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RESUMO
O arenito, atualmente, é utilizado principalmente na engenharia, na área da construção civil,
porém, não é um material muito aproveitado pelos designers, apesar de no passado ter sido
base para inúmeras manifestações culturais da história da humanidade. Neste sentido, o
presente trabalho propõe o resgate desse material para aplicação em produtos, através de sua
caracterização e uso sistemático da tecnologia de gravação a laser. Para esse estudo foram
realizados ensaios de gravação a laser no arenito, em um equipamento laser do tipo CO2,
operando com potência máxima de 60W. As superfícies, tanto não gravadas quanto
gravadas,de diferentes arenitos da formação Botucatu, foram analisadas em equipamentos tais
como o microscópio petrográfico, microscópio eletrônico de varredura (MEV), lupa
estereoscópica e difratômetro (RX). É possível observar que com a escolha de alguns
parâmetros, o feixe de laser acarreta mudança de cor na superfície do arenito, sendo possível
realizar gravações de inscrições e desenhos, onde o aspecto dos mesmos, dependem da
potência e velocidade utilizadas.Baseado nos resultados apresentados para os testes nas
amostras A, B, C e D, foram determinadas condições mais adequadas para o início da
gravação de arenitos em geral, em função da extensão de arquivo. Para arquivos com extensão
.plt: em traços - lente de 30cmx30cm, potência de 15W, velocidade de 0.4m/min; se esta
resultar em uma gravação muito ilegível, aumentar a potência para 30W e velocidade de
0.7m/min; a gravação de formas preenchidas não é aplicável a essa extensão de arquivo.E
para arquivos com extensão .jpg: em traços - lente de 30cmx30cm, potência de 60W,
velocidade de 0.04m/min; e em formas preenchidas - lente de 30cmx30cm, potência de 15W e
velocidade de 0.04m/min.Deste modo, essa dissertação disponibiliza resultados de parâmetros
para aplicação da gravação a laser no arenito, possibilitando a utilização dessa técnica por
designers e pela indústria, na criação e produção de novos produtos, agregando, assim, valor
através do binômio "Design e Tecnologia".Utilizando os conceitos de “Design e Território”,
foram interpretadas, como exemplo de aplicação desse estudo, algumas inscrições do Abrigo
da Pedra Grande, considerado o maior monumento petroglífico do Rio Grande do Sul (RS),
visando a preservação e valorização do local onde está inserido.
Palavras-chave: Design. Tecnologia. Arenito. Gravação a laser.
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ABSTRACT
The sandstone, currently, is used mainly in engineering, in the civil construction field,
however, is not too much used by designers, although in the past, it has been the basis for
numerous cultural events in the history of humanity. In this sense, this paper proposes the
rescue of this material, to be utilized in products, through it`s characterization and systematic
use of laser engraving technology. For this study, laser engraving tests on sandstone surface
have been done, in a CO2 laser equipment, operating with maximum power of 60W. Surfaces,
both, non engraved and engraved, of different Botucatu formation sandstones, have been
analyzed in equipments such as petrographic microscope, scanning electron microscope,
stereoscopic loupe and Diffractometer (X-ray). It’s possible observing that the choise of some
parameters, laser beam causes color change on sandstone surface, so it is possible engraving
inscriptions and drawings, where the appearance thereof, depends on the power and speed
used. It concludes that parameters choices can’t be restricted, either take them as the only
corrected, because each sample and graphic design have different features. Based on the
results reported for the test samples A, B, C and D, it has been determined more suitable
condictions to the start of sandstones engraving, in file extension function. For files with
extension .pelt: in lines - 30x30 lens, 15W power, 0.4m/min speed; if this results in a very
garbled recording, increase the power to 30W and velocity to 0.7m/min; recording of filled
shapes is not applicable to this file extension. And for files with .jpg extension: in traces 30x30 lens, 60W power, 0.04m/min speed; and filled shapes - 30x30 lens, 15W power and
0.04m/min speed. Thus, this dissertation provide parameters results for laser engraving in
sandstone, allowing the use of this technique by designers and industry, in the creation and
production of new products, adding, thus, value through the binomial "Design and
Technology". Using the concepts of "Design and Territory", has been interpreted, as an
example of application for this study, some inscriptions of Pedra Grande Archeological Site,
the largest petroglific monument from Rio Grande do Sul (RS) state, aiming the preservation
and appreciation of where it is inserted.
Keywords: Design. Technology. Sandstone. Laser engraving.
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1 INTRODUÇÃO
Há milhares de anos atrás, os seres humanos que então habitavam o planeta Terra
deixaram importantes marcas de sua passagem através de construções arcaicas, utensílios de
uso cotidiano, registros escritos e fotográficos, além de outras inúmeras formas de expressão
que perduram até hoje, seja em museus seja em seus lugares de origem. Um dos materiais que
serviu como base para tal e guarda, ainda hoje, esses preciosos vestígios, é uma rocha
encontrada na superfície terrestre, o arenito.
Os elementos arquitetônicos, artefatos e lugares construídos nesse material podem ser
encontrados em inúmeras localidades e ajudam a preservar e contar a história do mundo.
Entre eles, pode-se citar a cidade de Petra, na Jordânia, habitada desde o período anterior a
Cristo, tornando-se um dos mais famosos sítios arqueológicos do mundo, construída e
escavada em arenito. O grande valor universal de Petra está na vasta extensão da elaborada
tumba, na arquitetura do templo, túneis, canais remanescentes, igrejas, edificações públicas e
demais extensos vestígios arqueológicos. Devido ao seu valor cultural, Petra está inscrita na
Lista do Patrimônio Mundial da Organização Nacional das Nações Unidas (UNESCO, 2013)
(Figura 1).
Outro exemplo é o portal da capela do Castelo Residence, em Dresden, na Alemanha,
construído por volta de 1555, a partir do arenito da formação Cotta. Ao longo da história, a
construção foi movida duas vezes de lugar, tendo sido desmontada e reconstruída em seu
lugar atual em 1875 (SIEDEL; NEUMEISTER; SOBOTT, 2003) (Figura 1).
Em objetos menores (artefatos), também há registros do uso desse material; em 1969,
foram encontradas duas pontas de flecha da Tradição indígena Umbu, do RS, confeccionadas
em arenito silicificado, em um sítio arqueológico localizado na cidade de Nova Palma/RS
(ENDRES et al., 2012) (Figura 1).
Pode-se citar também as Ruínas de São Miguel Arcanjo, localizadas em São Miguel
das Missões, no RS. Principal redução jesuítica, constituí um dos conjuntos de arqueologia
histórica mais importantes situados em terras brasileiras. Entre as construções, está a igreja,
feita em arenito e coberta por telhas de barro, erguida em 1745, com projeto do arquiteto
italiano Gean Batista Primolliem. Pela sua importância histórica, foi tombada pela UNESCO,
em 1983, sendo considerada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade (SÃO MIGUEL
DAS MISSÕES, 2015) (Figura 1).
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Figura 1 - Lugar, elemento arquitetônico e artefato em arenito, no passado: (A) cidade de Petra, (B) portal
da capela do Castelo Residence, em Dresden, na Alemanha, (C) pontas de flechas indígenas encontradas
no RS e (D) Ruínas de São Miguel Arcanjo.

Fonte - (A) UNESCO, 2013 (B) Siedel; Neumeister; Sobott, 2003 (C) Foto de autoria de Raquel N. Endres
(D) São Miguel das Missões

Se trouxermos os exemplos citados para um contexto atual, quanto aos conceitos de
arquitetura, engenharia e design, pode-se observar que o arenito já foi utilizado como matériaprima principal dos objetos que tangem essas três áreas, seja buscando-se um utensílio
eficiente de caça, atividade crucial para a sobrevivência do homem antigo, como também na
construção de elementos arquitetônicos importantes e com alto grau de refinamento. E
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atualmente, de que forma esse material tem sido explorado? Tem-se uma grande oferta de sua
utilização na área da construção civil; segundo Montanheiro et al. (2011), no Brasil, o arenito
da Formação Botucatu, por exemplo, têm sido lavrado como rocha1 de revestimento de pisos
e paredes, ao longo de grande parte de exposição dessa unidade, desde o Estado do Rio
Grande do Sul até São Paulo, onde pouco se sabe sobre suas características intrínsecas e
tecnológicas. O site do "The Geological Society" de Londres2 (2013(a)), ao citar os usos do
arenito, o classifica como: areia para construção, material para calçamento, pedra para
construção e material para fabricação de vidro. Tumer (2003) reitera que o arenito foi um
material de construção amplamente utilizado na Turquia e na Europa desde a Revolução
Industrial, no século 19. O arenito também aparece inserido como uma das principais rochas
utilizadas como material de construção e como revestimento de pisos e paredes, em estudos
produzidos por Hagemann (2011).
Tem-se diversas publicações sobre o uso histórico desse material, principalmente
como elemento compositivo na arquitetura e quanto à análise da degradação, manutenção e
conservação

do

material

nessas

condições

(TURKINGTON;

PARADISE,

2004;

ZOGHLAMI; GÓMEZ-GRAS, 2009; CUTLER et al., 2013; FRIOLO; STUART; RAY,
2003; MOTTERSHEAD et al., 2003) além de outros tantos sobre a caracterização das várias
formações desse material encontradas pelo mundo (GHAZI; MOUNTNEY, 2011; LOUIS et
al., 2006; WOLELA, 2010; JENG et al., 2004; TAMRAKAR; YOKOTA; DAS SHRESTHA,
2007).
Atualmente, além da sua utilização como matéria-prima para construção, como
apresentado anteriormente, pode-se encontrar alguns poucos exemplos da aplicação do
arenito à luz do design, sendo combinado ou não com outros materiais, entre eles, metal e
madeira. Pode-se destacar seu uso como elemento decorativo em placas esculpidas com
desenhos; como material gemológico na área de joalheria, em anéis e ainda em mobiliário
para áreas externas, como em um banco para varandas com assento em arenito. Assim,
através desses exemplos, já é possível observar novas aplicações para esse material, seja em
formas mais minimalistas, como no móvel, seja com configurações mais elaboradas, como as
silhuetas dos animais reproduzidos para decorar ambientes ou de forma ainda mais refinada,
em jóias (Figura 2).

1

Rocha é um agregado natural de um ou mais minerais e/ou fragmentos de outras rochas e que faz parte
importante da crosta sólida da Terra (MACIEL FILHO, 2011).
2
A Sociedade Geológica de Londres foi fundada em 1807. É a sociedade nacional do Reino Unido para
geociências, e a mais antiga sociedade geológica do mundo (THE GEOLOGICAL SOCIETY, 2013(b)).
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Figura 2 - Design e arenito, na atualidade: (A) placa esculpida, (B) material gemológico em anel, (C)
banco.

Fonte - (A) Houzz, 2013(a); (B) Emilia Rossi, 2013 e (C) Houzz, 2013(b)

Pode-se observar que o arenito tem potencial para ser explorado como material base
na criação de produtos, mas que o mesmo ainda é feito de forma discreta e principalmente no
formato de artefatos esculpidos. Sendo assim, este estudo visa ampliar a utilização do arenito
através do estudo da sua interação com um processo de fabricação tecnológico, a gravação a
laser.
Assim, essa rocha desponta como um material bastante interessante, não somente nas
áreas de arquitetura e engenharia, mas também para o design. A utilização de processos
tecnológicos avançados, como a gravação a laser, concomitante ao design de qualidade,
permite a criação de uma vasta gama de produtos.Conforme Ono (2006), o designer não deve
estar relegado a uma participação final no desenvolvimento de produtos, ele deve interagir
com as várias áreas e fases envolvidas, de modo a, além de atender requisitos como os de
qualidade e custos, otimizar os processos de fabricação. Dessa forma, busca-se a valorização
de um material milenar e pouco explorado pelos designers, o arenito, juntamente com o
emprego de uma tecnologia de ponta,a gravação a laser; visando a padronização do processo
de gravação, análise das alterações decorrentes no arenito de forma macro e microscópica e
definição de parâmetros.
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Para fins de aplicação dos resultados do estudo, é apresentada, juntamente com o
conceito de "Design e Território", a realização da gravação a laser no arenito como forma de
valorização do monumento do Abrigo da Pedra Grande; Simão (2001) cita que a preservação
dos valores culturais e ambientais caracteriza-se, cada vez mais, como uma tendência da
atualidade. As referências do passado de cada lugar, o tradicionalismo, as formas de fazer
características de cada comunidade, voltaram, na virada do milênio, a serem valorizadas.
Além disso, atualmente o papel da preservação do patrimônio histórico já ultrapassa os
limites da história e memória, cumprindo também um papel econômico e social, ampliando as
possibilidades econômicas que possui um acervo cultural.
1.1 TEMA
Utilização da tecnologia na valorização de um material subutilizado pelos designers.
1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA
A gravação a laser como ferramenta para a valorização do arenito, buscando-se
aumentar a utilização desse material na criação de produtos.
1.3 PROBLEMA
Quais os parâmetros necessários para viabilizar o processo de gravação a laser no
arenito, visando a utilização desse material pelos designers?
1.4 JUSTIFICATIVA
Designers, sejam eles da área de produto ou gráfico, estão em constante busca por
novos materiais, tecnologias e formas de apresentação de suas ideias, mas atualmente, em
tempos de obsolescência programada e concorrência ferrenha entre as indústrias em oferecer
o que há de mais inovador, qual o conceito de novo?A inovação deste trabalho reside na
associação do arenito, um material milenar e da gravação a laser, buscando-se assim, oferecer
aos designers uma nova alternativa de materialização de suas ideias.
O emprego da gravação a laser no arenito, amplia o espectro de possibilidades quanto
ao uso desse material. Uma das aplicações dos resultados dessa dissertação, que é apresentada
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ao longo do trabalho, vem associada ao conceito de "Design e Território" e mostra um
exemplo do aproveitamento desse estudo. Já existem, no âmbito científico, estudos
relacionados a aplicação do laser no arenito, principalmente na arquitetura, visando a
manutenção e conservação desse material (SIEDEL; NEUMEISTER; SOBOTT, 2003;
JANKOWSKA; SLIWINSKI, 2003; LABOURE et al., 2000; LEHMANN; PETTKE;
RAMSEYER, 2011), porém, nenhum visando a produção de objetos. Essa pesquisa também
traz contribuições na área de caracterização do material em questão, uma vez que foram
coletados diferentes arenitos e os mesmos foram analisados tanto sem a aplicação da
gravação, quanto após sua interação com o feixe de laser. Assim,desenvolveu-se um estudo
aprofundado sobre os parâmetros utilizáveis para a aplicação do processo de gravação a laser
no arenito, visando a utilização desses resultados por indústrias, designers, artistas e demais
interessados.
1.5 OBJETIVOS
Abaixo são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho.
1.5.1 Objetivo geral
Estudar os parâmetros para a gravação a laser no arenito, visando a aplicação dessa
técnica na criação de novos produtos, pelos designers.
1.5.2 Objetivos específicos


Coletar diferentes amostras de arenitos.



