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RESUMO 

VIEIRA, Alexandre. Análise e estudo de parâmetros para texturização a laser com pulsos 

ultracurtos para melhoria das propriedades tribológicas de componentes de motor. 2018, 

52 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – IPEN – CNEN/SP, São Paulo. 

Neste trabalho foram realizadas otimizações no processo de fabricação de micro cavidades 

na superfície do aço DIN 16MnCr5, com o objetivo de reduzir o coeficiente de atrito 

dinâmico entre duas superfícies. Para a confecção das micro cavidades (dimples) foi 

utilizado um laser com pulsos ultracurtos, de largura temporal de algumas dezenas de 

femtossegundos. Além de estudos de variação de fluência do laser, também foi analisado o 

resultado da utilização de diferentes perfis de energia do feixe. Para a caracterização das 

micro cavidades, foram utilizadas técnicas como a microscopia eletrônica de varredura, para 

análise morfológica, interferometria de luz branca e microscopia confocal para análise 

topográfica, dimensional e perfilométrica. Foram realizados ensaios de desgaste, em 

tribômetro para análise da variação do coeficiente de atrito após a texturização. Após os 

ensaios, percebeu-se que a texturização com pulsos ultracurtos apresenta grande vantagem 

na confecção de micro cavidades devido a precisão e ausência de interação térmica entre o 

laser e o material. Em relação ao atrito, as amostras texturizadas apresentaram redução da 

força e do coeficiente de atrito, porém, foram observados sinais de aumento da pressão de 

contato entre as superfícies.  

Palavras-chave: laser de pulsos ultracurtos; texturização a laser; tribologia; usinagem a laser; 

Aço SAE 5115 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

VIEIRA, Alexandre. Analysis and study of parameters for laser surface texturing with 

ultrashort pulses to improve of tribological properties of engine components. 2018, 52 p. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – IPEN – CNEN/SP, São Paulo. 

 

In this work, optimizations were realized in the dimples manufacturing process on 

DIN 16MnCr5 steel surface, the target were to reduce the coefficient of dynamic friction 

between two surfaces. A laser with ultrashort pulses, temporal width of a few tens of 

femtoseconds, was used to manufacture dimples. In addition to studies of variation of laser 

beam fluency, the results of the use of different beam energy profiles were also analyzed. 

For analysis of dimples, techniques such as scanning electron microscopy (SEM), for 

morphological analysis, white light interferometry and confocal surface microscopy were 

used for topographic, dimensional and perfilometry. Wear tests were performed to analyze 

the variation of the friction coefficient in texturing surface. After the tests, it was observed 

that the texturing with ultrashort pulses presents a great advantage in manufacturing of 

dimples, due to the precision and absence of thermal interaction between the laser beam and 

the material. In relation to the friction coefficient, the textured samples presented a reduction 

of the friction force and consequently of the friction coefficient, but an increase in the contact 

pressure between the studied surfaces was observed. 

 

Key words: ultrashort laser pulses; laser surface texturing; tribology, laser machining, SAE 

5115 Steel 
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 INTRODUÇÃO 

 

A microusinagem tem sido alvo de estudos de diversas áreas do conhecimento há 

alguns anos, sendo que, esta possui aplicações nas indústrias aeroespacial, aeronáutica, 

microeletrônica, automotiva, médica e odontomédica, biomecânica, óptica, ferramentaria, 

joalheira, entre outras. Tendo aplicações em produtos como micro moldes, micromotores, 

filtros, sistemas micro eletromecânicos (MEMS), microfluídica, lentes e relógios, além de 

muitos outros que aqui poderiam ser citados. Devido a esta grande riqueza de aplicações e 

as demandas apresentadas pela indústria, cada vez mais é necessário desenvolver pesquisas 

relacionadas a esta área (SAMAD, MACHADO, et al., 2012). 

Na indústria automotiva, um grande nicho de aplicação da microusinagem é a 

texturização de superfícies de componentes automotivos com o objetivo de melhorar a vida 

útil por meio da redução dos efeitos do desgaste causados pelos efeitos do atrito (ETSION, 

2004). Outras formas de possível redução do coeficiente de atrito que poderiam ser citados 

seriam a redução da rugosidade superficial, desenvolvimento de novos materiais e aplicação 

de revestimentos sobre a superfície dos componentes (SINATORA, 2005). 

Os estudos de redução do coeficiente de atrito fazem parte de uma ciência denominada 

tribologia, que é o estudo dos fenômenos que ocorrem na interação de duas superfícies, 

sendo o principal deles o atrito (UETZ, 1986). O termo tribologia foi utilizado pela primeira 

vez em 1966 e foi definido pelo Professor Dr. H. P. Jost, sendo composto por duas palavras 

gregas – tribos: esfregar e logos: estudo – Jost passou então a ser considerado o pai da 

tribologia após defender a criação e implantação de uma disciplina voltada a esta ciência em 

programas de graduação e pós-graduação em engenharia na Inglaterra (SINATORA, 2005) 

(JOST, 1990). 

Como citado, uma das técnicas utilizadas para a redução do coeficiente de atrito entre 

duas superfícies que compõem um tribossistema é a texturização a laser de uma delas. Os 

sistemas laser mais utilizados para texturização são os de pulsos longos, que são 

caracterizados por pulsos com duração maior que o tempo de difusão do calor no material 
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processado, normalmente estes sistemas possuem duração do pulso na ordem de alguns 

nanossegundos (ns), unidade referente a 10-9 s.  No entanto, estes sistemas possuem maior 

imprecisão e geram uma zona termicamente afetada pelo calor no material (ZAC), podendo 

originar tensões residuais e micro trincas na região (SAMAD, MACHADO, et al., 2012). 

Por conta dos problemas presentes na utilização do laser de pulsos longos, os sistemas 

que trabalham com pulsos ultracurtos, com duração do pulso na ordem de algumas dezenas 

de femtossegundos (fs – 10-15s), se mostram uma solução muito interessante. Devido ao 

tempo de interação entre os pulsos do laser e o material serem menores do que o tempo de 

difusão do calor, praticamente não ocorre produção de calor no substrato, reduzindo a 

presença de material fundido e de uma zona termicamente afetada ou até mesmo a 

eliminando (SAMAD, MACHADO, et al., 2012; DULEY, 2005; NOGUEIRA, 2015) . 

Nos motores de combustão interna, um dos principais sistemas afetados pelos efeitos 

do atrito, que acaba gerando perdas de energia na ordem de 33% do total gerado, é o sistema 

cilindro-pistão-biela, onde cerca de 11% da energia total é utilizada para vencer as 

resistências impostas pelo atrito. Sendo que, uma redução de atrito na ordem de 

5% representaria uma redução do consumo anual de combustível na ordem de  117 bilhões 

de litros e consequentemente 290 bilhões de toneladas de CO2 a menor por ano lançados no 

meio-ambiente (HOLMBERG, ANDERSSON e ERDEMIR, 2011). 

Com o intuito de contribuir com uma solução para este problema, este trabalho visa 

estudar o processo de texturização a laser de superfícies (LST – laser surface texturing) em 

componentes de motor. Pretende-se obter micro cavidades por meio da ablação por laser de 

pulsos ultracurtos, visando o melhor processo de forma que sejam os problemas identificados 

no processo de texturização com laser de pulsos longos sejam eliminados ou minimizados, 

como baixo controle geométrico, zona afetada pelo calor e produção de rebarbas e material 

ressolidificado na superfície (MACHADO, SAMAD, et al., 2012). 

 

 OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo estudar o processo de texturização com laser de 

pulsos ultracurtos do aço DIN 16MnCr5 (SAE 5115), normalmente utilizado para a 

fabricação de pinos de pistão e engrenagens. Esta texturização é composta de pequenas 
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micro cavidades distribuídas uniformemente sobre a superfície da amostra confeccionadas 

com o auxílio deste tipo de laser. 

Para este trabalho foram determinadas como metas: 

I. Determinar os parâmetros de processo que levem à produção de micro 

cavidades com mínima zona afetada pelo calor (ZAC) e com pouca ou 

nenhuma rebarba e/ou presença de material ressolidificado, sinais típicos de 

interações térmicas. 

 

II. Desenvolver metodologia de fabricação de micro cavidades com dimensões e 

formas pré-determinadas, sendo estas, cavidades semiesféricas com raio e 

profundidade definida. 

 

III. Caracterizar as micro cavidades de forma a entender os efeitos da variação dos 

parâmetros de processo sobre o perfil obtido e determinar os melhores casos. 

 

IV. Realizar ensaios tribológicos para verificação dos fenômenos superficiais de 

atrito e desgaste para superfícies texturizadas. 
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 REVISÃO DA LITERATURA 

 TEXTURIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 

A texturização a laser de superfícies possui várias aplicações, como por exemplo, 

alterar a cor de um material por meio de oxidação ou produção de estruturas sub 

micrométricas, tornar uma superfície hidrofóbica (Figura 1) modificando características 

micro geométricas das superfícies, ou confeccionar uma textura em um molde para modificar 

a estética dos produtos que serão injetados. 

Figura 1 – Superfície metálica (a) sem textura (b) com textura 

 

Fonte: (HORN, KLUG, et al., 2016) 

 Neste trabalho, será apresentado um caso específico da texturização aplicada a 

superfícies com o objetivo de melhorar as propriedades tribológicas, reduzindo o coeficiente 

de atrito entre dois componentes (corpo e contra-corpo). Será abordado, como aplicação, 

componentes presentes em motores de combustão interna. Sendo que, a aplicação de 

a 

b 
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texturização em superfícies de componentes de motor seja realizada há algum tempo por 

meio de estrias (grooves) produzidas por brunimento em cilindros de camisas de motor. 

(ETSION, 2004; ETSION, 2005). 

A texturização de superfícies tem demonstrado bons resultados quanto ao aumento da 

capacidade de carga, aumento da resistência ao desgaste e redução do coeficiente de atrito, 

o padrão de textura utilizado para a maior parte dos estudos é o de micro cavidades (micro 

dimples). Cada cavidade pode assumir diferentes funções de acordo com a situação, por 

exemplo, em casos de boa lubrificação elas poderão atuar como micro rolamentos, através 

de um efeito hidrodinâmico causado pela pressão entre as superfícies de contato, no caso de 

condições limítrofes de lubrificação elas poderão atuar como reservatório de óleo, 

aumentando a eficiência do sistema lubrificante. Já ao longo da vida útil dos componentes 

as cavidades poderão armazenar pequenas partículas que podem se desprender dos 

componentes, ou mesmo serem utilizadas para quebrar partículas abrasivas que podem ter 

se prendido a uma superfície (ETSION, 2004). 

Várias técnicas são empregadas para texturização, como por exemplo feixe de elétrons 

focalizado e micro fresamento com vibrações induzidas (KIM e SUN-KYU, 2015), porém 

uma técnica que tem conquistado grande espaço é a texturização à laser de superfícies (LST), 

esta vem apresentando o conceito mais promissor, devido ao bom controle geométrico e 

dimensional oferecido pelo sistema, a limpeza, velocidade e flexibilidade deste processo 

(ETSION, 2004; ETSION, 2005). A microusinagem a laser é caracterizada principalmente 

pelo baixo volume de material removido durante o trabalho e as características que são 

produzidas no material por meio de ablação, interação que ocorre entre o feixe laser e matéria 

causando a transformação de fase termodinâmica, sólido-liquido-gás, sólido-gás ou sem o 

aquecimento do material (explosão de fases), neste caso, por repulsão eletrostática de íons 

induzido pela interação do feixe laser (NOGUEIRA, 2015). 

Assim, devido ao fato de produzirmos com este processo estruturas com poucas 

dezenas de micrometros, faz-se necessário um sistema de posicionamento com elevada 

exatidão e repetitividade e a existência de sistemas de controle com realimentação 

gerenciados por softwares específicos de controle de processos, que acabam gerando um 

encarecimento dos equipamentos e consequentemente do processo (VIDAL, 2010). 
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A texturização à laser pode ser produzida com laser de pulsos mais longos (ns), pulsos 

mais curtos (ps) ou ultracurtos (fs), sendo esta a principal diferença entre estes processos, ou 

seja, a duração do pulso que varia entre 10-9 s até 10-15 s. O grande fator de influência sobre 

o material processado está na produção ou não de calor que depende da interação que se dá 

entre os elétrons livres com a rede cristalina (PROKHOROV, KONOV, et al., 1990), este 

fenômeno será descrito de forma mais detalhada nos próximos capítulos. 

 

 TEXTURIZAÇÃO COM LASER DE PULSOS LONGOS 

O uso da texturização à laser na indústria, tem sido desenvolvido em grande parte com 

a aplicação de laser de pulsos longos, com largura temporal na ordem de nanossegundos 

(ns), devido à sua maior produtividade e competitividade com outros processos, porém na 

indústria automotiva a técnica ainda vem sendo motivo de estudos e desenvolvimento  

(ARAUJO, CASSINO e COSTA, 2004). Nesta indústria o uso da texturização para fins 

tribológicos é principalmente para melhorar a lubrificação na superfície de componentes. 

