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Resumo: Este trabalho tem a finalidade de estudar os 

parâmetros do processo de tratamento a laser de CO2, 

para barreiras térmicas (TBC) utilizado em palhetas de 

turbina. Um objetivo complementar é comparar e 

selecionar o melhor processo para o tratamento em 

corpos de prova de fadiga. Os resultados demonstram que 

o melhor parâmetro de potência é de 50W. 

 

1. Introdução e Objetivos 

Os processos atuais de deposição de revestimentos 

cerâmicos ou metálicos destacam-se por promoverem à 

superfície de determinado substrato, as características do 

revestimento depositado, melhorando de forma 

significativa seu desempenho, assim o material pode ter 

sua vida útil prolongada ou ser usado em ambientes mais 

severos [1]. Neste cenário o objetivo do trabalho é avaliar 

o melhor parâmetro de tratamento com laser de CO2, 

para que ocorra a ligação metalúrgica entre o substrato e 

o recobrimento de NiCrAlY, sendo as variáveis a 

potência, tempo de pulso e velocidade do laser. 

 

2. Metodologia 

Foram realizadas várias trilhas na cabeça do corpo de 

prova. As potências utilizadas no laser foram de 125, 100, 

80 e 50 W. A amostra foi embutida, lixada e polida 

anteriormente. Caracterizado por MEV/EDS. O processo 

foi realizado com o laser da marca SYNRAD e modelo 

SYNRAD, do Laboratório de Desenvolvimento de 

Aplicação de ÓTICA e Lasers – DEDALO IEAv/DCTA. 

 

                           3. Resultados 

As Figs. 1(a-d) apresentam os resultados obtidos 

após a aplicação do tratamento com laser. Comparando 

os resultados pelo MEV, pode-se concluir que o melhor 

resultado obtido foi utilizando a potência de 50W, tempo 

de pulso de 20ms e velocidade do laser de 50mm/s. Após 

o tratamento com laser a camada obteve uma ligação. 

Pode-se observar na figura 1 que ocorreu a formação de 

óxido de alumina na superfície do recobrimento, este 

óxido é essencial para a adesão da cerâmica. 
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Figura 1 – MEV das trilhas (a) 125W, (b) 100W (c) 80W e (d) 
50W 

A Figura 2 apresenta o resultado do mapa (EDS) 

em que visualmente mostra a quantidade de elementos 

químicos presentes na amostra. Pode-se observar na 

camada superficial a formação de óxido de alumina. 

 
Figura 2 – EDS mapa do parâmetro do Laser de Co2 selecionado 
- 50W do laser de CO2. 

 

4. Conclusões 

O melhor parâmetro para o tratamento com laser de 

CO2 é com a potência de 50W, onde ocorreu total ligação 

metalúrgica entre o recobrimento de NiCrAlY e o 

substrato de Inconel 625. Os corpos de prova foram 

tratados com este parâmetro para a realização dos ensaios 

de fadiga. 
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