Caracterizar os diferentes tipos de arenitos que serão utilizados nesse estudo.



Analisar a interação entre a gravação a laser e o arenito, através de observação macro
e microscópica.
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Definir os parâmetros do equipamento de gravação a laser que apresentem resultados
mais legíveis3 e satisfatórios no arenito.

3



Caracterizar a gravação no material quanto aos aspectos químicos e físicos.



Aplicar o estudo em produto(s), sob o conceito de "Design e Território".

Heitlinger (2007) cita que legibilidade está associada à nitidez, visibilidade e o reconhecimento, no nível mais
imediato, da forma em relação ao fundo em que foi inserido. Nessa dissertação, entende-se legibilidade como a
qualidade visual de reconhecer, a olho nu, as inscrições e desenhos gravados no arenito de forma clara, havendo
um contraste equilibrado entre gravação e fundo (superfície do arenito não gravado) - nem tão pouco, resultando
em gravações insuficientemente marcadas, traços com zona de gravação fina e pouca diferença de coloração e
nem muito, de forma que haja ruídos, como material excedente nas adjacências dos traçados - massa branca que
será apresentada ao longo da apresentação dos resultados.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão de literatura objetiva o aprofundamento no estudo dos conteúdos relevantes
ao entendimento do contexto desta dissertação, estando dividida em três tópicos principais,
conforme apresentado abaixo: "2.1 O arenito", "2.2 O processo de gravação a laser" e "2.3
Design e Território".
2.1 O ARENITO
O arenito caracteriza-se como um tipo de rocha sedimentar, formado pela acumulação
de detritos de rochas pré-existentes.As rochas sedimentares são o produto de uma cadeia de
processos que ocorrem na superfície do planeta e se iniciam pelo intemperismo das rochas
expostas à atmosfera. O intemperismo ocorre sempre que uma rocha é colocada em um
ambiente geológico diferente daquele em que se originou (diferentes condições de pressão e
de temperatura) e é caracterizado por um conjunto de reações físicas e químicas que
desagregam e decompõem as rochas.As rochas intemperisadas perdem sua coesão e passam a
ser erodidas4 e transportadas por diferentes agentes (água, gelo, vento, gravidade), até sua
sedimentação em depressões da crosta terrestre, denominadas bacias sedimentares(vales,
lagoas, rios, etc.). A transformação dos sedimentos inconsolidados (p. ex. areia) em rochas é
denominada diagênese, sendo causada por compactação e cristalização de materiais que
cimentam os grãos dos sedimentos (TEIXEIRA, 2009).
As rochas sedimentares formadas pela acumulação de fragmentos de minerais 5 ou de
rochas intemperizadas são denominadas rochas clásticas ou detríticas, como o arenito.
Existem também rochas sedimentares formadas pela precipitação de sais a partir de soluções
aquosas saturadas (p. ex. evaporito) ou pela atividade de organismos em ambientes marinhos
(p. ex. calcário), sendo denominadas rochas não-clásticas ou químicas (TEIXEIRA, 2009).

4

Erosão é o nome dado aos processos naturais que levam à remoção dos detritos formados pelo intemperismo. A
erosão pode ser causada por quatro agentes principais: gravidade, ação glacial, água corrente e vento. A
gravidade envolve tanto o lento e gradual rastejo de partículas sedimentares e fragmentos de rochas, pelas
encostas montanhosas, como as avalanchas catastróficas. A erosão glacial ocorre onde geleiras causam abrasão
da superfície terrestre, fluindo lentamente sob a ação da gravidade. A água corrente‚ um poderoso agente de
erosão em várias situações geomorfológicas, variando dos fluxos torrenciais em regiões desérticas‚ a erosão e
escavação de diques naturais (ou marginais) fluviais ou solapamento de escarpas em regiões litorâneas. A ação
erosiva do vento ‚ muito pequena mas, quando o vento carrega partículas, como acontece em regiões desérticas,
torna-se um poderoso agente de erosão(TEIXEIRA, 2009).
5
Mineral é uma substância sólida cristalina de ocorrência natural, geralmente inorgânica, com uma composição
química específica (PRESS et al., 2006).
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Os produtos do intemperismo são constituídos de solutos e resíduos sólidos. Os
solutos são a fração solúvel na água e por esse meio são carregados. Os resíduos insolúveis
podem variar em dimensões desde fragmentos decimétricos a métricos(denominados
matacões) até partículas com dimensões milimétricas (denominadas argilosas), e vão ser
segregados nos diferentes meios de transporte de acordo com a competência desses
meios.Dentre as várias propostas para estabelecer os limites dos tamanhos das partículas dos
sedimentos, a mais utilizada em sedimentologia é a escala granulométrica de Wentworth, que
pode ser vista na Tabela 1(TEIXEIRA, 2009):
Tabela 1- Classificação granulométrica para rochas sedimentares.

Escala granulométrica de Wentworth
mm
> 256

Matacão

256 / 64

CASCALHO

64 /4,0

Bloco/Calhau
Seixo

4,0 / 2,0

Grânulo

2,0 / 1,0

Areia muito grossa

1,0 / 0,50

Areia grossa

0,50 / 0,250

AREIA

Areia média

0,250 / 0,125

Areia fina

0,125 / 0,062

Areia muito fina

0,062 / 0,031

Silte grosso

0,031 / 0,016
0,016 / 0,008

SILTE

0,008 / 0,002
< 0,002

Silte médio
Silte fino
Silte muito fino

ARGILA

Argila

Fonte - Adaptado de Wentworth, 1922 apud Sgarbi, 2012.

A forma, o arredondamento e a esfericidade que os fragmentos exibem, são aspectos
importantes no entendimento dos processos de transporte das partículas detríticas e de suas
relações com suas áreas de proveniência. Por exemplo, um fragmento originalmente anguloso

26
pode ter suas arestas suavizadas pela abrasão durante o transporte. Os graus de
arredondamento e esfericidade de uma partícula podem ser caracterizados pela comparação
visual dos grãos com perfis de silhuetas (Figura 3). Normalmente, quanto maior a distância de
transporte, maiores são os valores de arredondamento e esfericidade das partículas(SGARBI,
2012).
Figura 3 - Arredondamento e esfericidade de partículas, mostrados por comparação visual de silhuetas de
grãos.

Fonte – Adaptado de Tucker (2003).

A gravidade e o gelo são competentes para transportar todos os tipos de produtos de
intemperismo. No entanto, eles são agentes ineficientes para a segregação dos sedimentos.
Deste modo, seus produtos são geralmente pouco selecionados, contendo de matacões a
seixos, areias e argilas. A água é um agente muito eficiente para carregar solutos, embora sua
atuação no transporte de resíduos seja menos efetiva. O vento é o agente que melhor seleciona
os sedimentos durante o transporte. Isso mostra que os diferentes agentes de transporte
fracionam os resíduos de maneiras diferentes, fazendo com que os depósitos sedimentares
passem a apresentar maior predominância de seixos, de areias, de siltes ou de argilas,
dependendo do agente de transporte. A maior competência parece estar ligada a meios mais
viscosos (gravidade e gelo), enquanto o maior poder de seleção pertence a agentes menos
viscosos, como vento e a água corrente (TEIXEIRA, 2009).
Um sedimento ou uma rocha sedimentar é classificada como bem selecionada quando
a maioria de seus constituintes possui dimensões aproximadamente semelhantes. Um
sedimento ou rocha muito bem selecionado mostra alta porosidade e, um mal selecionado -
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grande variação no tamanho de grãos - baixa porosidade, em função do preenchimento dos
poros pela fração detrítica mais fina (Figura 4)(SGARBI, 2012).
Figura 4–Grau de seleção de uma rocha sedimentar, baseada no tamanho de grãos.

Fonte – Adaptado de Tucker (2003).

Os sedimentos recém-formados são moles e incoerentes, como a areia de praia ou a
argila de um manguezal.Com o passar do tempo e a evolução geológica, novas camadas de
sedimentos podem ser acumuladas sobre as mais antigas, criando-se assim espessas
formações de sedimentos, que podem atingir dezenas, centenas e até alguns milhares de
metros de espessura.Sob o efeito do peso das novas camadas, a água é expulsa e os
sedimentos mais antigos vão endurecendo, sofrem litificação e se tornam rochas
sedimentares.Os fenômenos de litificação ou diagênese podem se processar de varias
maneiras, sendo que os mais importantes são:
Compactação: Redução volumétrica causada principalmente pelo peso das camadas
superpostas e relacionada com a diminuição dos vazios, expulsão de líquidos e aumento da
densidade da rocha‚ um fenômeno típico dos sedimentos finos, argilosos. As partículas de
argila que no inicio da sedimentação se dispõem segundo uma estrutura cheia de vazios, sob a
ação do peso das camadas superiores são compactadas uma contra as outras, de modo a
formarem uma rocha dura.
Cimentação: deposição de minerais nos interstícios do sedimento produzindo a
colagem das partículas constituintes da rocha‚ sendo o processo de litificação mais comum
nos sedimentos grosseiros e arenosos. A areia endurece (litifica) principalmente pela
introdução de substancias como carbonato de cálcio, óxidos de ferro, sílica, etc., que agregam
os grãos de areia.
Recristalização: Mudanças no tamanho dos elementos constituintes de um sedimento
por fenômenos de crescimento de cristais, até a formação de um agregado de cristais maiores.
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Os sedimentos originados da precipitação química, após a deposição, sofrem fenômenos de
cristalização que dão origem a rochas muito duras.
Em geral, as partículas constituintes do arenito possuem um arranjo paralelo e formam
camadas que se distinguem entre si pelas diferenças em espessura, dimensão dos grãos ou cor.
Assim, o arenito é formado por camadas de areia que se consolidaram em massas rochosas.
Geralmente, os constituintes são arredondados e desgastados pelo transporte, podendo ser
mais ou menos angulosos. O cimento que mantém os grãos de areia unidos pode ser a sílica,
um carbonato, um óxido de ferro ou um material argiloso de granulação fina. A cor da rocha
depende, comumente, da natureza desse cimento. Quando o material cimentante é a sílica ou
a calcita, por exemplo, a rocha possui uma cor mais clara, já as que contem óxido de ferro,
tem uma cor mais avermelhada (DANA, 1970).
2.2 O PROCESSO DE GRAVAÇÃO A LASER
A tecnologia é uma ferramenta valiosa para os designers. Ela possibilita que as
criações, das de complexidade mais baixa, até mais alta, possam se tornar palpáveis. No
momento atual, é possível visualizar o alcance, cada vez mais abrangente, a que chegaram os
produtos e processos criados sob alta tecnologia, e melhor, cada vez mais próximos da
indústria, profissionais e é claro, dos usuários. O laser se mostra como uma técnica muito
interessante, pois transita com facilidade entre os conceitos de padronização e diversificação
no design; é um sistema de produção flexível. O tempo de desenvolvimento do desenho ou
inscrição que deseja-se gravar, depende da complexidade do mesmo.
A liberdade de produção adquirida com a evolução tecnológica e dos processos
industriais fez com que as limitações tecno-construtivas do passado, se tornassem a liberdade
tecno-produtiva moderna. "O design, uma vez inserido nesse contexto, muda também o seu
papel e suas referências, encontrando na tecnologia e na liberdade tecno-construtiva sua fonte
maior de inspiração" (DE MORAES, 1999, p. 104). Sendo assim é possível afirmar que a
combinação do arenito com a técnica de gravação a laser, aumenta as possibilidades de uso
desse material, de uma forma renovada.
A padronização do processo de gravação a laser à luz do design em materiais naturais
já foi estudado por Cidade (2012), aplicado a ágata na joalheria; por Pichler (2014), aplicado
ao serpentinito, também como material gemológico para joias; Santos (2012), em couro
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bovino; Ondogan et al. (2005), aplicado ao tecido jeans e Stürmer (2010), em couro e chifre
bovino (Figura 5).
Figura 5 - Exemplos do uso da tecnologia de gravação a laser à luz do design: (A) aplicado a ágata na
joalheria, (B) ao serpentinito, na joalheria, (C) no couro, (D) em tecido jeans e, (E)em couro e chifre
bovino.

Fonte - (A) Cidade (2012), (B) Pichler (2014), (C) Adaptado de Santos (2012), (D) Adaptado de Ondagon
et al. (2005), (E) Adaptado de Stürmer (2010).

O laser tem seu funcionamento baseado nas leis fundamentais da interação da radiação
luminosa com a matéria e é um instrumento de altíssima precisão geométrica, criando
inúmeras possibilidades para sua aplicação. Atualmente as aplicações industriais são muito
diversificadas, mas certamente sua utilização como instrumento de corte, marcação e solda
são os mais amplamente difundidos. O meio ativo para o laser pode ser sólido, líquido ou
gasoso (BAGNATO, 2008).
Esse processo pode ser usado para gravar uma infinidade de materiais, incluindo
metais, plásticos, cerâmicos, madeira e couro, bem como superfícies pintadas e emulsões
fotográficas. Com base na vaporização, fusão ou mudança de cor do material, a gravação a
laser é adaptável para todos os tipos de materiais.Tem qualidade e flexibilidade superior às
técnicas de marcação tradicional. As vantagens mais comuns dessa técnica são: gravação
permanente e de alta qualidade; alta eficiência e baixo custo de operação; trabalha bem,
inclusive em superfícies irregulares; gravação sem contato; o equipamento não necessita de
um espaço de trabalho especial; fácil de automatizar e integrar; posicionamento do feixe de
laser preciso; alta reprodutibilidade e velocidade e, por fim, é livre de contaminação (HAN;
GUBENCU, 2008).
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Os sistemas mais populares são os lasers de luz pulsada Nd:YAG 6, que geram luz
próxima ao infravermelho, com comprimento de onda de 1,064 µm, e lasers a CO2, que
produzem luz com comprimento de onda de 10,64 µm. Devido ao seu comprimento de onda,
lasers Nd:YAG são mais potentes do que o laser CO2, porém, seu custo é mais elevado. Os
lasers CO2 são uma solução econômica para gravação, desde que seja levado em conta o
comprimento de onda e o material (HAN; GUBENCU, 2008).
A absorção do laser depende do tipo de material, da condição da superfície,
comprimento de onda e temperatura de superfície. Em geral, os metais absorvem uma maior
percentagem da energia laser Nd:YAG do que a energia do laser de dióxido de carbono(CO2).
Por outro lado, um papel branco e materiais mais transparentes absorvem uma grande
quantidade de energia laser de dióxido de carbono. Alguns materiais, tais como contendo
silício, absorvem a mesma percentagem de energia proveniente de qualquer um dos lasers. O
tempo em que a energia do laser é centrada sobre o material, também tem impacto na
facilidade de marcação e profundidade de penetração (HAN; GUBENCU, 2008).
Neste trabalho foi utilizado um equipamento onde o meio ativo para a geração da
radiação é do tipo CO2e, a movimentação do feixe se dá por sistema galvanométrico. Nesse
sistema, o feixe de laser emitido pela fonte incide sob um espelho no eixo X e depois, sob um
espelho no eixo Y, que o desvia até uma lente focalizadora e o projeta até a área de trabalho.
Os equipamentos laser galvanométricos combinam um espelho com um mecanismo de motor
que atua com rotação limitada, sendo este, o principal componente nesse sistema. Esses
motores, denominados galvos, controlam o feixe de laser até a área definida, através da
rotação dos espelhos. O sistema galvanométrico e aposição do feixe de laser devem ser
controlados pelo usuário, tanto horizontalmente (eixo X), quanto verticalmente (eixo Y), para
criar uma imagem com dois eixos, desviando um feixe paralelo nessas duas direções de eixo
(Figura 6) (CHEN et al, 2008).