Para isso, são confeccionados pequenas micro cavidades nas regiões de contato que atuam 

como pequenos reservatórios de óleo lubrificante em regimes limítrofes (TOMANIK, 2013). 

Podemos visualizar, na Figura 2, micro cavidades fabricadas por meio de texturização 

com laser pulsado de Nd: YAG, com comprimento de onda de 1064 nm, duração do pulso 

de 3 ns, energia de 550 mJ, taxa de repetição de 10 Hz e com perfil de intensidade de energia 

supergaussiano (ARAUJO, CASSINO e COSTA, 2004). 
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Figura 2 - Vista obtida por MEV de superfície texturizada 

 

Fonte: (ARAUJO, CASSINO e COSTA, 2004) 

É possível visualizar nas bordas de algumas micro cavidades a presença de rebarbas e 

também a falta de reprodutibilidade geométrica. Estes são problemas comuns encontrados 

neste tipo de trabalho quando se utiliza laser de pulsos longos. O problema principal 

encontrado é o surgimento das rebarbas formadas por material ressolidificado, pois por se 

tratar de uma superfície final, a mesma acaba precisando agregar um novo processo 

(retrabalho). Outros problemas ainda podem surgir da texturização com pulsos longos, como 

zona afetada pelo calor, tensões residuais superficiais e micro trincas (SAMAD, 

MACHADO, et al., 2012). 

Embora existam os problemas de processo relatados acima, a texturização apresenta 

significativa melhoria das propriedades tribológicas e redução considerável do coeficiente 

de atrito quando comparado a um mesmo componente não texturizado (ETSION, 2004; 

ARAUJO, CASSINO e COSTA, 2004; TOMANIK, 2013). Na Figura 3 apresentada por 

Araujo, Cassiano e Costa (ARAUJO, CASSINO e COSTA, 2004), podemos ver de forma 

gráfica a comparação entre o coeficiente de atrito de um componente texturizado e um não 

texturizado. 

300 µm 
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Figura 3 - Coeficiente de atrito para um corpo prova com recobrimento texturizado e com 

recobrimento convencional 

 

Fonte: (ARAUJO, CASSINO e COSTA, 2004) 

Podemos analisar que embora inicialmente a diferença entre o comportamento do 

coeficiente de atrito fosse demasiadamente pequena, ao longo do ensaio a diferença entre os 

dois corpos de prova foi crescendo, mostrando uma tendência de maior vida útil do 

componente que recebeu a texturização: resultados semelhantes foram observados e 

apresentados anteriormente por Etsion (ETSION, 2004). 

O grande problema de se trabalhar com pulsos longos é a grande difusão de material 

que ocorre. Por conta disso, a área afetada pelo laser acaba não sendo apenas no ponto focal 

do feixe, mas se estende por uma região maior que acaba sendo afetada pelo calor gerado. 

Parte do material fundido acaba se ressolidificando, formando imperfeições geométricas e 

rebarbas. Pode-se ainda ser geradas ondas de choque que danificam a estrutura do material 

e geram tensões de compressão no material (KUSINSKI, KAC, et al., 2012). 

 

 TEXTURIZAÇÃO COM LASER DE PULSOS ULTRACURTOS 

Quando o processo de texturização a laser é realizado com o auxílio de um laser de 

pulsos ultracurtos, na ordem de femtossegundos (10-15 s), muitos dos problemas observados 

anteriormente no processo de texturização a laser com pulsos longos não ocorrem devido o 
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tempo de interação com o material (SAMAD, MACHADO, et al., 2012). Desta forma, a 

zona afetada pelo calor e rebarbas formadas pela ressolidificação do material são reduzidas 

e quase sempre eliminadas. Além disso, a geometria da micro cavidade segue 

aproximadamente o perfil do feixe focalizado, e não da poça líquida formada quando do uso 

de pulsos de nanossegundos. Com o controle do perfil do feixe, em princípio, é possível 

algum controle do perfil da cavidade usinada. Uma vez fixado os parâmetros de processo, a 

reprodutibilidade dos resultados é muito maior. Podemos fazer um rápido comparativo entre 

o processo de ablação a laser com a largura temporal do pulso na ordem de nanossegundos 

e femtossegundos observando a Figura 4. 
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Figura 4 - Processo de ablação a laser com pulsos de largura temporal na ordem de 

nanossegundos (acima) e femtossegundos (abaixo). 

 

 

Fonte: GFAC (HYPSH e SHANNON, 2014) 
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Enquanto a interação entre matéria e o laser de pulsos longos é observável como um 

efeito térmico, vemos que na interação com o laser de pulsos ultracurtos, a dissipação de 

energia témica é mínima. Assim, as modificações observadas tem um componente térmico 

menor, sendo também devido à explosão coulombiana e outros fênomenos (SAMAD, 

MACHADO, et al., 2012; LOPEZ, FAUCON, et al., 2015). 

Durante a irradiação de um material com laser de pulsos ultracurtos, ocorre a excitação 

dos elétrons das camadas mais superficiais. Como a interação elétron-fonon ocorre num 

tempo muito maior que a do pulso laser, os elétrons excitados podem sofrer multiplas 

absorções de um mesmo pulso laser antes que possam retornar para sua camada de origem. 

Este acúmulo de energia absorvida eleva a temperatura dos elétrons livre (no caso de metais) 

a valores muitos altos, de milhares de graus Kelvin. Como a rede cristalina não teve tempo 

de interagir com estes elétrons, ela se mantém praticamente à temperatura ambiente durante 

este curto intervalo de tempo. Assim, o gradiente de temperatura entre a rede e estes elétrons 

é extremamente elevado. Temos então duas temperaturas para uma mesma região, a dos 

elétrons, muito alta e a da rede cristalina, muito baixa. Por este motivo, esta situação é 

descrita como o modelo de duas temperaturas (TTM – Two Temperature Model). A absorção 

cumulativa de energia do pulso laser pelos elétrons acaba ionizando os átomos próximos à 

superfície. Isto faz com que haja um acúmulo de átomos positivos na região de focalização 

do feixe laser. A repulsão coulombiana entre eles leva à ejeção de material produzindo uma 

cratera no local. Como os elétrons foram ejetados antes de transferir a enegia para a rede, 

praticamente não há produção de calor e a cratera formada não apresenta efeitos térmicos 

notáveis a pelo menos um nível submicrométrico (NOLTE, 2003). 

Quando aplicadas fluências do laser, ou seja, densidade de energia, pouco acima do 

limiar de ablação, a tranferência de calor além da zona irradiada pelo pulso laser é mínima e 

na maior parte dos casos insignificante (SAMAD, MACHADO, et al., 2012; LOPEZ, 

FAUCON, et al., 2015). 

Os fênomenos físicos presentes na ablação a laser com pulsos ultracurtos também 

podem ser simuladas através dos cálculos das dinâmicas moleculares (MD) (HERRMANN, 

GERLACH e CAMPBELL, 1998). Neste caso, é considerada a interação existente em uma 

molécula e a sua vizinhança, permitindo simular de forma qualitativa o processo de ablação. 

É possível observar fenômenos como o aumento da taxa de ablação e a redução do limiar de 

ablação em relação à diminuição da largura temporal do pulso. Estas simulações também 
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mostran que a remoção de material ocorre principalmente em uma escala de tempo na ordem 

de picossegundo, mesmo que o pulso laser tenha largura temporal na ordem de 

femtossegundos (NOLTE, 2003). 

Este tipo de simulação, porém, exige uma grande capacidade de processamento, e em 

muitos casos isso acaba inviabilizando a comparação com resultados experimentais devido 

a diferença de escala destes ensaios. Enquanto em simulações poderão ser modelados e 

analizadas interações na ordem de alguns nanômetros, os resultados experimentais permitem 

uma análise mais significativa (HERRMANN, GERLACH e CAMPBELL, 1998). 

 

 ABLAÇÃO DOS METAIS 

Em metais, a energia do laser é absorvida pelos eletrôns livres devido à radiação de 

Bremsstrahlung inversa (NOLTE, 2003). Após a absorção da radiação, acontece um 

relaxamento de energia no subsistema eletrônico, que ocorre em um curto período de tempo 

e é sucedido por uma tranferência de energia por meio de difusão térmica para a rede, que 

ocorre devido ao acoplamento do par elétron-fônon. 

As mudanças e evoluções espaciais e temporais das temperaturas dos elétrons e da 

rede (𝑇𝑒; 𝑇𝑖) em uma superfície caracterizada como uma camada fina, apresentando 

subsequente expansão de material pode ser descrita pelas equações a seguir (NOLTE, 2003): 

 

 𝐶𝑒
𝑑𝑇𝑒

𝑑𝑡
= −

𝜕𝑄(𝑥)

𝜕𝑥
− 𝛾(𝑇𝑒 − 𝑇𝑖) + 𝑆 − 𝑃𝑒

𝜕𝑢

𝜕𝑥
    (1) 

 𝐶𝑖
𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
= 𝛾(𝑇𝑒 − 𝑇𝑖) − (𝑃𝑖 + 𝑃𝑐)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
     (2) 

 𝜌
𝑑𝑢

𝑑𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝑃𝑐 + 𝑃𝑒 + 𝑃𝑖)       (3) 

 
𝜕𝑝

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌𝑢

𝜕𝑥
= 0        (4) 
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Onde 𝑥 é a direção perpendicular da superfície alvo, d/dt=𝜕/ 𝜕t+ 𝜕u/ 𝜕x, e 𝐶𝑒 e 𝐶𝑖 são 

capacidade de calor (por unidade de volume) do elétrons e dos subssistemas de rede, 

respectivamente. O parêmetro 𝛾 caracteriza o acoplamento elétron-rede, 𝜌 e 𝑢 são a 

densidade e a velocidade de evaporação do material, 𝑃𝑒 e 𝑃𝑖 são os elétrons térmicos e a 

pressão íonicas, 𝑃𝑐 é a pressão elástica, a qual é positiva para compressão e negativa para 

tração. 𝑄(𝑥) = −𝑘𝑒(𝑇𝑒)𝜕𝑇𝑒/𝜕𝑥 é o fluxo térmico, e 𝑆 = 𝐼(𝑡)𝐴𝛼 exp (−𝛼𝑥) é termo da fonte 

laserde calor. 𝑘𝑒 é a condutividade térmica do elétron, 𝐴 e 𝛼 são a absorvidade da superfície 

e coeficiente de absorção do material, 𝐼(𝑡) é a intensidade do laser. As equações 1 e 2, são 

equações de conservação de energia para os subssistemas elétrons-íons. A Equação 4 

expressa a lei de Newton e a equação 4 (equação de continuidade), descreve a conservação 

de massa (NOLTE, 2003) (HORN, KLUG, et al., 2016). 

Um modelo simples para ablação por laser de pulsos-ultracurtos pode ser obtido pelo 

negligenciamento da completa expansão do material e declarando a necessidade de uma 

certa quantidade de energia para que ocorra o início da ablação. Neste caso os últimos termos 

nas equações 1 e 2 (contendo 𝜕𝑢/𝜕𝑥) podem ser omitidos e as  equações hidrodinâmicas são 

reduzidas ao modelo de difusão unideimensional de duas temperaturas, proposto por 

Anisimov et al. (ANISIMOV, KAPELIOVICH e PERELMAN, 1974). 

 

 𝐶𝑒
𝜕𝑇𝑒

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑄(𝑥)

𝜕𝑥
− 𝛾(𝑇𝑒 − 𝑇𝑖) + 𝑆     (5) 

 𝐶𝑖
𝜕𝑇𝑖

𝜕𝑡
= 𝛾(𝑇𝑒 − 𝑇𝑖)       (6) 

 

A seguir, será apresentada uma pequena discussão sobre a interação do laser com os 

metais, considerando feixes com pulsos longos (nanossegundos) e ultracurtos 

(femtossegundos). 

Caso a duração do pulso laser seja muito longa, o tempo de aquecimento da rede (𝜏𝑖 =

𝐶𝑖/𝛾, que é da ordem de 𝜏𝑖 ≈ 0.01 − 1𝑛𝑠) é menor que a largura temporal do feixe, então a 

termalização entre o subsistema elétron e a rede ocorre durante o pulso. Neste caso, os 

elétrons e a rede podem ser caracterizados por uma temperatura em comum 𝑇 = 𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 e 
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as equações 5 e 6 serão reduzidas para uma equação de difusão de calor unidimensional, que 

descreve o aquecimento devido ao feixe laser de pulsos longos (NOLTE, 2003). 

