amostra: 7 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,106 2,430 2,324 

Sz 1,770 19,300 17,530 

Ra 0,092 2,290 2,198 

Rz 1,070 15,300 14,230 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Amostra: 15 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,099 2,720 2,621 

Sz 1,870 32,600 30,730 

Ra 0,086 2,660 2,574 

Rz 0,898 24,000 23,102 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.
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A.1.5 Combinação de parâmetros do laser pulsado: V140P50N1 

Amostra: 13 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,100 2,780 2,685 

Sz 1,640 49,600 47,960 

Ra 0,080 2,330 2,254 

Rz 0,820 33,800 32,982 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.
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Amostra 16 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,090 2,390 2,300 

Sz 1,530 35,300 33,770 

Ra 0,068 1,580 1,512 

Rz 0,773 22,100 21,327 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.
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A.1.6 Combinação de parâmetros do laser pulsado: V140P50N4 

Amostra: 5 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 1,415 4,320 4,175 

Sz 1,920 57,900 55,980 

Ra 0,106 3,680 3,574 

Rz 1,150 37,800 36,650 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Amostra 14 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,111 5,420 5,309 

Sz 1,590 75,300 73,710 

Ra 0,114 5,2400 5,126 

Rz 1,220 56,500 55,280 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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A.1.7 Combinação de parâmetros do laser pulsado: V140P100N1 

Amostra: 2 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,107 2,140 2,033 

Sz 1,740 24,500 22,60 

Ra 0,113 1,080 0,967 

Rz 1,220 12,500 11,280 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.
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Amostra 3 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,106 1,950 1,844 

Sz 1,750 26,400 24,650 

Ra 0,112 2,950 2,838 

Rz 1,370 20,000 18,630 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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A.1.8 Combinação de parâmetros do laser pulsado: V140P100N4 

Amostra: 6 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,094 3,680 3,586 

Sz 1,730 46,700 44,970 

Ra 0,082 3,730 3,648 

Rz 0,863 34,800 33,937 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Amostra 9 

Rugosidade 
Sem laser  

(mµ) 

Com laser  

(mµ) 
Δ (mµ) = Com laser – Sem laser 

Sa 0,150 3,200 3,050 

Sz 1,590 31,900 30,310 

Ra 0,135 3,100 2,965 

Rz 1,110 23,200 22,090 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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APÊNDICE B – DIFRATOGRAMAS  

B.1 Identificação de fases cristalinas 

B.1.1 Parâmetros do laser pulsado: V140P50N1 e V140P100N1. Fases: Tiα, Tiβ, 

Ti2O e AlTi3. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fonte: O próprio autor. 
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B.1.2 Parâmetros do laser pulsado: V140P50N4, V140P100N4 e V35P100N4. 

Fases: Tiα, Tiβ, AlTi3  e Ti6O. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Fonte: O próprio autor. 

B.1.3 Parâmetros do laser pulsado: V35P50N4. Fases: Tiα, Tiβ, Ti2O, AlTi3  e 

Ti6O. 

 
Fonte: O próprio autor. 
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B.1.4 Parâmetros do laser pulsado: V35P50N1 e V35P100N1. Fases: Tiα, Tiβ e 

AlTi3. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Fonte: O próprio autor. 