6

Neodymium-dopedyttrium aluminum garnet; Nd:Y3Al5O12 (granada de ítrio e alumínio dopada com neodímio).
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Figura 6 - Princípio de funcionamento do equipamento de gravação a laser galvanométrico.

Fonte - Adaptado de Chen et al. (2008)

O processo de gravação a laser inclui um ou a combinação dos seguintes processos:
vaporização, remoção de camadas finas do material, carbonização ou coloração e modificação
da superfície por fusão do material (Quadro 1) (HAN; GUBENCU, 2008).
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Quadro 1 - Processos de gravação a laser: vaporização, remoção de camadas finas do material,
carbonização ou coloração e modificação da superfície por fusão do material.

Processo

Esquema (vista frontal e perspectiva)

Mecanismo
Remoção do
material,

Vaporização

principalmente por
vaporização.
Remoção de
camadas finas do

Remoção de

material através de

camadas finas

vaporização

do material

controlada,
mudando a cor das
camadas inferiores
Mudança de cor por

Carbonização

reação foto térmica

ou coloração

ou fotoquímica

Destruição do

Modificação da

material por reação

superfície por

pirólise, acarretando

fusão do

uma superfície

material

irregular no material

Fonte - Han, Gubencu; 2008 (tradução nossa).

As características de interação do laser com um material são, normalmente, avaliadas
utilizando-se equipamentos como por exemplo, o microscópio óptico e o microscópio
eletrônico, medindo-se a rugosidade superficial (HAN; GUBENCU, 2008).
A qualidade de uma gravação é avaliada através de suas características de
legibilidade, como o contraste, largura e profundidade da marcação. A fim de obter uma
gravação clara, parâmetros de processamento adequados devem ser selecionados.Existem
basicamente três parâmetros de processamento utilizados para a gravação a laser: a corrente
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elétrica utilizada para a geração do feixe de laser, a freqüência de pulso e a velocidade de
deslocamento do feixe de laser (QI; WANG; ZHU, 2003).
2.3 DESIGN E TERRITÓRIO
2.3.1 O Abrigo da Pedra Grande
O Abrigo da Pedra Grande é formado por um afloramento de arenito de grandes
dimensões (86,5m de comprimento e 8,5m de altura máxima no centro). Os petróglifos
(inscrições rupestres) existentes estão concentrados na zona central do Abrigo (Figura 8),
formando um painel que mede 24m de comprimento e alcança mais de 2m de altura (Figura
7). Há ainda dois outros conjuntos bem menores que se encontram muito distanciados nas
duas extremidades do bloco.Segundo Schmitz e Brochado (1976) todas as inscrições foram
gravadas através de três técnicas distintas - picotamento, raspagem e polimento - e são
observadas também algumas perfurações. Em ambas as intervenções, podem ser observadas
algumas aplicações de pintura. Datações radiocarbônicas mostram que os petróglifos
existentes atualmente formam um agregado que foi sendo aumentado em vários momentos
sucessivos, desde em torno de 900 a.C até 1300 d.C.
Figura 7 - Panorama do Abrigo da Pedra Grande. (A) Destaque (em vermelho): Área de maior
concentração de petróglifos e (B) Área destacada.

Fonte - Adaptado de Pohlmann et al., 2012.
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Figura 8 - (A) Zona central do Abrigo da Pedra Grande, mostrando a concentração de petróglifos (sem
escala) e (B) Detalhe em maior magnificação, da zona central.

No presente estudo fez-se a escolha de elementos (inscrições), onde as imagens
coletadas permitiram construir modelos físicos em escala, reconstituindo as características do
Abrigo da Pedra Grande, além de permitir também a criação de novos elementos, com olhares
e interpretações à luz do “Design e Tecnologia”.
Através do design tem-se a faculdade de criar produtos inovadores; os processos e
materiais para a construção desses produtos, segundo Ashby e Johnson (2009),são os
elementos centrais do processo de design. Assim, a presente dissertação pretende ser um
estímulo para que os designers tenham mais possibilidades de materialização de suas ideias,
agora, através da conexão entre um material e um processo já existentes, mas até então, não
explorados juntos, o arenito e a gravação a laser. Segundo Schumpeter (1934 apud Luo,
Olechowski e Magee, 2012), inovação são "novas combinações" e, na linguagem da
economia, ''a criação de um nova função de produção".
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O design permite a criação de produtos, serviços e soluções inovadoras e criativas que
emergem continuamente, permitindo que empresas e nações que possuam capacidade para
"fazer design", possam sustentar-se e crescer em um ambiente em constante evolução (LUO,
OLECHOWSKI e MAGEE,2012). Dessa forma, visando a aplicação dessa nova combinação,
é proposta a criação de um produto sob o conceito de "Design e Território".
Sobre esse conceito, Krucken (2009(a)) cita que o design vem sendo cada vez mais
reconhecido como ferramenta estratégica para a valorização de produtos/artefatos locais,
promovendo o reconhecimento e a preservação de identidades e culturas regionais. Produtos
locais são manifestações culturais, altamente relacionados ao território e a comunidade que os
produziu.Assim, a “abordagem territorial” se baseia na valorização conjunta dos recursos da
biodiversidade, do patrimônio material e imaterial construídos ao longo do tempo e que são
específicos de um determinado território. O design pode contribuir significativamente neste
contexto, buscando formas para tornar visível à sociedade a história por trás dos produtos.
Ainda segundo Krucken (2009(b)), o design vem a auxiliar na complexa tarefa de
mediar produção e consumo, tradição e inovação, qualidades locais e relações globais.
Promover a visibilidade e o desenvolvimento de condições que potencializem os recursos
locais, onde estes sejam convertidos em benefício real e durável, é uma necessidade que vem
se acentuando com a globalização e representa um grande desafio para economias
emergentes.
Objetos podem ter significado, transmitir associações ou serem símbolos de ideias
mais abstratas. Objetos de design, simbólicos ou utilitários, antecedem qualquer idioma
registrado - eles fornecem as mais antigas evidências de uma sociedade cultural e do
raciocínio simbólico (ASHBY; JOHNSON, 2009).
O Abrigo da Pedra Grande, localizado na cidade de São Pedro do Sul, no RS, é um
marcador de identidade de território e parte do patrimônio material e cultural do país; segundo
a Constituição Federal do Brasil:
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações
científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos
e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico (1988, Art. 216)

O monumento da Pedra Grande pode ser considerado um artefato. De acordo com
Cardoso (2012), “Artefato é um objeto feito pela incidência da ação humano sobre a matéria-
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prima [...] Sua raiz etimológica está no latim arte factus, “feito com arte”; e ela está na
origem do termo “artificial, ou seja: tudo aquilo que não é natural)”. Segundo, SANTOS
(2005), artefatos são manifestações culturais, pois são projetados e produzidos para dar
sustentação às práticas, podendo também contribuir para a transformação e reelaboração
simbólica destas mesmas práticas. À medida que a sociedade vai se transformando, alguns
artefatos deixam de ser usados e desaparecem, outros vão sendo atualizados conforme novas
necessidades, novas maneiras de pensar, de agir e novas tecnologias disponíveis.
Ao apropriar-nos de um artefato, também estamos nos apropriando dos modos de
prática e dos significados a ele associados. Porém, tanto estes modos de prática
quanto os significados são passíveis de transformações, na medida em que estão
intrinsecamente ligados as dinâmicas sociais (SANTOS, 2005, pg 16).

Através da produção de artefatos, práticas sociais e valores culturais correspondentes a
um determinado período histórico são materializados. A atividade de design lida com a
configuração de produtos que mediam as relações sociais tanto do ponto de vista funcional
quanto comunicativo (SANTOS, 2005).
Sob este conceito, visa-se realizar uma interpretação das inscrições do Abrigo da
Pedra Grande, expressando assim, os valores culturais desse monumento, de uma forma
renovada. Através dos resultados dos estudos da presente dissertação, pretende-se valorizar o
território onde está localizado o monumento, seja na forma de material para estar inserido no
próprio local, como também na forma de reproduções para comercialização.
Sob a perspectiva do design, é possível citar oito ações essenciais para promover os
produtos e territórios: reconhecer as qualidades do produto e do território, ativar as
competências situadas no território, comunicar o produto e o território, proteger a identidade
local e o patrimônio material e imaterial, apoiar a produção local, promover sistemas de
produção e de consumo sustentáveis, desenvolver novos produtos e serviços que respeitem a
vocação e valorizem o território e consolidar redes no território (KRUCKEN (b), 2009).
Pohlmann et al. (2011), já desenvolveram alguns produtos sob o conceito de “Design
e Território”pensando nos museus que fazem parte do centro cultural da cidade de São Pedro
do Sul, onde está localizado o Abrigo da Pedra Grande. Através da gravação a laser, foram
criados três protótipos: um pingente, um jogo da memória e um estojo (Figura 9).
Além do lucro financeira, o comércio de museus deveria ser visto como uma forma
de permitir que os visitantes da instituição continuassem tendo a experiência do
museu através da aquisição de livros, reproduções, ou produtos inspirados na
exposição. Os quais irão contribuir para promover a missão total do museu de
aprender, experimentar e construir um relacionamento com a coleção exposta e a
cultura local (POHLMANN et al., 2011, p.2, tradução nossa).
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Figura 9 - Protótipos desenvolvidos a partir das inscrições do Abrigo da Pedra Grande: (A) Estojo, (B)
Pingente e (C) Jogo da memória.

Fonte - Adaptado de Pohlmann et al., 2011.

São crescentes os esforços de pesquisadores, museólogos, artistas, arquitetos,
engenheiros, designers e uma infinidade de outros profissionais e instituições, empenhados
em preservar os vestígios do passado no cenário urbano atual e inseri-los na vida dos cidadãos
modernos, de modo que estes entendam e participem da importante tarefa de preservar esses
bens. Segundo Valbona e Costa (2003), o patrimônio é um corpo vivo, que não responde
exclusivamente ao passado mas que convive com o conceito de contemporaneidade,
incorporando as inovações e avanços que implicam a modernização.
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3 MÉTODO
O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram adotados
nesse estudo. Para alcançar o objetivo proposto,foram previstas cinco etapas, conforme
apresentado abaixo, com seus respectivos desdobramentos:"3.1 Revisão Bibliográfica", "3.2
Coleta das amostras de arenito", "3.3 Aplicação da gravação a laser", "3.4 Análise das
amostras de arenito: não gravadas e gravadas" e "3.5 Aplicação do estudo" (Figura 10).
Figura 10 - Estrutura radial contendo as etapas metodológicas da dissertação e seus desdobramentos.
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3.1 ETAPA 1: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica reúne,compiladas,informações sobre o que já foi publicado
sobre os assuntos que tangem esse trabalho: o arenito, o processo de gravação a laser e
"Design e Território". A revisão de literatura é essencial, especialmente se tratando do
material estudado, o arenito, tão intimamente ligado a área da geologia, uma ciência
relativamente nova à autora. A pesquisa em livros e artigos mostrou-se, então, extremante
importante para o entendimento sobre as características do material e de como explorá-lo
cientificamente, além do aprofundamento quanto a técnica de gravação a laser e de como o
design pode ser um elemento unificador desse processo e material, gerando nova informação
para profissionais e mercado.
3.2 ETAPA 2:COLETA DAS AMOSTRAS DE ARENITO
Foram coletadas três amostras (uma delas ensaiada de duas formas) de arenito da
Formação Botucatu7, com afloramento na cidade de Taquara – RS. O arenito dessa formação
foi escolhido pois, no estado, é o mais explorado para fins comerciais, principalmente como
rocha de revestimento na construção civil. Assim, buscou-se essas amostras em um trabalho
prático de campo em Taquara, onde foram coletadas tanto em uma pedreira, quanto em uma
loja especializada no beneficiamento do material. Abaixo, pode-se visualizar quatro
fragmentos, sendo as Amostras A e B, advindas da pedreira e as Amostras C e D, do
estabelecimento comercial (Figura 11).

7

A unidade geológica denominada de Formação Botucatu está inserida na grande área de deposição de rochas
sedimentares, denominada de Bacia do Paraná. A Formação Botucatu representa um episódio de desertificação
dessa Bacia (ZALÁN et al.,1990) e cobre uma área de cerca de 1.300.000 km2, sendo considerado por Milani et
al. (1998) como um dos maiores depósitos de sedimentos continentais do mundo. A formação Botucatu é
constituída por depósitos de areias eólicas, que por diagênese originaram arenitos quartzosos médios a grossos
com estratificação cruzada de grande porte, típica de depósitos de dunas (ROISENBERG et al., 2007).
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Figura 11–Amostras de arenito da Formação Botucatu, coletadas em Taquara- RS.

A

B

C

D

A amostra A foi coletada na pedreira do Sr. Airton Rogério de Carvalho, localizada na
RS020 / km 32 / parada 117, no município de Taquara, na localidade de Pega Fogo.
Coordenadas geográficas (Lat./Long. no Sistema Geodésico, SAD-69- formato GMS)
Latitude

-29.43’21.3 Longitude -50.54’02.7, possuindo um área total de 0.66 hectares.