 

 𝐶𝑖
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
𝑘𝑒

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝐼(𝑡)𝐴𝛼 exp (−𝛼𝑥)     (7) 

 

Para laser com pulsos ultracurtos, a transferência de energia para rede (durante o pulso 

laser) e a condução de calor podem ser desconsiderados em uma primeira aproximação. Em 

um caso simplificado, a taxa de ablação e o limiar de ablação dependem apenas da 

penetração óptica (PROKHOROV, KONOV, et al., 1990) (PREUSS, DEMCHUK e 

STUKE, 1995). No entanto, como poderemos ver, a interação da troca de energia entre os 

elétrons e a rede, bem como a difusão de calor, possuem importantes consequências, mesmo 

na ablação de metais por laser de pulsos ultracurtos. Quando a capacidade de aquecimento, 

a condutividade térmica e a difusibilidade térmica do elétron são tratadas como constantes, 

pode-se encontrar a seguinte distribuição de equilíbrio de temperaturas para os elétrons e a 

rede após a relaxação térmica (NOLTE, 2003) (NOLTE, MOMMA, et al., 1997). 

 𝑇𝑖 ≈
𝐹𝑎

𝐶𝑖
(

1

𝑙2−𝛿2) [𝑙 𝑒𝑥𝑝 (
−𝑥

𝑙
) − 𝛿 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑥

𝛿
)]    (8) 

 

Onde a profundidade da penetração óptica é obtida por 𝛿 = 1/𝛼 e o comprimento de 

difusão térmica do elétron é dado por 𝑙 = √𝐷𝜏𝑎. A duração do processo de ablação, 𝜏𝑎, é 

determinado pelo tempo necessário para a transferir a energia dos elétrons para a rede. 𝐹𝑎 é 

a fluência absorvida. 

Dois casos são ilustrados na F e podem ser diferenciados: a profundidade da 

penetração óptica excede o comprimento de difusão térmica, 𝛿 > 𝑙, e o oposto, 𝛿 < 𝑙. 
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Figura 5 - Esquema de dois regimes de aquecimento por pulsos ultracurtos: (esq)  δ>l (dir) δ<l 

 

Fonte: (NOLTE, 2003) 

Para estes casos, as seguintes equações para as temperaturas de equilíbrio podem ser 

obtidas a partir da equação 8 (NOLTE, MOMMA, et al., 1997): 

 

 𝑇𝑖 ≈
𝐹𝑎

𝐶𝑖𝛿
𝑒𝑥𝑝 (

−𝑥

𝛿
)  (𝛿 > 𝑙)     (9) 

 𝑇𝑖 ≈
𝐹𝑎

𝐶𝑖𝑙
𝑒𝑥𝑝 (

−𝑥

𝑙
)  (𝛿 < 𝑙)     (10) 

 

Neste modelo simplificado, ocorre uma significativa ablação quando a energia da rede, 

𝐶𝑖𝑇𝑖 (por unidade de volume), excede um certo valor de limiar. Este valor de limiar pode ser 

estimado em uma aproximação inicial como o calor de evaporação, 𝜌Ω, onde 𝜌 é a densidade 

e Ω é o calor específico de evaporação por unidade de massa. A condição para uma ablação 

significante, 𝐶𝑖𝑇𝑖 ≥ 𝜌Ω, pode ser escrita como (NOLTE, 2003): 

 

 𝐹𝑎 ≥ 𝐹𝑡ℎ
𝛿  𝑒𝑥𝑝 (

𝑥

𝛿
),  𝐹𝑡ℎ

𝛿 ≈ 𝜌Ω𝛿  (𝛿 > 𝑙)  (11) 

 𝐹𝑎 ≥ 𝐹𝑡ℎ
𝑙  𝑒𝑥𝑝 (

𝑥

𝑙
),  𝐹𝑡ℎ

𝑙 ≈ 𝜌Ωl  (𝛿 < 𝑙)  (12) 
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Onde 𝐹𝑡ℎ
𝛿  e 𝐹𝑡ℎ

𝑙  correspondem ao limiar da fluência do laser absorvida para cada um 

dos casos. As profundidades de ablação, podem ser derivadas das equações 11 e 12 (NOLTE, 

2003) (HORN, KLUG, et al., 2016): 

 

 𝐿 ≈ 𝛿 𝑙𝑛 (
𝐹𝑎

𝐹𝑡ℎ
𝛿 )  (𝛿 > 𝑙)     (13) 

 𝐿 ≈ 𝑙 𝑙𝑛 (
𝐹𝑎

𝐹𝑡ℎ
𝑙 )  (𝛿 < 𝑙)     (14) 

 

Isto significa que duas leis de escalas logarítmicas são obtidas do modelo de duas 

temperaturas (TTM). Estes regimes de ablação foram estudados de forma experimental para 

pulsos com largura temporal abaixo do picossegundo (subpicossegundo) em Cobre (Cu), 

ouro (Au) e prata (Ag) (NOLTE, 2003) (NOLTE, MOMMA, et al., 1997), como mostrado 

na F. As dependências logarítmicas apresentadas nas equações 13 e 14 podem ser atribuídas 

à profundidade de penetração óptica e à condução de calor eletrônica, respectivamente 

(NOLTE, 2003). 
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Figura 6 - Profundidade de ablação por pulso para cobre (Cu) como uma função de incidência 

da fluência do laser de 150 fs Ti:Safira (λ=780 nm). ( --------) L=10 ln(F/F_th^δ)nm; (-- -- --) L=80 

ln(F/F_th^l)nm 

 

Fonte: (NOLTE, MOMMA, et al., 1997) 

Na Figura 6 a profundidade ablação por pulso é mostrada como uma função da fluência 

do laser para pulsos de 150fs (comprimento de onda de 780 nm) irradiando um alvo de Cu 

(NOLTE, 2003). Há dois regimes de ablação, o que significa duas diferentes dependências 

logarítmicas, como mostrado. 

O comprimento de difusão térmica pode ser menor que a profundidade de penetração 

óptica para fluência 𝐹 menores que 0,5 J/cm² e está relacionado às mudanças na condução 

de calor devido ao forte desequilíbrio entre os elétrons e a rede (NOLTE, 2003) (NOLTE, 

MOMMA, et al., 1997). 

Na Figura 7 mostra-se uma comparação das taxas de ablação para o Cu obtidas com 

diferentes durações de pulso entre 0,5 e 4,8 ps. O regime de ablação dominado pela 

penetração óptica é acessível apenas para pulsos na ordem do subpicossegundo. Para pulsos 

𝜏𝐿 ≥ 1ps há significante difusão de calor durante o pulso laser (NOLTE, MOMMA, et al., 

1997). Entretanto, a energia não será depositada apenas no volume determinado pela 

penetração óptica. 
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No caso do Cu, a taxa de ablação é apenas levemente dependente da duração do pulso, 

para pulsos acima de ≈ 5 ps. Quando a duração do pulso é aumentada ainda mais, as taxas 

de ablação diminuem devido ao aumento das perdas de energia causadas pela difusão de 

calor (NOLTE, 2003). 

Figura 7 - Profundidade de ablação por pulso para cobre e diferentes durações de pulso (500 fs 

a 4,8 ps)  (λ=780 nm) 

 

Fonte: (NOLTE, 2003) 

 

 O EFEITO DE INCUBAÇÃO 

O limiar de ablação depende do material e dos defeitos que podem estar presentes na 

região de interação. Estes defeitos afetam a rede cristalina e a estrutura atômica do material 

de forma que a interação entre o feixe laser e o material ocorrerá de forma diferente do 

esperado (HORN, KLUG, et al., 2016). Estes defeitos podem ser intrínsecos do material, ou 

podem ter sido originados por uma influência externa, tal como a irradiação do próprio feixe 

laser, principalmente em zonas onde a energia é menor e não sofrem ablação inicialmente 

(MACHADO, SAMAD, et al., 2012). 
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Fluências pouco abaixo do limiar de ablação, não produzem remoção de material, 

mesmo a nível microscópico. Contudo, podem ser suficientes para criar defeitos na estrutura 

cristalina da região afetada, modificando a estrutura dos níveis de absorção. Centros de cor 

de diversos tipos são defeitos comumente produzidos em dielétricos cristalinos 

transparentes. Estes defeitos criam mais canais para a absorção da radiação incidente, 

reduzindo consequentemente o limiar de ablação 𝐹𝑡ℎ daquela região para um pulso 

subsequente. Quanto mais pulsos incidirem na mesma região, mais “defeitos” 

são produzidos e maior é a diminuição de 𝐹𝑡ℎ.  Este fenômeno é chamado de efeito 

de incubação (SAMAD, MACHADO, et al., 2012), e deve ser considerado na usinagem de 

um material (MACHADO, SAMAD, et al., 2012) (DE ROSSI, SAMAD, et al., 2012). Para 

metais, estudos indicam que um dos defeitos resultantes deste efeito é a alteração da distância 

entre os planos cristalinos (LEITZ, REDLINGSHÖFER, et al., 2011). 

Quando se considera a influência do efeito de incubação, o limiar de ablação 𝐹𝑡ℎ.𝑁 em 

função do número de pulsos sobrepostos 𝑁, apresenta a relação a seguir (NOLTE, 

MOMMA, et al., 1997) para o caso de metais. 

 

 𝐹𝑡ℎ,𝑁 = 𝐹𝑡ℎ,1𝑁(𝑆−1)       (15) 

 

Onde, 𝐹𝑡ℎ,1 é o limiar de dano considerando um único pulso e 𝑆 é o parâmetro de 

incubação que mostra o quão sensível o material é ao acúmulo de defeitos e aumento da 

absorção de energia do feixe laser. 𝑆 apresentará valores entre 0 e 1 (0 > 𝑆 < 1). Quanto 

maior o valor de 𝑆, menor será o número de pulsos para alcançar a saturação de defeitos e 

menor será seu limiar de ablação. 

 

 DETERMINAÇÃO DO LIMIAR DE ABLAÇÃO 

A ablação a laser com pulsos ultracurtos é iniciada por meio da ejeção de elétrons dos 

átomos das camadas mais superficiais que são irradiadas pelo feixe laser (SAMAD, 

MACHADO, et al., 2012) (NOLTE, 2003), conforme descrito em detalhes anteriormente. 
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Devido aos mecanismos presentes, a ablação a laser por pulsos ultracurtos possuí um caráter 

não-seletivo, e o parâmetro mais importante a se conhecer é o limiar de ablação 𝐹𝑡ℎ 

(MACHADO, SAMAD, et al., 2012). 

O limiar de ablação irá variar de material para material e ainda poderá depender da 

presença de impurezas, defeitos micro ou macro superficiais, excitações e etc. (HORN, 

KLUG, et al., 2016) (COSTACHE, ECKERT e REIF, 2008). Estas condições podem criar 

níveis intermediários nos intervalos de banda ou modificar a densidade eletrônica local. 

Como consequência, os elétrons poderão ser ejetados mais facilmente do que ocorreria em 

um material ideal. 

Para determinar o limiar de ablação neste trabalho, será utilizada a técnica de 

escaneamento diagonal (D-Scan) (SAMAD e VIEIRA, 2006) desenvolvida pelo grupo de 

lasers do IPEN. O método D-Scan permite determinar o limiar de ablação em função do 

número de pulsos sobrepostos 𝐹𝑡ℎ,𝑁 em uma região. O método tradicional para a 

determinação do limiar de ablação em função do número de pulsos é o proposto por Liu 

(LIU, 1982), porém ele é muito trabalhoso e menos adequado ao caso de usinagens. 

No método D-Scan, fixa-se uma amostra, de superfície plana, a uma mesa motorizada 

de forma que a sua superfície esteja posicionada perpendicular a um feixe Gaussiano 𝑇𝐸𝑀00. 

O feixe que se propaga na direção 𝑍 terá seu foco em 𝑍 = 0, que corresponde à superfície 

da amostra. A amostra inicia seu movimento em uma posição 𝑍 < 0, na qual não ocorre 

ablação, e move-se simultaneamente nas direções 𝑍 e 𝑌 (transversalmente ao feixe), 

passando pelo ponto de foco e terminado o movimento em uma posição 𝑍 > 0, onde 

novamente não ocorre ablação (SAMAD, MACHADO, et al., 2012) (DE ROSSI, SAMAD, 

et al., 2012) (SAMAD e VIEIRA, 2006). 

O processo é repetido várias vezes, variando-se número de pulsos 𝑁 sobrepostos 

através da variação entre a velocidade de deslocamento da mesa 𝑉𝑦 e da taxa de repetição 

dos pulsos 𝑓. O resultado deste processo, para cada condição, é uma ranhura com a geometria 

característica apresentada na Figura 8. 
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Figura 8 - Geometria característica dos traços gravados durante o D-Scan 

 

Fonte: (SAMAD e VIEIRA, 2006) 

O ponto de menor largura representa a região onde o ponto focal do feixe laser está 

em 𝑍 = 0, superfície da amostra, de forma simétrica, em ambos os lados da superfície o 

traço atinge uma largura máxima 2𝜌𝑚𝑎𝑥 e diminui até desaparecer. Para efeito de estudos, a 

largura máxima é sempre obtida do lado onde o foco do feixe estava na posição 𝑍 < 0. Para 

𝑍 > 0, o plasma formado acima da superfície espalha o feixe laser e deforma a figura 

alterando o resultado. 