Segundo a geóloga8 responsável pela área, a jazida constitui-se de rocha arenítica pertencente
à Formação Botucatu. A exploração se dá devido à exposição da rocha e faz uso de sua
principal feição, a estratificação cruzada de médio a grande porte, propiciando à lavra, na
grande maioria das vezes, um aspecto irregular na formação de suas bancadas. Apresenta
grãos que variam de subangulares a arredondados. A mineralogia predominante é quartzo9 e
feldspato10. O principal processo diagenético é a cimentação predominantemente ferrosa, que
atribui a cor rosada a rocha.
Os testes foram realizados tanto na face perpendicular à estratificação (Amostra A),
quanto paralela à estratificação (Amostra B), com o intuito de analisar se a gravação do
arenito, em faces distintas, poderia gerar resultados similares.Portanto, na Amostra A, as

8

Adriane Thomas, da empresa Âmbar Geologia e Meio Ambiente, localizada em Taquara – RS.
Entre todos os minerais, o quartzo é um composto químico de pureza quase completa e possuí pro piedades
físicas constantes. Habitualmente incolor ou branco. É caracterizado por seu brilho vítreo e sua forma cristalina
(DANA; HURLBUT, 1969).
10
Feldspato é um termo empregado para denominar um grupo de minerais constituídos de aluminossilicatos de
potássio, sódio e cálcio. As indústrias de vidro e cerâmica são as principais consumidoras de feldspato (LUZ,
LINS; COELHO, 2008)
9
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bandas da estratificação são aparentes, intercalando uma coloração mais avermelhada e mais
alaranjada. Ambas amostras foram apenas serradas na sua coleta.
A amostra B também é proveniente da pedreira do Sr. Airton Rogério de Carvalho,
porém, os testes foram realizados na face paralela à estratificação.
A amostra C foi adquirida na loja “Arenitos Möller”11e já estava serrada em lâminas e
lixada. Segundo a geóloga Adriane Thomas, os arenitos da loja também são da Formação
Botucatu. A amostra possui uma coloração amarelada e as gravações foram realizadas na face
paralela à estratificação.
A amostra D também foi obtida na loja “Arenitos Möller” e já estava serrada em
lâminas e lixada. Segundo a geóloga Adriane Thomas, esse arenito também é da Formação
Botucatu. A amostra possui uma coloração avermelhada e as gravações foram realizadas na
face paralela à estratificação.
Após a coleta das amostras, foi necessária a preparação prévia das mesmas, que serviu
para garantir sua perpendicularidade para aplicação do laser. Primeiramente, as amostra foram
cortadas -para que posteriormente pudessem ser inseridas nos equipamentos de análise - com
uma serra circular para pedras da marca Makita®, modelo 4100H, pertencente ao
LACER/UFRGS, em fragmento de aproximadamente 40x40mm. A seguir, cada um dos
fragmentos foi limpo com uma escova de dentes Ultra Soft 5460, da marca Curaprox®,
visando a remoção, de forma suave, do pó excedente. Por fim, os fragmentos foram mantidos,
por 48h, em um ambiente controlado por desumidificador.
3.3 ETAPA 3: APLICAÇÃO DA GRAVAÇÃO A LASER
As aplicações da gravação a laser no arenito foram realizadas em um equipamento
modelo Mira 3007, da empresa Automatisa Sistemas Ltda®, que possui potência máxima de
60W e pertence ao LdSM/UFRGS (Figura 12). O equipamento é do tipo galvanométrico,
possuindo uma fonte de laser fixa. O meio ativo para a geração da radiação é gasoso, do tipo
CO2 e a área de trabalho da máquina possuiu uma limitação devido ao tipo de lente acoplada.
Neste estudo foram utilizadas as lentes de 10cmx10cm (100cm²) e de 30cm x 30cm (300cm²),
uma vez que Cidade(2012), em sua dissertação, constatou uma diferenciação de gravação a
laser conforme o uso das diferentes lentes.
11

Arenitos Möller: Rodovia RS 020, parada 122, bairro: Santa Cruz da Concórdia, Taquara – RS. Site:
www.arenitomoller.com
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Figura 12 - Equipamento de gravação a laser Mira 3007, da empresa Automatisa Sistemas Ltda® (A)
Vista geral do equipamento, (B) Detalhe do equipamento em funcionamento.

Quanto à utilização das diferentes lentes no equipamento laser, Cidade (2012)
observou uma diferenciação no resultado da gravação, conforme a utilização das mesmas.
Através de cálculos e análises, Cidade(2012) comprovou que a área de gravação da lente
de100cm², com potência de 60W, é menor, se comparada com a área da outra lente e que para
essa lente, a intensidade do laser é maior se comparada a lente de 300cm². A intensidade do
feixe se dá pela colimação do laser, sendo que a lente de 100cm² o colima com maior
eficácia.Já para a lente de 300cm², com a mesma potência de 60 W, a área de gravação é
maior se comparada com a lente de 100cm²,mas sua intensidade é menor do que na lente de
10cm x 10cm.Por fim, a autora concluiu que o fato dos traçados resultantes das gravações a
laser em ágata terem um resultado melhor nos testes realizados com a lente de 100cm², devese à sua intensidade, que é superior. Assim, pode-se verificar que a intensidade é
inversamente proporcional a área e diretamente proporcional a potência do equipamento.
As variáveis passíveis de ajuste no equipamento laser são a potência (W) do feixe de
laser e a velocidade (m/min) de movimentação do feixe de laser.É importante atentar ao fato
de que, segundo o fabricante do equipamento utilizado 12, deve-se dar preferência à potência
mínima que atenda a tarefa, pois quanto maior a potência utilizada e maior a porcentagem de
tempo em que o laser permanece ativo, maior o desgaste do canhão laser. Ao ligar o
equipamento, é necessário ajustar a mesa de trabalho, a qual possui um ajuste vertical,
devendo ser ajustada de acordo com a lente que será utilizada e a espessura da peça que terá
12

Equipamento Mira 3007, da empresa Automatisa Sistemas Ltda®, localizada no endereço, Rua Paulino Pedro
Hermes, 2628, Bairro Nossa Senhora do Rosário, São José, Santa Catarina, Brasil.
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aplicação do laser. Esse procedimento é realizado com a intenção de ajustar o foco para a
gravação.
O LaserDraw®, software pelo qual o equipamento opera, trabalha com objetos gráficos
de dois tipos: objetos vetoriais e objetos de imagem. Para tanto, o software lida com diferentes
formatos de arquivos. Por exemplo, arquivos vetoriais armazenam exclusivamente
informações que representam elementos gráficos do tipo de objeto vetorial, não sendo
possível representar imagens nestes formatos de arquivo. Os formatos de arquivos vetoriais
suportados pelo LaserDraw® são: DST (Digital Stitch Tajima) e o PLT (arquivos de plotagem
em HP-GL). Já os arquivos de imagem armazenam exclusivamente informações que
representam elementos gráficos do tipo objeto de imagem, não sendo possível representar
objetos vetoriais nestes formatos de arquivo. Assim, os formatos suportados pelo LaserDraw®
são:BMP (Arquivos Bitmap do Windows), JPG (Joint Photographic Group - arquivos de fotos
do JPG) e GIF (Graphics Interchange Format). Além disso, há formatos de arquivos que são
capazes de armazenar tanto objetos vetoriais quanto objetos de imagem simultaneamente,
sendo este software compatível com o formato de arquivo híbrido SVG (Scalable Vectorial
Graphics - Gráficos Vetoriais Escaláveis).Essas informações são importantes para a criação e
exportação dos desenhos e da utilização de arquivos fechados, já prontos. Assim, todos os
ensaios foram feitos tanto com arquivos de objetos vetoriais, através da extensão .plt, quanto
objetos de imagem, através da extensão .jpg com modo de cor RGB, de forma a analisar se há
diferença nos resultados,a partir do tipo de extensão do arquivo.
No Apêndice A é apresentada a imagem da tela de configuração de exportação para
arquivos com extensão .jpg, e no Apêndice B, a imagem da tela de configuração de
exportação para arquivos com extensão .plt. Deve-se observar que na tela de exportação de
arquivos com extensão .plt, no parâmetro "Largura da caneta", pode ser estipulada a largura
dos traçados selecionados para exportação, porém, segundo o fabricante do equipamento
utilizado, o software LaserDraw® importa todos os traçados - independentemente da
espessura que foi especificada na exportação do objeto vetorial - com espessura de 0.01mm.
Para o estudo da interação da gravação a laser no arenito foram realizados quatro
ensaios, descritos abaixo, observando-se a metodologia de trabalhos anteriormente já
desenvolvidos por Stürmer (2010), Santos (2012), Cidade (2012) e Raseira (2013), que já
utilizaram a tecnologia laser em trabalhos científicos.
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3.3.1 Ensaio 1: Formas retas
O primeiro teste realizado foi a partir da criação de desenhos com formas retas
(traços), no programa CorelDRAW X6®, um software de desenho vetorial bidimensional, a
fim de testar diferentes graus de detalhamento para arquivos com extensão .plt e .jpg. Cada
um dos traços criados possui15mm de comprimento e espessura de 0,01mm. Para esse ensaio
foram testadas três potências, a potência máxima de 60W (100%), 30W (50%) e 15W (25%).
Foram testadas as duas lentes (100cm2e 300cm2 ), e as velocidades de 0.01m/min (menor
velocidade permitida pelo software do equipamento) até 2m/min, sendo assim, o intervalo das
velocidades testadas foi de: 0,01m/min; 0,04 m/min; 0,07m/min; 0,1 m/min; 0,4 m/min; 0,7
m/min; 1 m/min; 1,4 m/min; 1,7 m/min e 2m/min (Figura 13).
Figura 13 - Ensaio 1: formas retas. Arquivo gerado no software CorelDraw X6® para qualificação da
interação laser/material em traços com dez diferentes velocidades, para arquivos com extensão .jpg e .plt.

Os traços retos foram aplicados na superfície do arenito de forma a ultrapassar a área
do material, a fim de observar o resultado da gravação em um plano perpendicular a este,
assim, o feixe laser começa interagindo com a amostra e finaliza na superfície da mesa do
equipamento (Figura 14).
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Figura 14 - Ensaio 1: formas retas. Desenho ilustrativo da forma como foi realizado o ensaio das formas
retas, ultrapassando a área do material.

Fonte - Adaptado de Cidade (2012).

O LaserDraw® diferencia valores de potência e velocidade através de um esquema de
cores. Assim, é possível aplicar cores diferentes em um mesmo trabalho e produzir efeitos de
execução diferentes, conforme a potência e velocidade pré-configuradas para cada uma das
cores. Tem-se disponíveis, no software, oito cores diferentes para as distintas préconfigurações a serem empregados em objetos vetoriais (.plt) e uma configuração de
velocidade e potências para gravação de imagens (.jpg).
3.3.2Ensaio 2: Teste desenho
O ensaio 2 consiste em um teste para os parâmetros (velocidade e potência)eleitos
como mais legíveis no ensaio 1, para arquivos com extensão .plt e .jpg. Foi realizado
anteriormente aos outros ensaios mais básicos, para que fosse possível observar como os
parâmetros eleitos se comportariam em um desenho mais complexo, com linhas que se
sobrepõe, uma vez que estudos anteriores (Barbian, Kindlein Junior e Juchem; 2014)
mostraram que os testes com formas retas e curvas cabem como norteadores para a escolha
dos parâmetros do equipamento laser, sendo que cada desenho, seja ele mais complexo ou
simples, deve ser observado de forma particular, podendo haver variação na velocidade
(Figura 15).
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Figura 15–Ensaio2: teste desenho. Arquivo gerado no software CorelDraw X6® para qualificação da
interação laser/material em um desenho, para arquivos com extensão .jpg e .plt.

3.3.3 Ensaio 3: Formas arredondadas
Através da observação dos resultados mais legíveis para os ensaios anteriores, foi
realizado o Ensaio 3, também nas duas extensões de arquivo. Ele consiste na criação deformas
arredondadas, utilizando quatro dimensões de círculos (15, 10, 5 e 1 mm) para verificar a
resolução da curvatura do traçado (Figura 16).
Figura 16 - Ensaio 3: Formas arredondadas. Arquivo gerado no software CorelDraw X6® para
qualificação da interação laser/material em círculos de diferentes diâmetros, para arquivos com extensão
.jpg e .plt.

Conforme salientado por Cidade (2012), na exportação de formas arredondadas com
extensão .plt, pode-se observar possíveis arestas em seu traçado, ao abrir o arquivo no
software Automatisa LaserDraw®.Caso isso ocorra, deve-se programar, nas configurações de
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exportação, aba "Avançadas", a resolução de curvatura mínima, de 0.025mm (Figura 17); em
valores superiores a esses, já pode-se notar a ocorrência de arestas quando o arquivo é aberto
(Figura 18), podendo resultar em uma gravação não uniforme e segmentada.
Figura 17 - Reprodução da tela de configuração para a exportação de arquivos do tipo plt., do software
CorelDraw X6®, onde são definidos os parâmetros avançados para exportação de linhas curvas, com
resolução de 0.0025 mm (indicação em vermelho).

Figura 18 - (A) Configuração programada pelo software CorelDraw X6® com resoluções maiores que
0.0025mm, indicando as arestas do traçado; (B) configuração para exportação de curvatura com
resolução de 0.0025mm (adequado).

Fonte - Adaptado de Cidade (2012)

3.3.4Ensaio 4: Espaçamento entre traçados
Este ensaio visa identificar a espessura da zona de influência do laser, para que se
possa determinar o melhor espaçamento entre as linhas, ponto importante no processo de
criação dos desenhos, para que não haja interferência entre os traços no processo de gravação
a laser (Figura 19).
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Figura 19 - Exemplos da área de interação entre linhas na criação de desenhos: (A) visualização da área
de interação entre as linhas, representado na cor cinza; (B) demonstração de um exemplo de desenho com
a delimitação da área de interação entre as pétalas, representado em cinza.

A

B

Fonte - Adaptado de Cidade (2012)

Com base nos ensaios anteriores, os parâmetros que obtiveram resultados mais
satisfatórios,integram este ensaio. Esse, consiste na criação, no software CorelDRAW X6®, de
traços com espaçamentos entre 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 e3,5mm, exportados tanto com a extensão
.jpg, quanto .plt (Figura 20).
Figura 20 - Ensaio 4: Espaçamento entre traçados. Arquivo gerado no software CorelDraw X6® para
qualificação do espaçamento entre traços, na interação laser/material, para arquivos com extensão .jpg e
.plt.
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3.3.5Ensaio 5: Variação de tonalidade
O último teste consiste na criação de dez quadrados,no software CorelDRAW X6®,
sendo o primeiro preenchido com 100% de saturação de preto, e decrescendo de 10 em 10%
de tons de cinza para cada quadrado subseqüente (Figura 21). Novamente foram testados as
variáveis, lente, potência (W) e velocidades (m/min)que obtiveram resultados mais
satisfatórios nos ensaios anteriores, para extensão de arquivo .plt e .jpg.
Figura 21 - Ensaio 5: Variação de tonalidade. Arquivo gerado no software CorelDraw X6® para
qualificação da interação laser/material em diferentes tonalidades de cinza, para arquivos com extensão
.jpg e .plt.