Conforme apresentado por Samad e Vieira (SAMAD e VIEIRA, 2006), quando não 

existem efeitos térmicos significativos e o experimento é realizado acima da intensidade 

crítica do material, o limiar de ablação estará relacionado à dimensão 𝜌𝑚𝑎𝑥 e à energia 𝐸0 

dos pulsos laser, por meio da equação 16: 

 

 𝐹𝑡ℎ =
𝐸0

𝑒𝜋𝜌𝑚𝑎𝑥
2 ≅ 0,117

𝐸0

𝜌𝑚𝑎𝑥
2       (16) 

 

A variação da velocidade utilizada durante a confecção dos traços tem por função a 

variação da sobreposição de pulsos 𝑁, e esta possuí influência sobre os efeitos de incubação 

e pode ser considerada como uma razão entre a somatória da intensidade produzida em 

(𝜒, 𝜌𝑚𝑎𝑥), em relação a cada pulso do laser que danificou a superfície da amostra durante o 



22 

 

 

movimento contínuo da mesa e intensidade do pulso gerado em (𝜒, 0). Assim, a seguinte 

equação pode ser aplicada para determinar 𝑁 (MACHADO, SAMAD, et al., 2012): 

 

 𝑁 = 𝜗3 (0, 𝑒
−(

𝑉𝑦

𝑓𝜌𝑚𝑎𝑥
)

2

)       (17) 

 

Onde, 𝜗3 é a função elíptica do terceiro tipo, teta de Jacobi, 𝑓 é a taxa de repetição do 

laser e 𝑉𝑦 é a velocidade de avanço transversal aplicada a cada traço durante o movimento 

dos eixos 𝑍 e 𝑌 da mesa. Quando se seleciona taxas de repetição altas ou velocidades de 

avanço baixas, é aceitável a aproximação mostrada a seguir (SAMAD e VIEIRA, 2006). 

 

 𝑁 ≅ 1,8
𝑓𝜌𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑦
        (18) 

 

Assim, o conjunto de traços com diferentes 𝑁 fornece a relação entre a sobreposição 

de pulsos e o limiar de ablação 𝐹𝑡ℎ, ou seja, 𝐹𝑡ℎ,𝑁. 

Aqui é preciso frisar que estas relações são válidas somente para as posições 𝜌𝑚𝑎𝑥. 

Qualquer ponto da borda do traço, na região de transição entre o material ablacionado e o 

material integro apresenta uma 𝐹𝑡ℎ,𝑁 que pode ser calculada conhecendo-se a fluência e 𝑁 

naquele ponto. 

Assim, para determinar a fluência de limiar para qualquer ponto do traço 

confeccionado pela aplicação da técnica D-Scan deve-se conhecer o diâmetro mínimo do 

feixe laser (Ømin), localizado na região da cintura do feixe conforme mostrado na Figura 9, 

e utilizar as equações de propagação de feixes gaussianos. 
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Figura 9 - Esquema de focalização de um feixe laser Gaussiano 

 

Fonte: do autor 

Para calcular o Ømin é necessário conhecer o diâmetro inicial do feixe laser (Ø0), o fator 

de qualidade (M²), o comprimento de onda (𝜆) e o comprimento focal (𝑓) da lente utilizada 

no experimento. Então aplica-se a equação 19: 

 

 ∅𝑚𝑖𝑛 =
4𝑀2𝜆𝑓

𝜋∅0
        (19) 

 

A partir do conhecimento do raio mínimo, 𝜔0, é possível obter o raio do feixe 𝜔𝑅 para 

qualquer posição 𝑅 do feixe ao longo do seu eixo de propagação através da equação proposta 

por SAMAD e VIEIRA (2006): 

 

 𝜔𝑅 = 𝜔0 [ 1 + [𝑀2 𝜆  𝑧

𝜋  𝜔
02

]
2

]
1/2

      (20) 

 

Conhecendo o raio do feixe (𝜔𝑅) na posição (z) desejada, pode-se também obter o 

diâmetro do feixe. Com esta informação, por fim, é possível calcular a fluência nas regiões 

que demonstrarem interesse ao estudo que está sendo realizado. 
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 ATRITO E ENSAIOS TRIBOLÓGICOS 

O atrito pode ser definido como a resistência ao deslocamento de duas superfícies 

sólidas que estão em contato, sendo que o deslocamento pode se dar por deslizamento ou 

rolamento. Na direção diretamente oposta ao sentido de deslocamento das superfícies é 

notada a ação de uma força resistiva, esta chama-se força de atrito. Encontra-se, 

normalmente, duas formas distintas de atrito, estás são chamadas de atrito seco e atrito 

lubrificado. O atrito seco, também conhecido como atrito Coulomb, descreve o atrito entre 

duas superfícies de contato secas, ou seja, com ausência de qualquer meio lubrificante, o 

atrito lubrificado, por sua vez, descreve o comportamento entre duas superfícies de contato 

divididas por uma camada lubrificante, seja esta gasosa, líquida ou sólida. (BHUSHAN, 

2013). 

O atrito não deve ser definido como uma propriedade do material, pois o mesmo 

material pode apresentar diferentes comportamentos. O atrito está mais relacionado a 

propriedades de superfícies, como por exemplo, erros micro geométricos decorrentes dos 

processos de fabricação, conhecidos como rugosidade. Outro fator importante para o atrito 

é o meio, condições ambientais de trabalho e a presença de lubrificantes afetam diretamente 

o comportamento, podemos então dizer que o atrito é uma resposta ao sistema, e todas as 

variáveis que o compõem (HUTCHINGS e SHIPWAY, 2017). 

O atrito estático entre duas superfícies é descrito pela equação 21 (HUTCHINGS e 

SHIPWAY, 2017): 

 

𝜇 =
𝐹

𝑊
          (21) 

A força F, representa uma carga tangencial necessária para mover um corpo 

estacionário sobre uma superfície. A taxa entre esta força e a força normal W é conhecida 

como coeficiente de atrito 𝜇. 

A amplitude da força de atrito é proporcional ao coeficiente de atrito, sendo que este 

pode variar, normalmente, entre valores de 0,001 para modelos de rolamento altamente 
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eficientes, até valores na ordem de 10 para duas superfícies metálicas lisas em deslizamento 

no vácuo. Em casos comuns, dois materiais em deslizamento, tendo como meio o ar, com 

ausência de outro meio lubrificante qualquer, os valores do coeficiente de atrito apresentam 

amplitude entre 0,1 e 1 (HUTCHINGS e SHIPWAY, 2017). 

Um dos principais produtos do atrito e um dos mais indesejáveis é o desgaste. Segundo 

Hutchings e Shipway (2017), o desgaste está diretamente ligado a vida útil de componentes 

e demais produtos, e é um dos principais impeditivos no desenvolvimento de certas 

máquinas e equipamentos. O desgaste é um dano ou uma remoção de material que ocorre 

através do atrito entre duas superfícies sólidas, sendo que este pode concentrar-se em uma 

única superfície ou em ambas, a definição de desgaste é comumente relacionada a perda de 

massa, ou perda de material de uma das superfícies que compõe o sistema, porém, danos 

causados pela interação entre as superfícies resultando em perda ou não de massa também 

são considerados desgaste (BHUSHAN, 2013). 

O desgaste decorrente do atrito em um tribossistema pode se dar principalmente de 

quatro formas distintas: Adesivo, abrasivo, fadiga e corrosivo (KATO e ADACHI, 2001). 

Estes modos são chamados de mecanismos de desgaste e são mostrados na Figura 10. 

Figura 10 - Mecanismos de desgaste 

 

Fonte: (KATO e ADACHI, 2001) 

Para avaliar o comportamento tribológico, isto é, atrito e desgaste decorrente da 

interação entre duas superfícies sólidas de deslizamento, são realizados, tipicamente, ensaios 

Desgaste adesivo Desgaste abrasivo 

Desgaste corrosivo Desgaste por fadiga 
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de deslizamento e desgaste. Nestes, as principais variáveis controláveis são as geometrias 

das superfícies, carga aplicada, velocidade de deslizamento, temperatura e umidade 

(BHUSHAN, 2013). 

Neste trabalho, dá-se especial ênfase ao ensaio Pino sobre Disco (pin-on-disc), 

utilizado para os ensaios tribológicos. Mais detalhes sobre o equipamento utilizado e a 

metodologia aplicada será mostrado nos capítulos a seguir. 

Nos ensaios pino sobre disco, um pino estacionário, é posicionado sobre um disco que 

possui um movimento de rotação sobre o próprio eixo. O pino pode possuir geometria 

esférica, plana ou mesmo uma geometria peculiar, dependendo dos objetivos do ensaio. 

Quando utilizada geometria esférica, pode-se utilizar como opção ao pino, uma esfera. Este 

é o ensaio mais comum no desenvolvimento de materiais para aplicações tribológicas 

(BHUSHAN, 2013). 

Figura 11 - Esquema do ensaio pino sobre disco (pin-on-disc) 

 

Fonte: (BHUSHAN, 2013) 

O controle das cargas é realizado por meio de uma célula de carga, a rotação do disco 

é feita por meio de um motor elétrico, tipicamente controlado por um sistema eletrônico, ou 

um inversor de frequência. , Nos tribômetros mais modernos, tem se tornado comum a 

utilização de servomotores, pois estes são mais precisos e confiáveis, além de oferecer um 

excelente controle de outras variáveis, como torque e curvas de aceleração e desaceleração. 

Os ensaios pino sobre disco devem ocorrer de acordo com as normas ASTM G99 - 

Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus, ou DIN 50324 - 

Tribology; testing of friction and wear model test for sliding friction of solids (ball-on-disc 

system). Existem ainda outras normas que podem ser aplicadas como a ISO/DIS 7148, porém 

o equipamento utilizado neste trabalho adequa-se melhor aos casos citados anteriormente. 

Pino estacionário Disco / Amostra 

Carga 
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De forma geral, é importante citar que a escolha pelo método de ensaio se dá 

principalmente pela característica que se pretende observar no tribossistema e pela 

semelhança do movimento realizado no ensaio e do movimento do produto estudado quando 

aplicado em campo (BHUSHAN, 2013). Por exemplo, no estudo de desgaste de camisas de 

motor, torna-se mais interessante a aplicação do ensaio pin-on-flat onde o movimento do 

pino acontece por meio de uma oscilação linear (reciprocating). 
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 MÉTODOS E PROCESSOS 

 

Para obter uma boa qualidade em um processo de microusinagem à laser é necessário 

considerar os parâmetros de processo. Dentre os principais influenciadores, pode-se destacar 

as condições ambientais, as propriedades térmicas, físicas e mecânicas do material e os 

parâmetros utilizados para obtenção do feixe laser. Desta forma, diversos experimentos 

foram realizados para o material DIN 16MnCr5, com o objetivo de entender melhor os 

fenômenos envolvidos e controlar o processo de LST. 

O aço DIN 16MnCr5, equivalente ao SAE 5115, possuí ponto de fusão na ordem de 

1410 °C, coeficiente linear de expansão térmica de 12,0 µm/m°C, condutividade térmica de 

52,0 W/m.K e calor específico de 0,47 J/g°C. É um aço de baixo teor de carbono (0,14 – 

0,19%), sendo ideal para aplicações onde se requer o tratamento de cementação. A 

cementação fornece ao material uma elevada dureza superficial, porém mantém o núcleo 

dúctil, desta forma. É comum o uso deste material em componentes como engrenagens, 

pinos e buchas. 

A composição química do aço DIN 16MnCr5 é mostrada na Tabela 1: 

      Tabela 1 - Composição química do aço DIN 16MnCr5 

C Mn P S Si Cr 

0,14 – 0,19 1,00 – 1,30 0,035 0,04 0,15 – 0,40 0,80 – 1,10 

      Fonte: Böhler-Uddeholm 

Este material foi selecionado para este estudo devido a sua larga aplicação em diversos 

componentes automotivos, sendo que pode-se citar como exemplo a fabricação de pinos de 

pistão e engrenagens. 
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 D-SCAN DO AÇO DIN 16MnCr5 

Para determinar os limiares de ablação e o parâmetro de incubação deste material, 

neste trabalho foi utilizado o método D-Scan (SAMAD e VIEIRA, 2006), descrito 

anteriormente. Por meio deste foram determinados os limiares de ablação e parâmetros de 

incubação para a largura temporal de 25 fs. Através dos resultados do D-Scan, determinou-

se as melhores condições para se processar com laser este material e por fim realizar o 

processo de texturização. 