3.4 ETAPA 4:EXAME E ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE ARENITO: NÃO GRAVADAS
E GRAVADAS
As técnicas analíticas que foram utilizadas para o estudo dos arenitos, não gravados e
gravados, foram escolhidas de forma a abarcar, dentre os equipamentos disponíveis nos
laboratórios da UFRGS, métodos distintos para caracterização do material. As análises foram
realizadas nos laboratórios LdSM, Departamento de Mineralogia e Petrologia e Laboratório
de Difratometria de Raios-X do Instituto de Geociências.
A seguir, as técnicas analíticas que foram utilizadas nesse trabalho são elencadas e
conceituadas.

São

elas:

Difratômetro

de Raios-X,Microscópio

Petrográfico,

Lupa

Estereoscópica e Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV).
Inicialmente foi realizada uma inspeção visual e tátil. Essa análise, por mais empírica
que seja, é a primeira e mais importante observação, principalmente no que tange os resultado
sobre a interação entre o laser e o arenito. O aspecto estético a olho nu, a legibilidade com que
as inscrições ou desenhos foram gravados é o fator mais determinante para se eleger os
resultados mais satisfatórios. Essa análise serviu como uma triagem e um guia para o

50
encaminhamento dos ensaios, por isso, essa percepção foi constantemente realizada ao longo
das análises.
3.4.1 Microscópio Petrográfico
Alguns microscópios podem ser operados como um microscópio petrográfico (com
luz transmitida), para descrição e identificação de minerais formadores de rochas, e como um
microscópio metalográfico (luz refletida), para descrição e identificação de materiais ou
minerais metálicos. Nessa dissertação, foi utilizado o microscópio com luz transmitida e,
nesta configuração, os microscópios petrográficos operam com luz polarizada, permitindo
descrever a morfologia, características físicas de um mineral e identificar propriedades ópticas
relacionadas à sua estrutura cristalina, fundamentais para a identificação de diferentes
minerais. A luz que penetra no mineral analisado sobre uma platina giratória é polarizada 13
(na direção N-S), sendo as observações feitas dessa maneira chamadas de “observações à luz
natural” (LN). Os minerais anisótropos14 desdobram esse feixe de luz em dois feixes também
polarizados, com velocidades de propagação diferentes e com planos de polarização
perpendiculares entre si. Esses feixes de luz são então direcionados para um segundo
polarizador (analisador), que polariza a luz em uma direção perpendicular à direção do
primeiro polarizador (E-O) sendo as observações feitas com esse dispositivo chamadas de
“observações à luz polarizada” (LP). Assim, ocorrem então dois fenômenos: a) quando a
direção de polarização de um dos feixes de luz emitidos pelo mineral anisótropo coincidir
com a direção do polarizador (N-S), o outro feixe de luz é eliminado e o mineral só transmite
luz na direção N-S, que não passa pelo analisador (pois este só deixa passar luz polarizada na
direção E-O) e o mineral fica preto (extinto); essa posição se repete a cada 90 graus. b)
quando as direções de polarização dos feixes de luz emitidos pelo mineral estiverem em
outras posições que não coincidam com a direção N-S, parte da luz passa pelo polarizador EO e o que os olhos do observador captam é a interferência dos comprimentos de onda de cada
um dos feixes de luz, que por terem velocidades diferentes, tem também comprimentos de
onda diferentes e consequentemente emitem, cada um, uma cor diferente; a medida que o
mineral é girado sobre a platina do microscópio, a cor do mineral varia (é a chamada de cor de
13

Os campos eletromagnéticos que compõe um feixe de luz, vibram em todas as direções perpendiculares à sua
direção de propagação. A luz é polarizada ou plano polarizada, quando essa vibração ocorre em uma só direção.
14
Minerais anisótropos para a luz, são aqueles que tem a propriedade de desdobrar um feixe de luz que os
atravessa (polarizada ou não) em dois feixes de luz polarizada, com velocidades diferentes e com planos de
polarização perpendiculares entre si. Os minerais isótropos para a luz são aqueles que transmitem um feixe de
luz sempre com a mesma velocidade em qualquer direção e não polarizam a luz.
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interferência) e essas cores, em geral, diferentes da cor que o mineral apresenta em luz
natural, são uma importante característica para diferenciar certas espécies minerais. Outros
detalhes sobre esse tipo de análise podem ser obtidas através dos autores Klein & Dutrow
(2008) e Phillips (1971).
Para realizar a análise dos arenitos, foram confeccionadas lâminas com espessura de
30 µm. Nessa espessura, a grande maioria dos minerais formadores de rochas ficam
transparentes ou translúcidos, o que permite sua análise com luz transmitida. O equipamento
que foi utilizado nessa pesquisa é o modelo Zeiss AX10 com câmera digital Axio Cam e
encontra-se no Departamento de Mineralogia e Petrologia do IGEO/UFRGS.
3.4.2 Lupa estereoscópica
Através desse equipamento, acoplado à uma câmera, foi possível visualizar e gravar as
imagens das superfícies das amostras, com maior grau de magnificação. A visualização e
análise das imagens geradas na Lupa Estereoscópico SZX16, da marca Olympus®,
pertencente ao LdSM/UFRGS, é realizada pelo software AnalySIS Starter®. Este
equipamento possui uma lente objetiva de 1x com ocular de 10x, com ampliações de 0.7x a
11.5x.
3.4.3Difratômetro de Raios-X
Através da Difração de Raios-X é possível a identificação das fases cristalinas presentes
nas amostras. O fato de os cristais funcionarem como redes de difração para os raios-X, faz

com que eles possam ser identificados por tal radiação. Cada elemento tem seu espectro de
emissão característico. Um feixe difratado é produzido por dispersão só quando algumas
condições geométricas, expressas pela Lei de Bragg (nλ=2dsenθ), são satisfeitas. Nessa
fórmula, n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda do raio-X utilizado, d é a
distância interplanar e θ é o ângulo de Bragg, que corresponde ao ângulo entre o raio-X
incidente e o plano atômico considerado. A difração resultante de um cristal, compreendendo
posições e intensidades das linhas de difração, é uma propriedade física fundamental da
substância, servindo não só à identificação, como também ao estudo de sua estrutura. As
substâncias amorfas com carência de periodicidade nos arranjos atômicos, já não podem ser
caracterizadas, ou em alguns casos, com grande dificuldade. A difração de raios-X pelos
cristais resulta de um processo em que os raios-X são dispersos pelos elétrons dos átomos,
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sem haver mudança em seu comprimento de onda (dispersão coerente ou de Bragg). Para
tanto, é utilizado o método do pó, que consiste na incidência de um raio x sob uma quantidade
de material pulverizado.Segundo Callister (2002), cada partícula de pó é um cristal e a
existência de vários destes, com orientações aleatórias, assegura que pelo menos algumas
partículas estejam orientadas de forma adequada, de tal modo que todos os possíveis
conjuntos de planos cristalográficos estejam disponíveis para a difração. Os raios difratados
são mostrados em diagramas que registram os valores de 2θ(theta) e as intensidades relativas
das reflexões. Diagramas ou tabelas com resolução direta da equação de Bragg, permitem
transformar 2θ em valores de d, o que permite a leitura e identificação do mineral. A
identificação acontece comparando-se os valores das distâncias interplanares lidas, com os
valores de d e das intensidades relativas dos diferentes minerais que estão registrados em
softwares e dados de CD (FORMOSO, 1984). O equipamento utilizado está localizado no
Laboratório de Difratometria de Raios-X, do Instituto de Geociências / UFRGS. Para a análise
do arenito gravado, realizou-se o processo de fusão dos pós. A amostra de arenito foi
cominuida para que a parte fundida, após a aplicação do laser, pudesse ser separada
facilmente. A preparação do pó para a realização da difração de raios-X, exigiu a moagem de
fragmentos das três amostras de arenito, manualmente, através de um almofariz e pistilo
cerâmico e posterior peneiramento em uma peneira 325 mesh(Figura 22).
Figura 22–Resultado da fusão dos pós de arenito para análise do material resultante da interação com a
gravação a laser (sem escala).

Amostra A e B

Amostra C

Amostra D

A identificação dos minerais nos difratogramas foi feita pelo próprio laboratório onde
foram realizadas as análises, utilizando programas de computador que comparam os dados
com os disponíveis no banco de dados powder diffraction file. Essas informações foram então
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confirmadas

com

os

dados

disponíveis

nas

páginas

virtuais

Web

Mineral

(http://webmineral.com/) e Ruff Mineral Database(http://rruff.info/).
3.4.4Microscópio Eletrônico de Varredura
Neste equipamento, as imagens são geradas por um feixe de elétrons que percorre a
superfície da amostra em linhas contíguas paralelas. Um filamento aquecido libera elétrons
que são acelerados em direção à amostra por uma diferença de potencial elétrico entre a
amostra e o filamento. O fluxo de elétrons é focalizado em um feixe por um conjunto de
lentes eletromagnéticas. As interações do feixe eletrônico com a amostra são captadas por
diversos tipos de detectores15 e transformadas em imagens (ANDRADE et al., 2009).É
utilizado para a caracterização morfológica dos materiais geológicos, englobando aqueles com
dimensões entre areia muito grossa e argila.É uma técnica muito vantajosa, pois permite a
caracterização morfológica dos argilominerais, uma vez que cada tipo possui um habito
cristalino distinto.As imagens dos materiais analisados encontram nessa técnica o seu mais
acurado grau, fornecendo imagens com aparências tridimensionais (SGARBI, 2012).Nesse
estudo foi utilizado o equipamento Hitachi® modelo TM 3000, com imagens eletrônicas do
tipo BSE (back scatered electron), pertencente ao LdSM/UFRGS. A aceleração do feixe de
elétrons utilizada foi de 15 KeV e o equipamento opera com aumentos de até 30.000 vezes.
3.5 ETAPA 5 - APLICAÇÃO DO ESTUDO
A aplicação do estudo foi realizada como forma de demonstrar efetivamente como a
gravação a laser no arenito pode ser utilizada por designers e indústria. Através do conceito
de "Design e Território", exposto no Sub-capítulo "2.3 Design e Território", propõe-se a
criação de um produtos que tenha como objetivo a valorização do Abrigo da Pedra Grande.

15

Detectores de elétrons secundário: os elétrons secundários têm baixa energia e são emitidos pela superfície da
amostra por causa do impacto do feixe eletrônico (elétrons primários). A intensidade da emissão de elétrons
secundários é proporcional ao ângulo de incidência do feixe sobre a amostra, revelando assim, detalhes
morfológicos da amostra.
Detectores de elétrons retroespalhados: o retroespalhamento de elétrons depende principalmente do número
atômico médio da amostra. Portanto, variações na composição química se apresentam como variações de
tonalidade na imagem(ANDRADE et al., 2009).
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4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados para as amostras de arenito nãogravados e os cinco testes de gravação a laser indicados no sub- capítulos “3.3 ETAPA 3:
APLICAÇÃO DA GRAVAÇÃO A LASER”, além da análise de Difração de Raios-X para o
material gravado. Com isso, visou-se analisar aspectos macroscópicos e microscópicos da
rocha e obter os melhores parâmetros para gravação, tanto para arquivos com extensão jpg,
quanto para arquivos com extensão plt. Assim, designers e indústria poderão aplicar este
estudo tanto em artes de arquivos vetoriais, quanto objetos de imagem, além de conhecer o
que a interação do feixe de laser acarreta no material.
4.1 ARENITO NÃO GRAVADO
A análise do material não-gravado é extremamente importante para conhecer suas
características e composição e então analisar quais as mudanças que o laser acarretou em cada
uma das amostras de arenito.Com o auxílio do Prof. Dr. Pedro Luiz Juchem 16, foi possível
realizar a análise petrográfica das amostras.Para a petrografia das amostras A e B, por serem
da mesma rocha, optou-se por fazer apenas uma lâmina delgada a fim conhecer as principais
características do arenito em questão.O exame ao microscópio petrográfico mostra que a
rocha é bem estratificada, exibindo níveis de areia média a grossa (0,40 a 0,50 mm)
misturados a detritos menores de areia fina a muito fina (0,250 a 0,0062mm), intercalado com
níveis de areia fina a média (0,50 a 0,125mm).A amostra no conjunto é texturalmente mal
selecionada, devido à grande variação no tamanho dos grãos.Nas camadas mais espessas os
grãos são arredondados a sub-arredondados, enquanto que as camadas de areia mais fina
exibem grãos sub-angulares a angulares. A rocha é constituída predominantemente de
quartzo, observando-se ainda feldspatos (plagioclásio e microclíneo), óxidos de Fe, minerais
opacos17 e mais raro, grãos de minerais máficos (piroxênios/anfibólios) (Figura 23).