Os experimentos de D-Scan foram realizados em um sistema laser de Ti:Safira 

(Femtopower Compact Pro CE-Phase HP/HR da Femtolasers), com emissão centrada em 

785 nm, com 37 nm de largura de banda e taxa de repetição máxima de 4 kHz. Energia 

máxima de 800 µJ por pulso e emissão com polarização linear. Nos experimentos, a energia 

por pulso foi atenuada para 80 ou 72 µJ, e o feixe foi focalizado por meio de uma lente com 

comprimento focal 𝑓 de 75 mm (Thorlabs AC 254-075-B). As amostras foram transladadas 

por uma mesa motorizada de 3 eixos, controlada por software dedicado, instalado em um 

computador integrado ao sistema. Durante a realização do experimento D-Scan, a amostra 

foi movida para uma posição onde o ponto focal do feixe laser encontrava-se em seu interior. 

O avanço, realizado em movimento constante, aconteceu sempre da esquerda para a direita, 

sendo que ao término o ponto focal estava acima da superfície da amostra. A polarização do 

feixe laser foi paralela à direção longitudinal dos traços. 

Durante o experimento utilizou-se duas taxas de repetição distintas, 4 kHz e 0,5 kHz 

combinadas com diversas velocidades de deslocamento transversal 𝑉𝑦. Estas velocidades 

foram variadas entre 0,05 a 30 mm/s (correspondendo a uma variação de 𝑁 de 1 a 15408). 

Cada traço foi gravado com um deslocamento de 400 µm entre os seus centros. A Figura 12 

mostra os traços obtidos com a taxa de repetição de 4 kHz. 
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Figura 12 - Traços obtidos para análise pela técnica D-Scan com taxa de repetição de 4 kHz e 

largura temporal de pulsos laser de 25 fs 

 

Fonte: do autor 

Todos os traços foram confeccionados sem o uso de atmosfera protetora. Após o 

procedimento as amostras foram limpas com álcool isopropílico em aparelho ultrassom, para 

remoção de impurezas e detritos que possam ter sido depositadas sobre a superfície durante 

o experimento. 

O método D-Scan se mostra particularmente importante para este trabalho pois permite 

determinar de forma confiável as regiões de alta e baixa fluência, onde respectivamente, 

encontraremos fenômenos térmicos de maior e menor intensidade. Outro fator essencial é a 

determinação do parâmetro de incubação, que desloca as regiões de baixa e alta fluência 

exercendo assim, importante influência em processos que requerem alto número de 

sobreposição de pulsos. 

Anteriormente à realização do D-Scan, as amostras foram preparadas com as 

dimensões retangulares de 12 mm de largura por 20 mm de comprimento, e espessura de 1 

mm. Estas foram obtidas a partir de um pino de pistão comercial, e posteriormente ao corte, 

realizado em um cut-off, as mesmas foram embutidas e polidas, apresentando rugosidade 

superficial de 0,02 Ra e 0,03 Sa. 
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Para a medição da dimensão 2𝜌𝑚𝑎𝑥, importante para a obtenção do limiar de ablação 

𝐹𝑡ℎ, foi utilizada a técnica de microscopia confocal. Para isso utilizou-se o microscópio CSM 

700 (Carl Zeiss), com lente Zeiss com ampliação de 50x e magnificação total de 1376x. A 

medição foi realizada por meio do software vinculado ao equipamento. Como referência, 

durante o processo de calibração da medição, foi utilizado um bloco-padrão classe 0, com 

dimensão de 1,003 mm (tolerância de ±0,12 µm) construído em zircônia. 

Para uma observação mais criteriosa da superfície ablacionada, foi utilizado um 

microscópio de varredura eletrônico (MEV) EVO HD 15 (Carl Zeiss), que permitiu a 

obtenção de imagens com maior ampliação e qualidade em termos de resolução. As amostras 

analisadas no MEV precisam ser condutoras de eletricidade para que possamos obter uma 

melhor resolução, assim, utilizou-se uma fita condutora de eletricidade composta de carbono 

para ligar a superfície da amostra ao porta amostra (stub). Os parâmetros aplicados na análise 

foram: EHT 20 kV, WD 11,5 mm, spot size 574 e Iprobe 2,6 nA. As imagens foram obtidas 

através dos sinais coletados pelo detector de elétrons secundários (SE1). 

 

 ESTAÇÕES LASER E ENSAIOS TRIBOLÓGICOS 

Os experimentos de D-Scan foram desenvolvidos no laboratório TCUBO (table top 

terawatt laser), e os de usinagem e texturização no laboratório T3U, descrito anteriormente, 

ambos no “Centro de Lasers e Aplicações” do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN). O feixe laser gerado no TCUBO é transmitido até uma estação de trabalho existente 

no laboratório T3U, onde foram realizados os experimentos de LST. 

Nesta estação, o fixe laser é tratado espacialmente e é focalizado sobre a superfície da 

amostra. A amostra é fixada em um estágio translador micrométrico 2D é possível 

desenvolver diversas geometrias e rotinas de fabricação com a apoio de sistemas CAD/CAM 

e interfaces desenvolvidas por meio de controladores e softwares como LabView (VIDAL, 

2010). O sistema possui diversas interfaces de supervisão e instrumentação que possibilitam 

um bom controle do processo. Para os experimentos neste trabalho foi utilizada uma lente 

com dubleto da ThorLabs com comprimento focal de 40 mm. 

Para os ensaios tribológicos, foi utilizado o tribômetro TE-67, do fabricante 

Plint&Partners Ltda. Os procedimentos relacionados ao ensaio e a amostra seguiram as 
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definições e recomendações da norma ASTM G99.Para auxílio na lubrificação do contato, 

foi utilizada uma bomba peristáltica, alimentada com óleo motor comercial SAE 5W30 

sintético (ILSAC GF-5 Lubrax Petrobras) comercial. A escolha por este lubrificante se deu 

em relação ao grande uso em veículos nacionais, principalmente com motores Flex. 

Utilizou-se para texturização das superfícies uma segunda estação de trabalho, 

chamada de “estação Femtolaser”. Trata-se de um sistema laser de pulsos ultracurtos, cujo 

feixe de saída é injetado em um conjunto opto-mecânico que trata o feixe laser, o conduz até 

uma lente de focalização e movimenta de maneira controlada uma mesa de coordenadas com 

três eixos, com exatidão de posicionamento na ordem nanométrica, obtida através de 

motores piezelétricos. 

O gerador de pulsos laser de femtossegundos, é um laser de titânio safira, modelo 

“Element PRO 400” da Femtolasers Produktions GmbH, com emissão polarizada centrada 

em 800 nm, largura temporal de 10 fs, energia por pulso de ~ 6 nJ e taxa de repetição de 85 

MHz. 

Este feixe é então injetado em um sistema amplificador multi-passo de um estágio, 

também de titânio safira modelo “Femtopower Double 10 kHz”, da Femtolasers. Após 

passar por este amplificador, o feixe ainda apresenta polarização vertical, mas com energia 

de aproximadamente 200 mJ e taxa de repetição de 10 kHz. 

O feixe amplificado é então injetado no sistema opto-mecânico modelo “PRJ0221-

Femtolasers” da Lasea Laser Engineering Applications. Neste sistema, o feixe é levado até 

a lente de focalização, a qual produz um ponto focal sobre a superfície da amostra 

processada. Esta amostra é colocada sobre um estágio translador de três eixos, com precisão 

nanométrica e controlado por programação ISO de códigos G. O sistema ainda incorpora 

monitor de energia, controle da taxa de repetição, visor da área processada e possibilita a 

expansão espacial do feixe em até 5X. 

Para os ensaios, fixou-se os discos no equipamento, mantendo o mesmo em rotação, 

com velocidade fixa de deslizamento de 1 m/s. Para o ensaio utilizou-se uma esfera de aço 

SAE 52100 pressionada contra a superfície do disco por meio de uma célula de carga, com 

carga fixa de 30 N. O ensaio foi repetido em diferentes raios do disco, mantendo-se sempre 

a velocidade tangencial e carga, além de realizar ensaios na zona texturizada, realizou-se 
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ensaios na zona sem textura do mesmo disco para comparar os resultados. A força de atrito 

foi monitorada pela célula de carga (Phoenix Tribology), com exatidão de ± 0,2 N. 

Os discos utilizados como amostras possuíam diâmetro de 60 mm, e cerca de 6 mm de 

espessura. Ambas as faces planas foram retificadas, com rugosidade RA abaixo de 0,3 µm. 

Alguns discos foram ensaiados sem tratamento térmico. Os discos tratados termicamente 

passaram pelo processo de cementação sólida à 910°C por 6 horas, posteriormente foi 

realizado um tratamento de normalização, e posterior têmpera e revenimento. A dureza das 

amostras não tratadas estava na faixa de 8 a 10 HRC e as amostras tratadas atingiram dureza 

de 54 HRC. 

As texturas produzidas nas faces, para todos os casos, formavam um anel em torno do 

centro da amostra, possuindo diâmetros variados e uma faixa de espessura na ordem de 3 a 

4 mm. A densidade de texturização foi variada entre 7,5% e 11,5%, sendo que a disposição 

dos dimples possuíam duas disposições, alinhados e intercalados, conforme levantamento 

realizado por PROFITO (2010) e GACHOT et al. (2016). 
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 RESULTADOS D-SCAN 

Para determinar o limiar de ablação (𝐹𝑡ℎ) em função do número de pulsos é necessário 

obter o parâmetro ρmax, que por sua vez é obtido através da medida dimensional da largura 

dos traços obtidos no processo D-Scan. Com estes valores, e aplicando a equação 16, é então 

obtido o limiar de ablação para cada um dos traços, enquanto que a equação 18 fornece o 

valor de pulsos sobrepostos (𝑁). A Figura 13 mostra um gráfico construído a partir dos 

resultados obtidos neste experimento, descrito no capítulo anterior e mostrado na Figura 12. 

Figura 13 - Gráfico apresentando os limiares de ablação (Fth) em função do número de 

pulsos sobrepostos (N) para o aço DIN 16MnCr5 

 

Fonte: do autor 

Observa-se uma queda constante do limiar de ablação com o aumento do número de 

pulsos sobrepostos (até 10.000 pulsos). Isto mostra que o material se torna menos 

“resistente” à ablação com o acúmulo de pulsos em um mesmo local devido ao efeito de 

incubação, descrito anteriormente. Para um ou poucos pulsos, o limiar de ablação situa-se 
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entre 0,35 e 0,4 J/cm2, caindo para aproximadamente 0,08 J/cm2 para um número muito 

grande de pulsos, com um fator de incubação S = 0,83. 

O conhecimento deste comportamento, e da relação entre 𝐹𝑡ℎ 𝑒 𝑁, é necessário para 

evitar o surgimento de efeitos térmicos. O limiar de ablação para um dado material, 

corresponde à densidade de energia mínima capaz de causar dano na superfície deste 

material. Este dano é de dimensão microscópica e muito difícil de ser observado. Assim, 

usa-se o método de dano zero (LIU, 1982) onde relaciona-se diâmetros de danos com 

fluências cada vez menores até que estes danos não sejam mais perceptíveis (pelo menos 

com técnicas de microscopia convencionais). A extrapolação desta relação para danos com 

dimensão zero corresponde à fluência de limiar. Assim, um dano macroscópico, precisa de 

uma fluência muito maior que a de limiar para ser formado e observado. A própria formação 

dos ripples precisa de uma certa fluência acima do limiar, ou uma sobreposição de pulsos, 

para acontecer. 

Além de se obter valores adequados para a fluência utilizada no processo, os traços 

também podem fornecer dados mais precisos acerca dos parâmetros de processo para a 

produção dos dimples.  Para isso, observou-se características dimensionais e morfológicas, 

como uniformidade, simetria, ausência de sinais de material ressolidificado e outros aspectos 

que poderiam indicar presença de efeitos térmicos, ausência ou mínima presença de ripples, 

e características geométricas e dimensionais como perfil, largura e profundidade. A região 

com estas características é mostrada na Figura 14: 
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Figura 14 - Imagens obtidas por MEV do traço 4 com N=2316 Acima: região 

localizada à esquerda do centro do traço. Abaixo: Medição da distância entre o centro 

do traço e a região de interesse 

 

 

Fonte: do autor 

Região de interesse Ponto focal (Z0) 
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Na região apresentada, não se observa material ressolidificado ou rebarbas. Os 

parâmetros de processo aqui utilizados (𝐹𝑡ℎ 𝑒 𝑁) podem ser considerados bons candidatos à 

formação de um dimple com as características pretendidas.  Utilizando como referência o 

centro do traço (região de menor largura), a localização da região de interesse estava 

deslocada 1,25 mm à esquerda, o que representa posição do ponto focal (equação 20) 

aproximada de 1250 µm acima do foco, este valor é obtido devido ao sincronismo do 

movimento e velocidade dos eixos Z e Y. As dimensões do traço neste ponto são de 104,5 

µm de largura e 46,78 µm de profundidade. Com a posição Z da amostra conhecida, pode-

se calcular o diâmetro do feixe laser (equações 19 e 20), e consequentemente a fluência 

correspondente nesta posição. Neste caso, obteve-se uma fluência de 0,1 J/cm2 e N = 2316. 