16

Laboratório de Gemologia – Instituto de Geociências/UFRGS
Minerais opacos são aqueles que não permitem a passagem da luz, mesmo quando observados em lâmina
delgada, com a espessura de 30µ, aparecendo por isso pretos em LN e LP. São em geral constituídos de óxidos,
hidróxidos, sulfetos ou elementos nativos.
17
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Figura 23 - Imagens obtidas ao Microscópio Petrográfico para as amostras A e B, com luz natural (1 e 2) e
luz polarizada (3), com aumentos de 12,5 vezes (1) e 50 vezes (2 e 3). Na imagem 1 pode-se visualizar as
bandas de estratificação da rocha e a grande variação no tamanho dos grãos.Na imagem2 são indicados os
constituintes: quartzo (Qzo), cimento (Cmto), fragmento de rocha (Fgr), feldspato (Felds) e óxido de ferro
(Fe); pode-se visualizar que os grãos são desde arredondados á angulares.
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A análise microscópica da amostra C indica que ela é imatura texturalmente, pois os
seus grãos constituintes são mal selecionados, sendo constituída por uma mistura de grãos de
areia com intervalo granulométrico desde areia muito grossa (intervalo granulométrico 0,1 a
2,0 mm) até areia fina (0,250 a 0,125mm), ligados por uma massa argilosa, exibindo um grau
de cimentação médio, o que a deixa um pouco friável.Os grãos exibem um grau de
arredondamento médio a alto, indicando um transporte relativamente longo. Os grãos são
constituídos predominantemente de quartzo. Observa-se ainda óxidos de ferro, opacos, alguns
fragmentos de rocha e, mais raramente, restos de feldspatos (Figura 24).
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Figura 24 - Imagens obtidas ao Microscópio Petrográfico para a amostra C, com luz natural (1 e 2) e luz
polarizada (3), com aumentos de 12,5 vezes (1) e 50 vezes (2 e 3). Na imagem 1 pode-se visualizar grande
variação no tamanho dos grãos. Na imagem 2 são indicados os constituintes: quartzo (Qzo), cimento
(Cmto), fragmento de rocha (Fgr) e óxido de ferro (Fe); pode-se visualizar grãos de areia com intervalo
granulométrico desde areia muito grossa até areia fina.
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Para a amostra D, o exame microscópico dessa rocha mostra que ela é mais matura
texturalmente,pois apresenta uma maior homogeneidade no tamanho dos grãos. É constituída
por uma mistura de grãos de areia com variação granulométrica muito pequena, com grãos de
areia média (intervalo granulométrico 0,1 a 0,50 mm) até areia fina (0,250 a 0,125mm),
ligados por uma massa argilosa, exibindo um grau de cimentação médio, o que a deixa um
pouco friável em amostras de mão. Os grãos são predominantemente de quartzo. Essa rocha
exibe ainda uma maior quantidade de grãos de feldspato e de fragmentos de rochas (2 a 5%,
chegando localmente até 10%), se comparada com às outras rochas. Observa-se ainda óxidos
de ferro como manchas avermelhadas em porções da rocha e minerais opacos dispersos na
amostra (Figura 25).
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Figura 25 - Imagens obtidas ao Microscópio Petrográfico para a amostra D, com luz natural (1 e 2) e luz
polarizada (3), com aumentos de 12,5 vezes (1) e 25 vezes (2 e 3). Na imagem 1 pode-se visualizar uma
maior homogeneidade no tamanho dos grãos em relação ás amostras anteriores. Na imagem 2 são
indicados os constituintes: quartzo (Qzo), cimento (Cmto), fragmento de rocha (Fgr), feldspato (Felds),
minerais opacos (Op) e óxido de ferro (Fe); pode-se visualizar grãos de areia com intervalo
granulométrico desde areia média até areia fina.
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De modo a complementar à petrografia das amostras, foram realizadas análises por
Difração de Raios-X. Para as amostras A e B, tem-se quartzo e caolinita, hematita - óxido de
ferro cristalizado já identificado anteriormente - e ortoclásio, do grupo dos feldspatos (Figura
26).Na amostra C também tem-se um arenito constituído por quartzo e caolinita (Figura
27).Para a amostra D, nota-se novamente quartzo, caolinita, óxido de ferro (hematita),
plagioclásio e montmorilonita (Figura 28).
Figura 26 - Resultado da Difração de Raios-X para as amostras A e B, indicando a presença dos
constituintes quartzo, caolinita, ortoclásio e hematita.
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Figura 27 - Resultado da Difração de Raios-X para a amostra C, indicando a presença dos constituintes
quartzo e caolinita.

Figura 28 - Resultado da Difração de Raios-X para a amostra D, indicando a presença dos constituintes
quartzo, caolinita, hematita, plagioclásio e montmorilonita.
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Como pode-se observar através das análises petrográficas e por difração de Raios-X
nas amostras não gravadas, todas possuem como principal constituinte o quartzo e uma menor
quantidade de outros minerais como feldspatos(ortoclásio e plagioclásio), minerais opacos
(hematita), fragmentos de rochas, e restos de minerais máficos não identificados. Esses
minerais ocorrem como o arcabouço da rocha (grãos maiores) e por vezes constituem também
a matriz (grãos menores), tudo estando envolto por uma massa de argila(caolinita e
montmorilonita), que funciona como cimento da rocha; óxido de ferro não cristalizado pode
deixar partes da rocha com aspecto avermelhado ao microscópio.
4.2 ANÁLISE DO ENSAIO 1: FORMAS RETAS
Os arquivos para o ensaio 1, geradas no software CorelDraw X6® foram abertos no
software Automatisa LaserDraw®. Para iniciar as gravações, deve-se definir no software a
lente que será utilizada e a posição da mesa de trabalho, que possui ajuste vertical e deve ser
ajustada de acordo com a lente a ser utilizada e com a espessura da peça a ser processada,
ajustando-se assim, o foco. Tanto para os objetos vetoriais (.plt), quanto para os objetos de
imagem (.jpg), existe o campo “Velocidade limitante”, que é configurado automaticamente
pelo software do equipamento, de acordo com cada arquivo e não deve ser excedida, pois a
velocidade máxima empregada será a que consta como limitante. Para as extensões .plt, onde
a velocidade e a potência são gerenciadas através da paleta de cores na aba “Propriedade de
Cor”, a velocidade desejada deve ser descrita no campo “Velocidade desejada (m/min)” e a
potência no campo “Potência (%)”. Para a extensão .jpg, a velocidade que se deseja aplicar
deve ser descrita, na mesma aba, na paleta de imagens, no campo “Velocidade Desejada” e a
potência no campo “Potência Máxima (%)”, deixando o campo “Potência Mínima (%),
zerado”
Pôde-se observar que os arquivos com extensão .plt abriram com as medidas com as
quais foram exportados, porém, os arquivo .jpg, abriram com outras dimensões, tendo que
serem estas, reconfiguradas no próprio software, que possui ajuste de altura e largura de
imagens. Deve-se atentar também, ao fato de que os arquivos .jpg tiveram alguns problemas
quanto a sua abertura no software, ora importando os traços em cores distintas, ora abrindo o
arquivo com as formas falhadas. Recomeçando o software e reabrindo o arquivo, voltavam a
funcionar.
Assim, iniciaram-se as gravações tendo-se em vista, cinco variáveis: utilização de
quatro amostras (A, B, C e D), de duas extensões (.jpg e .plt); duas lentes (10cmx10cm e
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30cmx30cm); três potências (15W, 30W e 60W) e dez velocidades (0,01m/min; 0,04m/min;
0,07m/min; 0,1m/min; 0,4m/min; 0,7m/min; 1m/min; 1,4m/min; 1,7 m/min e 2m/min). A
grande quantidade de variáveis foi aplicada ao primeiro teste, exatamente com objetivo de
diminuir e eleger os parâmetros mais legíveis.
Na Figura 29são apresentados os resultados para o ensaio 1, onde observa-se que
todos as gravações geraram traços com coloração branca/esbranquiçada. Tanto nos resultados
com a extensão de arquivo .plt, quanto .jpg, os traços gravados na maior velocidade (2m/min)
tem uma gravação menos visível (pouco contraste entre traço gravado e superfície não
gravada) do que para os resultados com a velocidade menor (0.01m/min). A intensidade
(visual) dos traços gravados são inversamente proporcionais à velocidade, ou seja, quanto
maior a velocidade, menor a marca deixada pelo traço.Com uma vista geral da figura, é
possível notar que existe muita diferença entre os resultados na extensão .plt, que possui
grande discrepância visual entre os traços resultantes da aplicação da velocidade mais baixa e
a mais alta e, na extensão .jpg, existe pouca alteração (resultados mais homogêneos) entre os
traços gravados. Isso indica que não se pode esperar resultados iguais para a escolha de uma
mesma velocidade ou potência para essas duas extensões de arquivo diferentes. Enquanto
todos resultados com aplicação da menor velocidade (0,01m/min), na extensão de arquivo
.plt, geraram traços mais profundos e com maior área de abrangência nas adjacências dos
mesmos, que as velocidades crescentes; na extensão .jpg, o resultado com a menor velocidade
(0,01m/min) é muito semelhante ou com uma marcação inferior aos traços com velocidades
crescentes.
Na extensão .plt, em todos os testes, quando são combinadas as velocidades mais
baixas com as potências mais altas, é gerado tanto uma massa branca, quanto vítrea
(transparente).Quando faz-se a inspeção tátil nos resultados que geraram gravações com a
massa branca, é perceptível a presença de um pouco de resíduo branco nos dedos, mas a
massa, em si, não é removida, ficando impregnada na amostra(Figura 29).
Visualmente, a amostra D foi a que resultou em gravações de traços mais legíveis,
para ambas as extensões de arquivo, comparando-se com as outras três amostras (A, B e
C).Em comparação com as outras amostras, a amostra de arenito C, foi a que obteve um
resultado visual mais distinto (com um contorno avermelhado que não se nota nas outras
amostras) e menos legível.Para as amostras A e B, testadas tanto na face perpendicular à
estratificação,quanto paralela, visando observar se haveria mudança de resultado na gravação,
não é possível detectar diferenças visuais importantes no que diz respeito aos traços
gravados.Quanto aos traços gerados, comparando-se o visual,os resultados mais próximos
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foram os das amostras A e B, que foram extraídos da mesma pedreira, porém, testadas em
duas direções, paralelo à estratificação e perpendicular à estratificação(Figura 29).
As gravações com extensão .plt demoram menos tempo do que as gravações com
extensão .jpg, devido ao estilo de varredura do feixe de laser. Na extensão .plt, a varredura
ocorre apenas onde há área a ser gravada, já na extensão .jpg, o feixe varre toda á área de
atuação do desenho, mesmo nos espaços vazios, onde não há gravação a ser realizada.
Comparando-se os resultados obtidos com as duas lentes distintas, de 10cm x 10cm e
30cm x 30cm, pode-se notar que existe diferença. Como já foi apontado anteriormente,
Cidade (2012), constatou que a lente de 10cm x 10cm resulta em um feixe de laser mais
intenso(Figura 29).
As gravações para esse ensaio, possuem traços que extrapolam a área das amostras
(esse processo foi realizado para garantir que o traço gravado ultrapassasse a amostra, com o
objetivo de verificar a profundidade de penetração na vista lateral). Na Figura 30, onde podese ver as amostras em perspectiva, é possível notar novamente que os traços na extensão .plt,
quando gravados no arenito, geram uma maior área de abrangência (maior quantidade de
massa branca e vítrea nas adjacências dos traçados) que as gravações de extensão .jpg. Nos
resultados com extensão .plt, nas potências de 30W e 60W, é possível notar que as amostras,
em algum momento, apresentaram manchas com aspecto queimado nas laterais das mesmas
(sinalizado com flechas vermelhas na imagem). Na amostra C, nos arquivos exportados na
extensão .plt, é possível observar como a área de abrangência do contorno avermelhado, dos
traçados, vai se tornando maior a medida que a velocidade é menor e a potência é maior. As
altas temperaturas do feixe de laser acarretam a mudança de cor nas adjacências do traçados,
de amarelado, para avermelhado. Curiosamente, é possível observar que na extensão .jpg, o
traçado com menor velocidade (0,01m/min), é mais fraco que o seguinte, com velocidade de
0,04m/min. Fato que não ocorre na extensão .plt, onde o traçado mais forte é obtido com a
menor velocidade.
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Figura 29 - Fotografia, do topo, dos resultados para o Ensaio 1: formas retas, para as extensões de arquivo .jpg e .plt, das amostras A, B, C e D.São apresentados os resultados para as lentes de 10cmx10cm e 30cmx30cm, em três potências (15W, 30W e 60W) e dez
velocidades diferentes. Todas as gravações geraram traços com coloração branca/esbranquiçada. Com uma vista geral da figura, observa-se que existe diferença entre os resultados na extensão .plt, que possui grande discrepância visual entre os traços resultantes da
aplicação da velocidade mais baixa e a mais alta e, na extensão .jpg, existe pouca alteração entre os traços gravados.
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Figura 30 - Fotografia, em perspectiva, dos resultados para o Ensaio 1: formas retas, para as extensões de arquivo .jpg e .plt, das amostras A, B, C e D. São apresentados os resultados para as lentes de 10cmx10cm e 30cmx30cm, em três potências (15W, 30W e 60W) e
dez velocidades diferentes.Os traços na extensão .plt geraram uma maior área de abrangência (maior quantidade de massa branca e vítrea nas adjacências dos traçados) que as gravações de extensão .jpg. Nos resultados com extensão .plt, nas potências de 30W e
60W, é possível notar que as amostras apresentaram manchas com aspecto queimado nas laterais das mesmas (sinalizado com flechas vermelhas).

67
Com os resultados do Ensaio 1 e a primeira avaliação à vista desarmada é possível
concluir que os resultados para a extensão .jpg e .plt, são bastante distintos, se comparados.
Assim, partiu-se para a escolha de melhores parâmetros visuais, para cada uma das quatro
amostras, levando-se em consideração a distinção entre as duas extensões de arquivo. Deve-se
atentar para o fato de que são feitas sugestões desses parâmetros, o que não excluí a utilização
das demais velocidades, potências e lentes utilizadas no Ensaio 1. Com o panorama dos
resultados apresentados na Figura 29 é possível eleger-se diferentes efeitos de gravação,
traços mais sutis ou marcados (profundos) e de diferentes aspectos, dependendo do que é
buscado por quem optar por aplicar essa técnica.
O primeiro parâmetro a ser levado em conta foi a potência. Como o fabricante do
equipamento sugere utilizar a menor potência de trabalho,de forma a preservar a lente de
trabalho, optou-se por escolher um traço que estivesse legível na menor potência possível.
Para a escolha, também foi levada em conta a similaridade dos traços de arquivos na extensão
.jpg e .plt, uma vez que se a gravação exigir o uso das duas extensões, que os resultados
possam ficar similares. Pode-se realizar as gravações tanto com a lente de 10cm x 10cm
quanto de 30cm x 30cm, porém, como a lente de 300cm2possui uma área de trabalho maior,
optou-se por realizar os próximos ensaios com essa lente. Feito isso, a escolha dos parâmetros
foi a seguinte(Tabela 2):
Tabela 2 - Parâmetros eleitos para as quatro amostras analisadas, para arquivos com extensão .jpg e .plt.

A seguir, alguns parâmetros são analisados mais detalhadamente, com vista a avaliar
os resultados da interação do feixe de laser comas amostras. Porém, antes, deve-se atentar aos
resultados do ensaio posterior, o Ensaio 2 - Teste desenho, que já será comentado nesse
momento, pois sua análise levou a algumas mudanças nos parâmetros da extensão .jpg. O
Ensaio 2, visou testar as escolhas feitas no Ensaio 1, mostradas na Figura 29. Porém, as

68
gravações feitas com os parâmetros escolhidos, demonstraram não serem legíveis (Apêndice
C), por isso, a tabela foi alterada e atualizada com os seguintes resultados (Tabela 3):
Tabela 3 - Tabela atualizada, novos parâmetros eleitos para as quatro amostras analisadas, para arquivos
com extensão .jpg e .plt. (mudança nos parâmetros grifados em amarelo).