Verifica-se que este valor está bem próximo àquele do gráfico da figura 13 para este número 

de pulsos. Assim, a utilização desta fluência e do correspondente N na confecção de um 

dimple deve então levar a uma estrutura livre de rebarbas e com uma significativa redução 

da ZAC (MIRIM, 2016). 

A utilização de uma fluência adequada, com pouco ou nenhum efeito térmico, ainda 

não garante a formação de uma geometria adequada ao dimple. Como se vê na Figura 14 

(acima), há um sulco profundo no centro do traço, indesejado para o processo. A Figura 15 

mostra uma figura 3D da região analisada na Figura 14, obtida através da técnica de 

microscopia confocal, e um perfil 2D da sua seção transversal. Além do sulco, não visto na 

Figura 15, devido à resolução do equipamento, porém observado na Figura 14, como um 

traço no centro da imagem, também se observa um perfil em “V”, não adequado ao que se 

pretende para as micro cavidades. Este perfil em “V” deve-se ao perfil gaussiano de 

distribuição de intensidade do feixe laser. Algumas técnicas de conformação espacial do 

feixe laser podem ser utilizadas para evitar este problema. 
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Figura 15 - Análise do traço por microscópio confocal. Esquerda: perfil 3D da 

região de interesse. Direita: perfil 2D da região indicada 

 

 

Fonte: do autor 
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 FABRICAÇÃO DOS DIMPLES 

O diâmetro desejado para os dimples, neste experimento, foi de aproximadamente 

50µm a 60µm. Com a lente de focalização utilizada, de 20x, se obtém um foco com ~ 4 a 6 

µm de diâmetro (equação 19). Assim, em princípio, seria possível a obtenção de um furo 

cego circular através de trepanação, ou seja, de um movimento com interpolação circular do 

feixe focalizado. Como o sistema não possui movimento em três eixos controlado, não seria 

possível controlar o perfil de profundidade deste furo cego, o qual seria bastante irregular. 

Uma alternativa encontrada foi obter o furo por percussão, onde o feixe fica em posição 

estacionária em relação à peça e o furo é aprofundado com o aumento do número 𝑁 de pulsos 

sobrepostos. O diâmetro do foco, de ~ 4 a 6 µm, porém, gera um furo muito menor que o 

desejado. O aumento de 𝑁, leva a um aprofundamento do dimples que pode chegar assim à 

profundidade desejada. Contudo, este aprofundamento é seguido também de um aumento do 

diâmetro da cratera produzida. Estes fenômenos simultâneos dificultam muito a obtenção de 

um dimple com diâmetro e profundidade pré-estabelecidos. Um aumento da energia seria 

outra maneira de obter um diâmetro e profundidade maior, contudo, esta alternativa elevaria 

a fluência a um regime onde efeitos térmicos iriam ocorrer gerando fusão e possíveis 

rebarbas. 

Assim, ao confeccionar os dimples por percussão, optou-se por variar a posição focal 

do feixe sobre a amostra. Desta maneira pretendia-se obter o controle do diâmetro do furo 

formado através do aumento do diâmetro do feixe sobre a superfície da amostra. 

Para obter a posição do foco (𝑍0) utilizou-se a técnica da regressão do diâmetro, que 

consiste em observar vários furos realizados com mesma energia e número de pulsos, porém, 

com posição no eixo 𝑍 (de propagação do feixe) diferentes. Ao observar em microscópio 

óptico, procura-se o furo que apresenta menor diâmetro e boa circularidade, e a sua 

respectiva posição 𝑍, representa o ponto focal. O erro para esta técnica será de 

aproximadamente metade do passo utilizado, em sentido positivo e negativo. Neste caso, a 

posição focal foi definida com um erro estimado de ± 25 µm, que se mostrou suficiente para 

esta aplicação. 

Ao realizar o experimento, definiu-se como variáveis a posição focal e o número de 

pulsos. Ao analisar os resultados, percebeu-se que menores sobreposições de pulsos geravam 

um resultado mais próximo do desejado em termos dimensionais, porém, ao analisar a 
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geometria não se obteve o perfil do dimple. Maiores sobreposições de pulsos apresentaram 

sinais de fusão e material ressolidicado, ao acrescer mais ainda o número de pulsos 

sobrepostos, obteve-se uma geometria cônica, semelhante ao perfil do feixe (gaussiano), 

porém sem sinais de material ressolidificado onde foi possível analisar. Os resultados deste 

experimento podem ser vistos na Figura 16. 

Para a determinação da fluência utilizou-se como referência para os cálculos do 

diâmetro do feixe os valores de M2=2 (referente a estação do laboratório T3U) e a lente 

utilizada possuí comprimento focal f=40 mm, polarização vertical e largura temporal de 30 

fs. A taxa de repetição para este experimento foi variada de forma que facilitasse o processo 

de controle do número de pulsos, porém, esta não exerceu influência direta sobre os 

resultados. 

Figura 16 - Imagem obtida por MEV dos dimples. E = 5µJ  𝑭𝒕𝒉,𝑵 = 5,01 J/cm² 

 
𝑵 = 4 Pulsos 
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𝑵 = 32 Pulsos 

 
𝑵 = 64 Pulsos 
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𝑵 = 128 Pulsos 

 
𝑵 = 256 Pulsos 
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𝑵 = 512 Pulsos 

Fonte: do autor 

Os dimples com baixo N apresentam geometria muito semelhante á distribuição de 

intensidade do feixe laser. É visto uma falta de simetria da cratera, com uma região 

ablacionada ao lado de uma região razoavelmente circular. Isto se deve à qualidade do feixe 

laser que é baixa devido a danos ocorridos na óptica do sistema gerador dos pulsos de fs e 

ao fato deste feixe ser transmitido por mais de 30 metros entre o laboratório TCubo, onde é 

gerado, até o T3U onde os furos são produzidos. As superfícies mais rasas das crateras 

apresentam uma estrutura periódica parecida com um padrão de interferência, conhecida 

como LIPSS (laser induced periodic surface structures) (SAMAD, MACHADO, et al., 

2012) que surgem para fluências próximas às de limiar e são perpendiculares à direção de 

polarização do feixe laser. 

Observa-se também um aprofundamento muito grande na região central do furo. Isto 

é desproporcionalmente aumentado com o aumento de N. A parte central do feixe é mais 

intensa e o efeito de incubação é mais pronunciado nesta região.  

Este afunilamento do perfil espacial do dimple não é adequado ao que se pretende e 

para modifica-lo, portanto, é preciso modificar o perfil de intensidade do feixe laser. Assim, 
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foram realizados alguns estudos para modificação do perfil do feixe, de forma que a 

intensidade de energia da região central fosse reduzida. 

As modificações foram realizadas por meio da inserção de uma íris no caminho do 

feixe antes da lente de focalização. Esta íris tem um diâmetro 7x menor que o diâmetro 

utilizado originalmente, o que resulta em um efeito de difração que transforma o perfil 

gaussiano em um perfil que se assemelha a um anel, a este nomeamos como donut, e a 

distribuição da energia obtida através do sensor LBP (Laser Beam Profiler) é mostrado na 

Figura 17. Isto, contudo, só é verdade para regiões fora do ponto focal, pois neste ponto, o 

anel se colapsa em um perfil muito próximo ao gaussiano. Assim, é preciso encontrar um 

plano fora do ponto focal onde a distribuição espacial de energia produza uma cratera com 

perfil próximo ao desejado (de uma semiesfera) e não a de um anel. 

Figura 17 - Perfil de intensidade do feixe laser fora do ponto focal após truncamento por uma 

íris 

 

Fonte: do autor 

Desta maneira, conduziu-se um novo experimento com a inserção da íris no caminho 

do feixe laser, utilizando como variáveis a posição 𝑍 do plano focal em relação à superfície 

da amostra, a energia e o número de pulsos sobrepostos. O principal objetivo foi a análise 

da variação dimensional e da geometria das cavidades. As energias utilizadas foram de 5,0 
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µJ e 9,3 µJ, com variação do número de pulsos de 200, 300, 500, 1000, 2000 e 10000 e 

variação da posição da amostra no eixo 𝑍 nas posições de +400 µm, +300 µm, +200 µm, 

+100 µm, 0 µm, -100 µm, -200µm, -300 µm e - 400 µm. A definição destes parâmetros se 

deu devido aos experimentos realizados anteriormente. A largura temporal dos pulsos foi de 

30 fs, taxa de repetição de 50 Hz, de forma que fosse possível o controle do número de pulsos 

por meio do tempo de abertura e fechamento do shutter. A lente utilizada possuía 

comprimento focal de 40 mm e a polarização, neste caso, foi circular para reduzir a formação 

de LIPSS. Vale aqui salientar que um feixe gaussiano truncado não é mais um feixe 

gaussiano puro e as equações 19 e 20 não podem mais ser utilizadas pois neste caso não vale 

mais as equações de propagação de feixes gaussianos puros. 

Por meio deste experimento foi observou-se dimples com superfícies mais uniformes 

e com característica geométrica semiesférica, um dos objetivos propostos neste trabalho. 

Observou-se também que mesmo com a variação do número de pulsos e energia, o diâmetro 

dos dimples se mantiveram próximos ao valor de 50 µm. As profundidades apresentaram 

variação de acordo com o número de pulsos aplicados. 

Os que dimples confeccionados com mais de 1000 pulsos, continuaram apresentando 

o perfil cônico, ou afunilado, observado anteriormente. Mesmo com diferentes posições do 

plano focal e variação da energia. A Figura 18 mostra os dimples confeccionados com 

energia de 5,0 µJ, posição focal Z=0. 
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Figura 18 - Dimples obtidos com feixe donut, observados em MEV 

 

Fonte: do autor 

Com base neste experimento, percebeu-se que uma grande sobreposição de pulsos, 

acima de 1000, não seria adequado para confeccionar os dimples, devido ao fato destes 

apresentarem grande profundidade. Verificou-se desta maneira que o efeito de diminuição 

da intensidade no pico da gaussiana não foi o suficiente para evitar o efeito de afunilamento 

do furo. Para aumentar este efeito é preciso aumentar o truncamento da gaussiana, ou seja, 

é preciso diminuir o diâmetro da íris que intercepta o feixe laser inicial. 

Assim, definiu-se um novo experimento com íris de diâmetro de 3 mm; variação do 

plano focal e número de pulsos. Para este experimento foram utilizados os seguintes 

parâmetros: largura temporal (𝑇𝑝) = 30 fs; taxa de repetição (𝐹) = 50 Hz; comprimento focal 

(𝑓) = 40 mm; Energia (𝐸) = 5,0 µJ; e polarização circular. Foram utilizados dimples com 

100, 200, 400 e 1000 pulsos sobrepostos e variação do plano focal de -400 a +400 µm com 

incrementos de 100 µm. Como já explicado, a redução no diâmetro da íris teve como objetivo 

pronunciar o efeito do anel, reduzindo ainda mais a intensidade na região central do feixe. 

Os dimples confeccionados com a amostra na posição 𝑍 + 200 µm, ou seja, com plano 

focal 200 µm sob a superfície da amostra, apresentaram variação dimensional linear em 
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termos de profundidade por pulso. Observando-se a relação entre a profundidade e o número 

de pulsos, percebe-se que para cada pulso foram removidos aproximadamente 0,024 µm de 

material, para quaisquer sobreposições de pulsos. Além disso, este apresentou menor 

variação dimensional dos diâmetros dos dimples, estando todos na faixa de 50 a 52 µm. A 

Figura 19 apresenta dois gráficos com os resultados correlacionando a variação da 

profundidade em relação ao número de pulsos sobrepostos e a variação do foco (𝑍): 
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Figura 19 - Variação da profundidade dos dimples: Acima: em função ao número de pulsos. 

Abaixo: em função a posição da amostra 

 

 

Fonte: do autor 

Para analisar as características dimensionais e geométricas dos dimples, foram 

realizadas análises por WLI (White Light Interferometry), e os resultados podem ser vistos 
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na Figura 20. No caso ressaltado anteriormente (posição 𝑍 + 200 µm) os dimples 

apresentaram o perfil de uma calota semiesférica, formando um raio de aproximadamente 

100 µm com variações de acordo com a profundidade de cada dimple analisado. Para todos 

os casos as superfícies apresentaram boa uniformidade e simetria. 

Figura 20 – Análise espacial dos dimples, obtido por WLI 

 

Fonte: do autor 

Ao analisar a Figura 21, observa-se que mesmo com 1000 pulsos os dimples não 

apresentam perfil cônico, ou afunilado, mesmo na zona central, onde a energia é mais 

intensa. Nota-se que em nenhum dos casos são vistos sinais de efeitos térmicos como 

material ressolidificado ou mesmo partículas nas proximidades, que poderiam representar 

respingos resultantes da fusão de material. Podem ser observados na superfície a presença 

de LIPPS, embora em quantidade pequena devido a minimização causada pelo uso de 

polarização circular, estes porém, não prejudicam a aplicação dos dimples ou mesmo a 

uniformidade das superfícies e normalmente indicam a proximidade do limiar de ablação. 
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Figura 21 - Imagens dos dimples obtidas por MEV 

 

 

Fonte: do autor 

 

 TEXTURIZAÇÃO DE AMOSTRA PARA ENSAIOS DE DESGASTE 

Para a texturização da superfície do disco utilizou-se as condições de feixe laser 

conforme descrito anteriormente, com energia de 5 µJ e sobreposição de 200 pulsos. Para a 

programação da estação, utiliza-se um comando numérico, com código G (linguagem ISO). 

Para obtenção do código de programação, utilizou-se o software de Manufatura Assistida 

por Computador (CAM – Computer Aided Manufacture) Mastercam, versão 2018 e o pós 

processador M18_aero, desenvolvido pela empresa Ascongraph. 
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Para a definição da posição de cada micro cavidade, foi realizado um desenho CAD 

com um ponto que representava a posição onde o laser iria causar danos a superfície da peça. 

Para definir o tempo de interação do laser em cada posição utilizou-se a operação de 

“furação”, sendo que o tempo foi definido por meio da função “tempo de espera”. A mesma 

operação foi aplicada a todos os pontos em um espaço de 20°, para a criação das outras 

regiões utilizou-se a ferramenta “transformar operações”, criando assim repetições da 

operação anterior a cada 20°. A partir daí foi gerado um código G para cada região e em 

seguida aplicado na operação da estação. 

A amostra foi fixada na mesa sobre a estação, como não existe esforços durante a 

usinagem das cavidades, para fixação utilizou-se adesivos, para evitar deslocamentos 

indesejáveis da amostra. A superfície foi nivelada, com o uso de um estágio de movimento 

angular com dois eixos, de forma que, a face plana estivesse perpendicular ao feixe laser. 

Em seguida, foi definida a posição do foco do feixe laser, de acordo com o procedimento 

descrito anteriormente. A origem de trabalho (G54), que define as coordenadas X0 e Y0, foi 

definida no centro do disco por meio de uma rotina de alinhamento pelas arestas de um furo 

presente no centro do disco. A Figura 22 mostra a montagem do disco na estação: 

Figura 22 – Esquerda: Montagem do disco na estação. Centro: Visão geral da pista onde foi 

realizada a texturização. Direita: trajetória do laser gerada pelo software Mastercam 

 

Fonte: do autor 

Em seguida, o código G gerado no software CAM foi importado para software de 

controle da estação. No código G são definidos os tempos de espera, por meio da função 

G44, e abertura e fechamento do obturador pneumático (shutter), respectivamente M410 e 

M400. Para a movimentação entre os pontos, foi utilizado o avanço rápido G0. 
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Para a execução das micro cavidades, ajustou-se a taxa de repetição do laser em 200 Hz 

e tempo de espera de 1 s. Desta forma, foi realizado o controle do número de pulsos, devido 

à ausência de um contador de pulsos. Ensaios anteriores mostraram que as variações que 

podem ocorrer devido ao método utilizado não se mostraram significativas em relação as 

dimensões ou reprodutibilidade das micro cavidades. 

As micro cavidades foram produzidas com passo linear de 300 µm e incremento 

angular de 1,8°, após a medição por WLI, constatou-se que o diâmetro médio dos dimples 

eram de 60 µm e profundidade de 6 µm. O perfil 2D apresentado foi de uma calota 

semiesférica com raio de 150 µm. As variações dimensionais apresentadas entre as micro 

cavidades controladas não ultrapassaram 5% caracterizando um desvio máximo obtido no 

diâmetro de ± 2 µm e na profundidade de ± 0,2 µm. 

 

 FABRICAÇÃO DE DIMPLES NA ESTAÇÃO FEMTOLASER 

O sistema laser, onde os experimentos iniciais foram realizados, possui algumas 

limitações em termos de operação que dificultam a fabricação de dimples em amostras com 

dimensionais elevados, necessários para a realização de ensaios tribológicos, por este 

motivo, novos experimentos foram conduzidos na estação FEMTOLASER, descrita 

anteriormente. Por se tratar de uma estação de trabalho com características distintas em 

relação à anterior, alguns experimentos foram conduzidos com o objetivo de reproduzir os 

resultados obtidos. 

Os primeiros experimentos conduzidos mostraram que a energia do novo sistema 

estava acima da energia utilizada no sistema anterior. Para limitá-la utilizou-se como recurso 

a manipulação de uma célula de Pockels e o uso de um atenuador de potência instalado na 

estação. Com o auxílio de um sensor Newport Coehrent FieldMax II, mapeou-se a influência 

destes componentes em relação aos parâmetros do laser, onde a maior energia disponível do 

feixe é obtida com aplicação de 6,3 kV na célula de Pockels e o atenuador na posição 100%. 

Ao realizar os ensaios com o atenuador, notou-se que embora apresente uma graduação 

linear (0-100%), o impacto sobre a potência não se deu da mesma forma, resultando uma 

curva não-linear. A Figura 23 mostra a influência do atenuador sobre a potência. Em relação 

a célula de Pockels, o valor máximo de trabalho é de 6,3 kV, neste estado a energia do feixe 

medida é de aproximadamente 110 µJ com o sistema estabilizado, o valor mínimo de 
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trabalho é de 1,9 kV, neste estado a energia do feixe é de 70 µJ, considerando que o atenuador 

esteja na posição 100% e não seja aplicado nenhum filtro adicional. 

Figura 23 - Relação entre a % de atenuação e a potência do feixe 

 

Fonte: do autor 

Assim, optou-se por trabalhar com os seguintes parâmetros: Célula de Pockels em 1,9 

kV e atenuador em 10%, energia medida 𝐸0, neste caso, é de aproximadamente 17 µJ, com 

base em medição realizada na lente de focalização. 

Para definir a densidade de energia é necessário conhecer o diâmetro do feixe no ponto 

focal, para isso utiliza-se a equação 19. O parâmetro 𝑀2 está relacionado a cada sistema e 

refere-se, de certa forma, a qualidade do feixe. Para obter o valor de 𝑀2 utiliza-se a 

equação 21. 

 𝑀2 = 𝜋. 𝐷0
2 (

√(
𝐷𝑧
𝐷0

)
2

−1

4𝜆𝑍
)       (21) 
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Onde, 𝐷0 é o diâmetro mínimo do feixe, obtido no ponto focal. 𝐷𝑍 é o diâmetro do 

feixe obtido em uma posição 𝑍, que corresponde a distância linear em relação ao ponto focal. 

𝜆 é o comprimento de onda do laser, para este caso 0,8 µm. 

Assim, conduziu-se um experimento onde o feixe laser foi direcionado a uma lente 

com comprimento focal 𝑓 de 400 mm até um sensor Newport LBP Series (Laser Beam 

Profiler), que permite a medição do diâmetro do feixe. Registrou-se os diâmetros do feixe 

em diversos pontos, considerando oscilações entre a posição horizontal e vertical, a partir 

destes valores calculou-se o valor de 𝑀2, que neste caso foi de 1,564. A Figura 24 mostra a 

variação dos diâmetros registrados para cada posição, sendo possível notar algumas 

distorções presentes em alguns pontos entre as dimensões horizontais e verticais, mostrando 

uma assimetria do feixe, que não mostrou-se significativa no ponto focal. 

Figura 24 - Relação entre a posição focal e o diâmetro do feixe laser para lente com f=400 mm 

 

Fonte: do autor 

As micro cavidades produzidas inicialmente, foram desenvolvidas com uma lente de 

comprimento focal de 30 mm, e diâmetro do feixe de 6 µm. Com parâmetros semelhantes 

aos utilizados nos experimentos anteriores, e de acordo com o mapeamento descrito, foram 

obtidas micro cavidades com diâmetro de 30 µm e profundidade de 3 µm, em acordo com a 
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relação estipulada anteriormente, 1/10. Estes, porém, não obtiveram bons resultados durante 

ensaios tribológicos, por este motivo, optou-se pela construção de dimples com as mesmas 

características dimensionais obtidas anteriormente. 

Para obtenção de furos com diâmetros superiores, optou-se pelo uso de uma lente com 

comprimento focal de 20 mm e feixe gaussiano TEM00, sendo que o aumento do diâmetro 

das micro cavidades foi obtido através do alargamento característico ocasionado pelo efeito 

de incubação, descrito anteriormente. 

Utilizou-se para este experimento energia de 10 µJ, e posição do plano focal foi variada 

ente -100 µm e +100 µm, em incrementos de 20 µm. A largura temporal do feixe foi de 70 fs 

e a sobreposição de pulsos aplicada foi de 200 pulsos. O diâmetro obtido na posição do plano 

focal +60 µm, sendo está abaixo da superfície da amostra, foi de 60 µm, com profundidade 

na ordem de 5 a 7 µm. Estás dimensões são semelhantes as obtidas na estação anterior e por 

isso selecionou-se está condição para texturização dos discos. 

 

 ENSAIO TRIBOLÓGICO 

Para a realização do ensaio de desgaste, a amostra utilizada possuí a forma de um 

disco, sendo que a superfície ensaiada será uma das faces planas. Como contra corpo, neste 

ensaio, foi utilizada uma esfera de aço. Por este motivo, este ensaio é chamado esfera-disco. 

Utilizou-se no ensaio uma carga axial constante de 30N e velocidade de deslizamento 

constante de 1 m/s, variando a velocidade de rotação do disco conforme o raio da amostra a 

ser ensaiado. O tempo de ensaio foi limitado pelo percurso de 1000 m, consequentemente 

gerando um ensaio com cerca de 17 min. A pressão máxima para este contato foi de 

1659 MPa, resultando em um raio de contato estimado de 93 µm no início do teste, estes 

valores se baseiam no modelo de contatos de Hertz conforme demonstrado na equação 22. 

 

𝑎 = (
3.𝑤.𝑟

4.𝐸
)

1
3⁄

        (22) 
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Onde 𝑎 é o raio de contato entre as superfícies de contato, 𝑤 é a carga aplicada, 𝑟 é o 

raio da esfera e 𝐸 é o módulo de elasticidade do material da esfera. Para os cálculos, foi 

utilizado o software UMT da Bruker, em todos os casos considerando o contato entre uma 

superfície esférica e uma superfície plana. Durante o ensaio foi utilizada uma bomba 

peristáltica para lubrificação do contato, e o lubrificante sintético comercial SAE 5W30 

ILSAC GF-5 Lubrax Petrobras. A Figura 25 mostra o esquema de montagem do ensaio 

tribológico: 

Figura 25 - Esquema de montagem do ensaio tribológico 

 

Fonte: do autor 

Foram realizados, para cada amostra, um total de seis ensaios, três em uma região sem 

texturas e três em uma região texturizada. 

A zona texturizada da amostra 1, produzida no laboratório TCUBO, possuía micro 

cavidades em 10% da área compreendida ao anel onde a texturização foi aplicada. Os 

resultados apresentados neste trabalho, compõem a média obtida para cada região. A Figura 

26 apresenta o gráfico obtido a partir do ensaio tribológico esfera-disco. Neste ensaio foi 

medida a força de atrito por meio de uma célula de carga, além desta, também foi realizado 

o controle do coeficiente de atrito, apresentado no gráfico. Além destes controles, para cada 

ensaio foi realizado a pesagem do disco e da esfera, para verificar eventuais perdas ou ganhos 

de massa. 

Câmara de ensaio 

Bomba peristáltica 

Célula de carga 

Amostra (corpo e contra corpo) 
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Figura 26 - Gráfico (coeficiente de atrito x tempo de ensaio) comparando zona não texturizada e 

zona com 10% de texturização 

 

Fonte: do autor 

Analisando as curvas, percebe-se que após a estabilização os valores observados em 

na zona texturizada apresenta uma constância, enquanto na zona texturizada pode-se 

observar uma mudança de regimes com uma tendência de aumento do coeficiente de atrito. 

Analisando os valores médios da zona central da curva, entre 300 e 700s de ensaio, observa-

se o coeficiente de atrito da zona texturizada de 0,08 e da zona não texturizada de 0,11, e as 

respectivas forças de atrito de 2,60 N e 2,95 N. 

A redução do coeficiente de atrito em comparação simples (média do somatório dos 

valores da área central do gráfico) atingiu cerca de 11%, porém devido a tendência observada 

no gráfico não se pode obter conclusões apenas por este resultado. Tanto a esfera quanto o 

disco não apresentaram variações de massa em qualquer um dos ensaios, mesmo quando 

comparando o primeiro e o último, sendo que para o controle foi utilizada uma balança 

analítica Metler Toledo com resolução de 0,00001 g. 