O Ensaio 2, que acarretou essa mudança, é descrito mais a frente (no item 4.3 Análise
do ensaio 2: teste desenho), mas foi importante trazer seus resultados, pois foram analisados
microscopicamente,já neste ensaio, os parâmetros eleitos como mais legíveis (atualizados). A
primeira análise realizada nos traços foi através da Lupa Estereoscópica, onde focou-se na
investigação dos resultados do traço com a menor velocidade, com a velocidade eleita na
Tabela 3, e no traço com a maior velocidade.
Para a extensão .plt, conforme mostrado na Figura 31 é possível notar claramente a
diferença entre os traços com as velocidades extremas, de 0,01m/min e 2 m/min. Na maioria
dos resultados para a velocidade de 0,01m/min é notada uma massa branca e uma massa
vítrea, tanto no vale que é gerado pelo traço, quanto nas adjacências dos mesmos. Já é
possível notar que há uma fusão dos grãos do material e quanto maior a potência, mais
profundo e largo é esse vale e, mais dessa massa branca é gerada nos contornos desses traços.
Já na maior velocidade, ou seja, onde o feixe de laser passa mais rapidamente, é possível
notar apenas que os grãos tem sua aparência mudada para uma cor esbranquiçada,
provavelmente porque a fusão dos grãos é mais sutil.
Para os resultados eleitos para cada uma das amostras (Figura 31, centro), tem-se um
visual mais parecido com o que é visto na maior velocidade (2m/min), porém, é possível
notar um maior vale e um aumento na área de material com aspecto vítreo e esbranquiçado,
que resulta em uma maior visibilidade, a vista desarmada, dos traços.
No exame com a lupa, pode-se ver a distinção entre o uso das lentes. Na velocidade de
0,01m/min, na maioria das imagens é possível notar que a lente de 30cm x 30cm gera uma
maior área de abrangência da massa branca nas adjacências dos traçados. Nas velocidades
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eleitas como legíveis, pode-se perceber que na lente de 10cm x 10cm, os vales são mais
proeminentes e na lente de 30cmm x 30cm mais superficiais, porém com maior área de
abrangências nas adjacências (Figura 31).
Já os resultados das gravações realizadas com arquivos de extensão .jpg, mostram que
as mudanças da menor velocidade para a maior, são bastante tênues. Não há presença da
densa massa branca, apenas de uma massa com efeito vítreo (transparente) e esbranquiçado.
Diferente dos resultados das gravações geradas para arquivos do tipo .plt - onde a velocidade
de 0.01m/min faz com que o feixe de laser passe mais devagar, depositando mais calor na
geração do traço e resultando em maior concentração de material fundido - para os arquivos
com extensão .jpg, os traços eleitos, de 0.4m/min, são mais marcados que os realizados com a
velocidade menor, de 0.01m/min. Sendo que os resultados para as velocidades de 0.01m/min
e 2m/min são bastante semelhantes quanto a marcação do laser. Apesar dessa pouca
diferenciação, assim como para a extensão .plt, pode-se notar que os traços vão ficando mais
suaves/menos marcados conforme a velocidade é aumentada (Figura 32).
As diferenças entre os traços realizados em cada uma das extensões de arquivo faz-se
ainda mais perceptível quando comparamos as duas velocidades extremas, a menor e maior,
com 100% da potência do equipamento, 60W. Pode-se constatar novamente a grande
discrepância nos resultados para a extensão de arquivo .plt e a sutil diferenciação para as
gravações com extensão .jpg. Na extensão de arquivo .plt, para a velocidade de 0.01m/min,
pode-se observar claramente a presença de uma quantidade concentrada de massa vítrea e de
pequenos vales nos limites das áreas das amostras (sinalizado com flechas vermelhas na
imagem)e também a massa branca (sinalizado com flechas azuis na imagem), enquanto que
para a extensão de arquivo .jpg, acontece uma gravação mínima em termos de área de
abrangência do traçado (Figura 33).
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Figura 31 - Imagens obtidas à Lupa Estereoscópica para resultados dos traços com menor velocidade (0.01m/min), velocidade eleita e maior velocidade (2m/min), do Ensaio 1- Formas retas, em arquivos com extensão .plt, das amostras A, B, C e D. São apresentados
os resultados para as lentes de 10cmx10cm e 30cmx30cm, em três potências (15W, 30W e 60W).É possível notar a diferença entre os traços com as velocidades extremas, de 0,01m/min e 2 m/min. Na maioria dos resultados para a velocidade de 0,01m/min há uma
massa branca e uma massa vítrea. Já na maior velocidade (2m/min) nota-se apenas que os grãos tem sua aparência mudada para uma cor esbranquiçada. Para os resultados eleitos (centro) observa-se um maior vale e um aumento na área de material com aspecto
vítreo e esbranquiçado em relação a maior velocidade (2m/min), o que resulta em uma maior visibilidade dos traços.
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Figura 32 - Imagens obtidas à Lupa Estereoscópica para resultados dos traços com menor velocidade (0.01m/min), velocidade eleita e maior velocidade (2m/min), do Ensaio 1- Formas retas, em arquivos com extensão .jpg, das amostras A, B, C e D. São apresentados
os resultados para as lentes de 10cmx10cm e 30cmx30cm, em três potências (15W, 30W e 60W). Para essa extensão as mudanças da menor velocidade para a maior são bastante tênues. Observa-se uma massa com efeito vítreo (transparente) e esbranquiçado. Apesar
da menor diferenciação entre os traçados, os mesmos vão ficando mais suaves/menos marcados conforme a velocidade é aumentada.
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Figura 33 - Imagens obtidas à Lupa Estereoscópica para resultados do Ensaio 1- Formas retas, para arquivos de extensão .jpg e .plt, das amostras A, B, C e D, comparando-se a menor (0.01m/min) e maior velocidade (2m/min). São apresentados os resultados para a
lente de 30cmx30cm, na potência de 60W.Na figura abaixo observa-se as diferenças entre os traços realizados em cada uma das extensões de arquivo. Na extensão de arquivo .plt, para a velocidade de 0.01m/min, há uma quantidade concentrada de massa vítrea e de
pequenos vales nos limites das áreas das amostras (sinalizado com flechas vermelhas) e também a massa branca (sinalizado com flechas azuis), enquanto que para a extensão de arquivo .jpg, acontece uma gravação mínima em termos de área de abrangência do
traçado.
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Para a observação dos efeitos da interação do laser com o material, de forma
microscópica, os traços foram visualizados através de Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV). Além dos traços eleitos conforme Tabela 3, são analisados as velocidades de
0,01m/min e 2m/min da potência de 60W, para maior magnificação do que ocorre com a
superfície da amostra para essas duas velocidades extremas.
Para a velocidade de 0.01m/min, em arquivos exportados na extensão .plt, na potência
de 60W, o arenito permanece por um intervalo maior à temperaturas extremas. Nas imagens,
é possível observar claramente a fusão dos grãos de arenito (sinalizado com linhas
pontilhadas amarelas na imagem), resultando na massa vítrea e branca (no MEV, em tons de
cinza) que pôde ser observada à vista desarmada. Pode ser observado também, que a fusão
gerada no material forma uma cavidade no limite da área das amostras (sinalizado com linhas
pontilhadas vermelhas na imagem). É possível também observar o vale que é gerado ao longo
dos traçados; na amostra C é possível reconhecer o vale menos profundo em comparação as
outras amostras. Devido à forte incidência de calor sobre o material, é possível notar algumas
fraturas de expansão térmica nas amostras (sinalizado com flechas vermelhas na imagem), tal
fenômeno também foi observado por CIDADE (2012) (Figura 34).
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Figura 34 - Imagens obtidas ao MEV para resultados do Ensaio 1- Formas retas, para a menor velocidade
empregada (0.01m/min), para arquivos com extensão .plt e potência de 60W, das amostras A, B, C e D.
Nas imagens, observa-se a fusão dos grãos de arenito(sinalizado com linhas pontilhadas amarelas),
resultando na massa vítrea e branca (no MEV, em tons de cinza). A fusão gerada no material forma uma
cavidade no limite da área da amostra(sinalizado com linhas pontilhadas vermelhas). Devido à forte
incidência de calor sobre o material, são notadas algumas fraturas de expansão térmica nas amostras
(sinalizado com flechas vermelhas).
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Nos traçados eleitos como tendo os resultados mais legíveis para a extensão de
arquivo .plt, em velocidades progressivamente superiores a anterior, é possível notar que por
onde o feixe de laser realizou a gravação do traço, os grãos dos minerais fundiramse(sinalizado com linhas pontilhadas amarelas na imagem). Também é notável algumas
pequenas cavidades irregulares (assinaladas com flechas vermelhas na imagem), esse fato
pode ser interpretado como falhas na viscosidade da massa, provavelmente pela diferença de
composição química e/ou distribuição irregular de temperatura. Não são observados os vales
vistos aos longos dos traçados para a velocidade de 0.01m/min, além de os traços comas
velocidades eleitas,possuírem uma área de abrangência bem menor, tanto na largura do traço,
quanto nas suas adjacências;a quantidade de material envolta do traço vai diminuindo
conforme a velocidade aumenta. “O traçado com esta velocidade fica mais bem definido, pois
o tempo de interação do laser diminui e não acumula calor suficiente para fraturar o material.”
(CIDADE, 2013). Nessas velocidades, não são formadas cavidades nas laterais, como na
velocidade de 0.01m/min, apenas pequenas irregularidades, pois o feixe de laser passa mais
rápido e as potências são menores, concentrando menos calor para formar esse tipo de
interação (Figura 35).
Já na gravação do traçado com velocidade de 2m/min, pode-se notar que os grãos não
tiveram uma fusão tão homogênea quanto nas imagens anteriores(sinalizado com linhas
pontilhadas amarelas na imagem), principalmente nas amostras A, B e C, com inúmeras
cavidades irregulares ao longo dos traços(assinaladas com flechas vermelhas na imagem). Os
traçados vão ficando menos profundos e também, menos visíveis. O limite entre a zona de
interação do laser e a zona do material é bem definido, com ausência de fraturas e sem
material acumulado nas adjacências dos traçados (Figura 36).
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Figura 35 - Imagens obtidas ao MEV para resultados do Ensaio 1- Formas retas, para as velocidade e
potências eleitas para arquivos com extensão .plt, das amostras A, B, C e D.Por onde o feixe de laser
realizou a gravação do traço, os grãos dos minerais fundiram-se(sinalizado com linhas pontilhadas
amarelas). Observa-se algumas pequenas cavidades irregulares (assinaladas com flechas vermelhas),
caracterizando falhas na viscosidade da massa. Para esses traços, observa-se uma área de abrangência
bem menor do que para a velocidade de 0.01m/min.
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Figura 36 - Imagens obtidas ao MEV para resultados do Ensaio 1- Formas retas, para a maior velocidade
empregada (2m/min), para arquivos com extensão .plt e potência de 60W, das amostras A, B, C e D.Os
grãos não tiveram uma fusão tão homogênea quanto nas imagens anteriores(sinalizado com linhas
pontilhadas amarelas), principalmente nas amostras A, B e C, com inúmeras cavidades irregulares ao
longo dos traços(assinaladas com flechas vermelhas). Os traçados são menos profundos e menos visíveis
que nas imagens anteriores e o limite entre a zona de interação do laser e a zona do material é bem
definido.
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Se nos resultados para arquivos .plt as velocidades de 0.01m/min e 2m/min possuem
características visuais bem distintas, para os arquivos com extensão .jpg, pode-se até mesmo
comparar os resultados, pelas sutis diferenças. Essas velocidades apresentam uma gravação
com linhas finas, com menor visibilidade do traçado, mesmo ao MEV, pois o contraste entre a
zona de interação do laser com o material é pouco perceptível. Pode-se observar que a fusão
dos grãos, visualmente, é bem mais sutil, podendo-se identificar a silhueta de alguns grãos,
mesmo por onde o feixe de laser passou(sinalizado com linhas pontilhadas amarelas na
imagem). Na velocidade de 0.01m/min, não são formados vales ao longo do traço ou
cavidade na lateral das amostras(assinaladas com flechas vermelhas na imagem), como pôde
ser visto para a extensão .plt (Figura 37).
Para as velocidades eleitas para a extensão .jpg, conforme Tabela 3, tem-se os grãos
bastante fundidos(sinalizado com linhas pontilhadas amarelas na imagem), com algumas
cavidades irregulares ao longo do traçado(assinaladas com flechas vermelhas na imagem).
Em comparação com as imagens dos traços escolhidos para a extensão .plt (Figura 35), os
aspectos das massas fundidas são bastante similares aos apresentados aqui na Figura 38.
Assim como para os traços eleitos em .plt, não são observados vales profundos nas laterais
das amostras, apenas algumas irregularidades(assinaladas com flechas azuis na imagem).
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Figura 37 - Imagens obtidas ao MEV para resultados do Ensaio 1- Formas retas, velocidade de 0.01m/min
e 2m/min, para arquivos com extensão .jpg e potência de 60W, das amostras A, B, C e D. Para os arquivos
com extensão .jpg, pode-se até mesmo comparar os resultados da maior e menor velocidade, pelas sutis
diferenças.Essas velocidades apresentam uma gravação com linhas finas, com menor visibilidade do
traçado em relação a extensão .plt. A fusão dos grãos é bem mais sutil, podendo-se identificar a silhueta de
alguns, mesmo por onde o feixe de laser passou(sinalizado com linhas pontilhadas amarelas). Na
velocidade de 0.01m/min, não são formados vales ao longo do traço ou cavidade na lateral das
amostras(assinaladas com flechas vermelhas), como pôde ser visto para a extensão .plt.
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Figura 38 - Imagens obtidas ao MEV para resultados do Ensaio 1- Formas retas, para as velocidade e
potências eleitas para arquivos com extensão .jpg, das amostras A, B, C e D.Para as velocidades eleitas
para a extensão .jpg, tem-se os grãos bastante fundidos (sinalizado com linhas pontilhadas amarelas), com
algumas cavidades irregulares ao longo do traçado (assinaladas com flechas vermelhas). Assim como para
os traços eleitos em .plt, não são observados vales profundos nas laterais das amostras, apenas algumas
irregularidades (assinaladas com flechas azuis).
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Para o conhecimento sobre a área de abrangência dos traços eleitos como mais
legíveis, para ambas as extensões, foram realizados alguns dimensionamentos nos mesmos,
porém, deve-se atentar para o fato de que as linhas são irregulares, tendo variações de
tamanho ao longo do percurso do traçado, como pode ser visto na Figura 39. A média da zona
de gravação para os traços eleitos para a extensão .jpg, nos fragmentos analisados ao MEV, é
de862.58µm. Para essa extensão, a variação mínima da zona de gravação em um mesmo
traçado foi de 114µm e a máxima de 193µm. Para a extensão .plt, a média de zona de
gravação para os traços eleitos é de 619.08µm, com variação mínima em um mesmo traçado
de 66µm e máxima de 202µm. Assim, pode-se destacar, lembrando-se que foi medido apenas
um pequeno fragmento e os traços mostram irregularidade, que a partir desses dados, os
traços eleitos para .jpg são, em média, mais espessos que os traços eleitos para a extensão .plt,
podendo variar a zona de gravação em até aproximadamente 200µm em um mesmo traço.
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Figura 39 - Imagens obtidas ao MEV, para os traços e potências eleitas no do Ensaio 1- Formas retas, para
arquivos com extensão .jpg e .plt, com dimensionamentos das zona de gravação dos traços gravados em
cada uma das amostras. Pode-se observar que as linhas são irregulares, tendo variações de tamanho ao
longo do percurso do traçado. A média da zona de gravação para os traços eleitos para a extensão .jpg é
de862.58µm. Para a extensão .plt, a média de zona de gravação para os traços eleitos é de 619.08µm.
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4.3 ANÁLISE DO ENSAIO 2: TESTE DESENHO
O ensaio 2 - Teste Desenho, como já apresentado, serviu como um teste alternativo
para os parâmetros eleitos no Ensaio 1- Formas retas. Dessa forma, primeiramente testou-se
as gravações com os parâmetros da Tabela 2. Para os arquivos gravados com a extensão .plt,
visualmente, os resultados foram satisfatórios, porém, para nenhuma das amostras com os
parâmetros escolhidos para os arquivos com extensão .jpg, teve-se uma gravação legível e
satisfatória, o desenho final resultou em linhas bastante fracas. Assim, como para a amostra A
os parâmetros eram velocidade 0.04m/min combinada com a potência de 30W, optou-se
então, por aumentar a potência para 60W, uma vez que, visualmente, na potência de 30W,
para o Ensaio 1 - Formas retas, não havia um traço mais legível. Assim, para o teste com esse
parâmetro, para a amostra "A", o resultado obtido foi bastante satisfatório. Escolheu-se,
assim, a velocidade de 0.04m/min, combinada a potência de 60W, para todas as outras três
amostras, pois no Ensaio 1, para todos, foi o traço com resultado mais forte/marcado - deve-se
atentar para o fato de que não há muita diferença, a vista desarmada, entre a velocidade de
0.04m/min com os traços vizinhos na escala, apesar de ser perceptível a diferença de gravação
para os traços de 0.04m/min e 2m/min, esse último, mais fraco - tendo resultado satisfatório
para todas as amostras (Figura 40). Dessa forma, fez-se uma tabela revisada, já apresentada
(Tabela 3), uma vez que testou-se um desenho mais complexo do que as formas retas, onde os
resultados para a primeira escolha de parâmetros para a extensão .jpg (Tabela 2), não foram
satisfatórios.
Dessa forma, pode-se concluir que após a revisão para os resultados da extensão .jpg,
ambas as extensões obtiveram um resultado bastante legível e esteticamente satisfatório.
Comparando-se os desenhos, para extensão .jpg e .plt, os traços ficaram bastante semelhantes
a vista desarmada.Visualmente (olho nu), em todos os resultados, dentro de um mesmo
desenho, pode-se notar diferenciação de zona de gravação do traçado. Isso ocorre,
provavelmente, pelo fato de o feixe de laser ser fixo, ocorrendo tal diferença a medida que os
ângulos de varredura se alteram. Esse fato fica mais visível no resultado da gravação para a
extensão de arquivo .jpg(sinalizados com linhas pontilhadas azuis e vermelhas na imagem)
(Figura 40).
Na amostra A, tem-se um fragmento de arenito cortado respeitando-se as camadas da
estratificação. O desenho permeia tanto as camadas com coloração mais avermelhadas, quanto
as com coloração mais amarelada, podendo-se observar que o resultado do traçado não se
alterou, visualmente, por fazer essa transição entre camadas.Pode-se observar que para o
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resultado da amostra C, há fragmentos do desenho onde não é muito visível o contorno
vermelho que se observou no Ensaio 1- Formas Retas(assinaladas com flechas vermelhas na
imagem) (Figura 40).
Por fim, visualmente, quanto ao cruzamento das linhas do desenho, na gravação, o
resultado é satisfatório, pois não são gerados vales, irregularidades ou saturação de massa
branca ou vítrea, que poderia ser causado pelo fato de se sobrepor os traçados (Figura 40).
Pode- se visualizar, na Figura 41, que o cruzamento das linhas do desenho, na
gravação a laser, não gera ruídos – como material excedente nas adjacências do traçado ou
vales profundos que inviabilizem esse tipo de formatação do desenho (linhas que se
sobrepõe), com os parâmetros eleitos como mais legíveis para cada uma das amostras.
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Figura 40 - Fotografia dos resultados para o Ensaio 2 - Teste desenho, seguindo a primeira tabela (Tabela 2) de parâmetros eleitos para a extensão .jpg (primeira coluna), com os parâmetros revisados (Tabela 3) para a extensão .jpg (segunda coluna) e para arquivos
com extensão .plt (terceira coluna), para as amostras A, B, C e D. Na primeira coluna pode-se observar que para nenhuma das amostras com os primeiros parâmetros escolhidos para os arquivos com extensão .jpg, teve-se uma gravação legível. Assim, os parâmetros
foram ajustados e obteve-se gravações satisfatórias, como pode ser visto na segunda coluna. Para os arquivos gravados com a extensão .plt, visualmente, os resultados também foram satisfatórios. Em todos os resultados, dentro de um mesmo desenho há diferenciação
de zona de gravação do traçado. Na figura é demonstrada essa diferença, fragmentos do traço mais fino são sinalizados com linhas pontilhadas vermelhas e fragmentos mais grossos, sinalizados com linhas pontilhadas azuis.Para o resultado da amostra C, há
fragmentos do desenho onde não é muito visível o contorno vermelho (assinaladas com flechas vermelhas) que se observou no Ensaio 1- Formas Retas. Quanto ao cruzamento das linhas do desenho, na gravação, o resultado é satisfatório, pois não são gerados vales,
irregularidades ou saturação de massa branca ou vítrea.
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Figura 41 - Imagens obtidas à Lupa Estereoscópica, para o detalhe do cruzamento das linhas referente ao
Ensaio 2- Teste desenho, com os parâmetros eleitos, para arquivos com extensão .jpg e .plt, para as
amostras A, B, C e D.O cruzamento das linhas do desenho, na gravação a laser, não gera ruídos – como
material excedente nas adjacências do traçado ou vales profundos que inviabilizem esse tipo de
formatação do desenho.
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Nas imagens de MEV, é possível constatar que o fato de o feixe de laser ter passado
duas vezes sob um mesmo ponto, não gerou vales ou cavidades no local, tão pouco originou
uma maior área de abrangência nas adjacências dos traçados (o cruzamento das linhas é
indicado pelas setas vermelhas na imagem) (Figura 42).
Figura 42 - Imagens obtidas ao MEV, para o detalhe do cruzamento das linhas referente ao Ensaio 2Teste desenho, com os parâmetros eleitos, para arquivos com extensão .jpg e .plt, para as amostras A, B C
e D.O fato de o feixe de laser ter passado duas vezes sob um mesmo ponto, não gerou vales ou cavidades
no local, tão pouco originou uma maior área de abrangência nas adjacências dos traçados (o cruzamento
das linhas é indicado pelas setas vermelhas).
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Realizou-se novamente as medições dos traçados com os parâmetros eleitos, agora,
para os traços do Ensaio 2. As medidas dos traços para o Ensaio 2 ficaram dentro da margem
ou muito próximas aos valores adquiridos nas medições para os traços do Ensaio 1 (Figura
43).
Figura 43 - Imagens obtidas ao MEV, para resultados do Ensaio 2- Teste desenho, para arquivos com
extensão .jpg e .plt, para as amostras A, B, C e D, com dimensionamentos das zonas de gravação dos
traços gravados em cada uma das amostras com os parâmetros eleitos.
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4.4 ANÁLISE DO ENSAIO 3: FORMAS ARREDONDADAS
Através da revisão dos parâmetros selecionados, com a realização do Ensaio 2 - Teste
Desenho, para a extensão de arquivos .jpg, fez-se o ensaio das formas arredondadas, com
vista a verificar como ficariam as curvaturas do traçado. Assim, quanto aos resultados
apresentados na figura 44, pode-se destacar que todos os testes tiveram resultados legíveis e
satisfatórios, com gravações de círculos com traçados uniformes.Visualizando-se os
resultados dos Ensaios 1, 2 e 3 pode-se observar que os resultados para a extensão .plt
possuem uma gravação mais legível que para a extensão .jpg, principalmente para as amostras
A e B. Assim como para o Ensaio 2, neste ensaio, na amostra C, há partes do traçado que não
geraram o contorno avermelhado (assinaladas com flechas vermelhas na imagem), mostrando
que o mesmo não é constante. Em todos os resultados com o círculo menor (1mm), o mesmo
ficou preenchido, devido a zona de gravação do traçado(sinalizados com linhas pontilhadas
vermelhas na imagem).
Através das imagens obtidas à Lupa Estereoscópica é possível observar como o
resultado da interação entre laser e material gera um traçado com partes, ora
esbranquiçadas(assinaladas com flechas vermelhas na imagem), ora vítreas(assinaladas com
flechas azuis na imagem). De uma maneira geral, comparativamente, tem-se resultados
visuais muito parecidos, tanto de extensão para extensão, quanto para os demais parâmetros.
Isso é importante para que um desenho final, comercializável ou não, tenha um resultado
homogêneo, se assim desejado. Pode-se notar que a curvatura para as formas arredondadas
maiores são legíveis, dado as condições do material, ou seja, não há nenhum ruído
perceptível, mesmo em maiores magnificações. A maior diferença, novamente, é notada na
Amostra C, em ambas extensões é notado um contorno avermelhado no traçado gerado pelo
laser (assinaladas com flechas amarelas na imagem)(Figura 45).
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Figura 44 - Fotografia dos resultados para o Ensaio 3 - Formas arredondadas, com os parâmetros eleitos
para a extensão .jpg e .plt, para as amostras A, B, C e D.Todos os testes tiveram resultados legíveis e
satisfatórios. Na amostra C, há partes do traçado que não geraram o contorno avermelhado, mostrando
que o mesmo não é constante (assinaladas com flechas vermelhas). Em todos os resultados com o círculo
menor (1mm), o mesmo ficou preenchido, devido a zona de gravação do traçado (sinalizados com linhas
pontilhadas vermelhas).
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Figura 45 - Imagens obtidas à Lupa Estereoscópica, para a maior e menor forma arredondada referente ao Ensaio 3- Formas arredondadas, com os parâmetros eleitos, para arquivos com extensão .jpg e ..plt, para as amostras A, B, C e D.O resultado da interação
entre laser e material gera um traçado com partes, ora esbranquiçadas(assinaladas com flechas vermelhas), ora vítreas(assinaladas com flechas azuis). A curvatura para as formas arredondadas maiores são legíveis, não há nenhum ruído perceptível. A maior
diferença é notada na Amostra C, em ambas extensões é observado um contorno avermelhado no traçado gerado pelo laser(assinaladas
assinaladas com flechas amarelas).
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4.5 ANÁLISE DO ENSAIO 4: ESPAÇAMENTO ENTRE TRAÇADOS
Após os ensaios com formas retas, arredondadas e de um desenho, o Ensaio 4 visou
identificar a relação entre os espaçamentos das linhas gravadas, para que, em eventuais
desenhos, onde existam linha muito próximas, possam ser respeitados os espaçamentos
mínimos para um resultado satisfatório. Com a análise dos resultados, apresentados na figura
46, pode-se relatar que esse teste é essencial para que se possa visualizar os parâmetros que
devem