Observando-se as zonas ensaiadas, nota-se que o desgaste na zona sem textura, 

aparentemente, apresentou menor severidade que o observado na zona texturizada. A Figura 

27 mostra imagens obtidas com microscopia confocal das regiões de interesse com 

ampliação de 254x. 
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Figura 27 – Imagens obtidas por microscopia confocal com ampliação de 254x (a) região sem 

textura (b) região texturizada 10% após o ensaio de desgaste 

 

Fonte: do autor 

Observa-se na região texturizada a aparente acúmulo de material nas bordas do canal 

da região texturizada, além de um preenchimento de material nas micro cavidades. 

Aparentemente o canal foi gerado por uma deformação plástica na região, pois após a 

medição de massa não foi detectada perda de material significativa. 

A seguir, Figura 28 e Figura 29, apresentam as análises obtidas por WLI da região sem 

textura e da região texturizada. 
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Figura 28 - Análise por WLI do canal formado no ensaio de desgaste na região sem textura 

 

Fonte: do autor 

Figura 29 - Análise por WLI do canal formado no ensaio de desgaste na região texturizada 

 

Fonte: do autor 



60 

 

 

O canal da região sem textura apresentou largura de 287 µm e profundidade de 

1,52 µm, com um volume de desgaste na ordem de 0,032 mm³. O canal da região texturizada 

apresentou largura de 471 µm e profundidade de 4,06 µm, com um volume de desgaste na 

ordem de 0,079 mm³, além de uma rebarba causada por deformação de material com pouco 

mais de 1 µm acima da superfície. O aumento das dimensões do canal na região texturizada 

justificam a tendência de aumento do coeficiente de atrito observado na Figura 26, pois neste 

caso, a área de contato entre as superfícies estava aumentando consideravelmente 

A profundidade observada no canal da região texturizada mostra que o aparente 

acumulo de material observado nas imagens de CSM, na verdade se tratam de um desgaste 

periférico das micro cavidades que inicialmente possuíam uma profundidade de 6 µm, sendo 

assim, restando algo em torno de 2 µm de profundidade nas micro cavidades. 

O maior desgaste da área texturizada pode ser explicado devido ao aumento da pressão 

de contato considerando a redução de área ocasionada pela presença das micro cavidades. 

Isso se tornou muito aparente pois o contra corpo era muito mais duro em comparação ao 

material ensaiado, pois o mesmo não passou por nenhum tratamento de endurecimento 

prévio, enquanto a esfera possuía uma dureza de 700 HV, a dureza da amostra estava em 

torno de 200 HV. 

Tendo como referência os resultados descritos anteriormente, foi produzida duas novas 

amostras na estação Femtolaser, uma sem tratamento térmico, semelhante a anterior, e outra 

tratada. Foi realizado um tratamento de cementação, seguido de têmpera e revenimento, a 

dureza final desta amostra era de 600 HV em uma camada superficial de aproximadamente 

1 mm. 

Para a amostra não endurecida foi realizada uma texturização de aproximadamente 

11,5 % da área superficial, estando compreendida em um anel com raios ente 25 e 28 mm. 

Já a amostra endurecida recebeu dois anéis texturizados, o anel 1, com raio entre 19 e 22 mm 

e densidade de texturização de 7,5% e o anel 2 com raios entre 25 e 28 mm e densidade de 

texturização de 11,5%, conforme Figura 30. 
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Figura 30 - Arranjo das texturas (esq.) densidade de 11,5 % (dir.) densidade de 7,5% 

 

Fonte: do autor 

O anel 1, com texturização de 7,5% não foi ensaiado devido a limitações do tribômetro, 

não optou-se por repetir este ensaio em outras condições pois ao analisar a texturização do 

anel com densidade de 11,5% da região texturizada, não houve intenção de reduzir a área 

texturizada em um novo ensaio. 

As condições para o ensaio tribológico foram as mesmas utilizadas anteriormente, 

carga axial constante de 30N e velocidade de deslizamento constante de 1 m/s. O tempo de 

ensaio foi limitado pelo percurso de 1000 m, ocasionando um ensaio com aproximadamente 

17 min. A pressão máxima de contato foi de 1659 MPa, resultando em um raio de contato 

estimado de 93 µm no início do teste, considerando o contato entre a superfície esférica e a 

superfície plana (face do disco). Durante o ensaio foi utilizada uma bomba peristáltica para 

lubrificação do contato, e o lubrificante sintético comercial SAE 5W30 ILSAC GF-5 Lubrax 

Petrobras. 

Para a amostra não endurecida (mole – 200HV), como esperado, os resultados foram 

semelhantes aos observado anteriormente. Valendo-se assim da mesma análise apresentada 

para a amostra produzida na primeira estação. 

No caso da amostra endurecida (600HV), a região texturizada apresentou menor 

coeficiente de atrito comparado a região não texturizada, semelhante ao que ocorreu 

anteriormente para a amostra não endurecida. A Figura 31 mostra o gráfico obtido neste 

ensaio. 
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Figura 31 - Gráfico (coeficiente de atrito x tempo de ensaio) para a amostra endurecida 

comparando zona não texturizada e zona com 11,5% de texturização 

 

Fonte: do autor 

Observando-se o gráfico, nota-se que neste caso, diferentemente do que havia sido 

mostrado para a amostra não endurecida, a curva do coeficiente de atrito da região 

texturizada mostra-se constante. Semelhantemente ao que havia sido realizado para a 

amostra anterior, um comparativo entre o coeficiente de atrito das duas amostras apresenta 

uma redução de cerca de 12% na região texturizada, com uma leve tendência de aumento 

deste percentual. 

A Figura 32 e a Figura 33, mostram imagens obtidas por MEV das superfícies das 

amostras produzidas na estação Femtolaser após os ensaios tribológicos. 



63 

 

 

Figura 32 - Imagem obtida por MEV da região texturizada após ensaio tribológico (amostra 200 HV) 

 

Fonte: do autor 

Figura 33 - Imagem obtida por MEV da região texturizada após ensaio tribológico (amostra 600 HV) 

 

Fonte: do autor 

417,0 µm 
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Conforme inferido anteriormente, no caso da amostra não endurecida, além do 

desgaste, a força normal aplicada e a elevada dureza do contra corpo resultam em uma 

deformação plástica da superfície da amostra, o que prejudica a eficiência dos dimples a 

curto prazo devido à redução precoce das suas respectivas dimensões. No caso da amostra 

endurecida, a área afetada pelo desgaste é muito menor, sendo que o mesmo se caracteriza 

apenas como um pequeno risco com cerca de 10 µm de largura e 1 µm de profundidade. 

No primeiro caso, há desgaste abrasivo do disco, nota-se devido ao fato de se 

observar a formação de sulcos, porém é possível que existam outros mecanismos de desgaste 

atuando. Tais mecanismos já eram esperados, conforme mostrado na literatura 

(HUTCHINGS e SHIPWAY, 2017) (BHUSHAN, 2013) (KATO e ADACHI, 2001). 

No caso do desgaste abrasivo, para metais, em baixas cargas e onde o material 

encontra-se protegido pelo filme óxido superficial formado naturalmente o desgaste deve ser 

moderado. O filme óxido é reconstituído por oxidação à medida que o desgaste o remove da 

superfície do material. No caso de cargas altas, a remoção do filme ocorre de forma acelerada 

e o mesmo acaba não se reconstituindo. Devido à alta taxa de desgaste observada na amostra, 

pode-se concluir que embora a carga axial não tenha sido tão alta, a região de contato entre 

a amostra e a esfera era pequena ocasionando uma elevada pressão de contato, desta forma, 

mesmo a presença no lubrificante não foi capaz de criar um filme protetor sobre a superfície 

gerando o desgaste observado anteriormente. 

A amostra endurecida mostra-se mais resistente ao degaste por conta de uma relação 

simples mostrada por Kato (2001) entre a dureza da amostra que será submetida ao ensaio 

de desgaste e o material utilizado, neste caso, a esfera de 52100. Assim, quando menor for 

está relação, mais severo será o desgaste. Em termos ideais, para taxas menores que 1, o 

maior desgaste será observado na amostra, enquanto para taxas maiores que 1, o maior 

desgaste será observado na esfera. Embora não seja o único fator a ser observado, este 

representa importante relação com os mecanismos de desgaste observados. 

Como visto anteriormente na Figura 29, percebe-se claramente a presença de uma 

deformação plástica gerada pelo deslizamento da esfera e da carga axial aplicada, isso se deu 

devido à baixa dureza do material, este degaste é semelhante ao observado em degaste 

abrasivo com formação de wedge-forming, que acontece principalmente quando a relação 

entre as durezas está abaixo de 1. Devido à baixa relação entre a dureza da amostra não 
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endurecida e a esfera (cerca de 0,29), o degaste mostra-se mais evidente para este caso, outro 

fator que contribuiu para o desgaste da região, conforme analisado anteriormente foi o 

aumento da pressão de contato devido a redução da área gerada pelos dimples. Alguns outros 

fatores como angularidade de partículas, rugosidade das superfícies, desgaste a dois ou três 

corpos e a própria tenacidade do material podem exercer considerável influência nestes 

casos. 

No caso da amostra endurecida a relação entre as durezas aproxima-se de 1 (0,86). 

Ao analisar a Figura 33, percebe-se que há sinais  que demonstram que o filme óxido não 

foi desgastado completamente e não há sinais de deformação plástica da amostra. A Figura 

34 mostra a análise obtida por WLI da amostra endurecida. 

Figura 34 - Análise por WLI da amostra endurecida 

 

Fonte: do autor 

Percebe-se que o desgaste apresentado pela amostra é pequeno, principalmente quando 

comparado ao observado no caso anterior. Porém, quando comparado ao desgaste observado 

na região não texturizada, o mesmo ainda se mostra mais severo, mesmo que em baixos 

níveis de desgaste. A conclusão assemelha-se ao observado anteriormente, o aumento da 

pressão de contato entre as superfícies é a principal variável entre os dois casos e 

possivelmente o maior influenciado, porém a redução do coeficiente de atrito é um grande 

aliado na redução da taxa de desgaste, desta forma, em componentes com longos prazos de 

uso, o desgaste mostraria uma provável tendência de redução na zona texturizada e 

consequentemente um aumento da vida útil do componente.  
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 CONCLUSÃO 

 

A texturização à laser de superfícies, utilizando laser com pulsos ultracurtos no aço 

DIN 16MnCr5 (SAE 5115), possibilitou a fabricação de micro cavidades com ausência de 

rebarbas, não sendo necessário nenhum tipo de pós processamento das amostras. No entanto, 

para que não haja sinais de fusão, foi necessário estudar os efeitos da variação dos parâmetros 

do laser. Sendo que, utilizar fluências próximas ao limiar de ablação mostraram-se mais 

eficazes neste trabalho. 

O estudo da variação do perfil de energia do feixe laser, e a variação da posição focal 

do feixe, possibilitaram o controle da geometria das micro cavidades. Onde, mostrou-se que 

o feixe gaussiano não foi capaz de produzir calotas, como proposto inicialmente neste 

trabalho. Um efeito de difração imposto no feixe gerou um perfil anelar, que obteve maior 

controle em relação a geometria da cavidade e em termos dimensionais, tanto em relação a 

estabilidade da variação do diâmetro da calota, como em relação ao controle de profundidade 

por pulso. 

Os ensaios tribológicos mostraram que embora a superfície texturizada, em aços de 

baixa dureza, apresente uma considerável redução do coeficiente de atrito, em condições 

limítrofes de contato, a redução da área de contato ocasionada pela presença das micro 

cavidades, resultam em um considerável aumento da pressão de contato, ocasionando um 

desgaste precoce do material. Desta forma, a utilização da texturização seria interessante em 

aplicações onde a área de contato tenha uma proporção muito maior que a área das micro 

cavidades, tornando o aumento da pressão de contato relativamente pequeno ou até 

desprezível.  

Em aços de maior dureza superficial, e que apresentam taxa de dureza maiores, a taxa 

de desgaste sofre considerável redução, sendo assim, em amostras endurecidas, mesmo em 

condições limítrofes de contato a utilização da texturização mostra-se eficaz. 
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De forma geral, o uso da técnica de texturização superficial poderá representar um 

aumento da vida útil de componentes e redução do consumo de combustíveis fósseis, devido 

a redução do coeficiente de atrito, embora mais estudos nesta linha devam ser realizados. 

 

 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos estudos e análises desenvolvidos neste trabalho, sugere-se os seguintes 

temas para trabalhos futuros: 

• Desenvolvimento de aplicações de texturas em outras ligas de aço de uso na indústria 

automotiva. 

• Estudos e aplicações de outras formas de texturização a laser e comparação com outras 

técnicas de texturização.  
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