ser

levados

em

consideração

durante

o

processo

de

criação

dos

desenhos.Apresentaram-se resultados bastante semelhantes se comparadas as duas extensões
e as quatro amostras.Em todos os resultados em jpg, pode-se observar que os traços gerados
são mais fracos se comparados com as gravações para os traços do Ensaio 1. Demonstrando
que os parâmetros para a extensão .jpg são difíceis de serem estabelecidos. Pode-se notar
também, principalmente na amostra B, que o arenito, por ser um material natural, com uma
textura heterogênea, pode apresentar pontos esbranquiçados(assinaladas com flechas
vermelhas na imagem), que podem até mesmo ser confundidos com o resultado da passagem
do laser sobre o material. Comparativamente, a amostra C parece mostrar traços com uma
área de abrangência menor que as demais amostras, ou seja, traços mais finos.
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Figura 46 - Fotografia dos resultados para o Ensaio 4 – Espaçamento entre traçados, com os parâmetros eleitos para a extensão .jpg e .plt, para as amostras A, B, C e D. Com a análise dos resultados, pode-se relatar que esse teste é essencial para que se possa
visualizar os parâmetros que devem ser levados em consideração durante o processo de criação dos desenhos.Apresentaram-se resultados bastante semelhantes se comparadas as duas extensões e as quatro amostras.Em todos os resultados em jpg, pode-se observar
que os traços gerados são mais fracos se comparados com as gravações para os traços do Ensaio 1. Observa-se, na amostra B, que o arenito apresenta pontos esbranquiçados(assinaladas com flechas vermelhas). Comparativamente, a amostra C parece mostrar traços
com uma área de abrangência menor que as demais amostras, ou seja, traços mais finos.
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A fim de visualizar com maior detalhamento a relação entre os traçados e seus
espaçamentos, analisou-se imagens de todos os espaçamentos testados, na lupa. De uma
forma geral, é possível visualizar que a extensão .plt (Figura 47)resultou em traços com visual
mais vítreo, enquanto a extensão .jpg (Figura 48) gerou traços com visual mais
esbranquiçado. Para ambas as extensões, o menor espaçamento testado, de 0.5mm, gerou
traços tão próximos que não é possível visualizar, na gravação, espaçamento algum entre
linhas, formando um quadrado preenchido. No espaçamento de 1mm, em ambas as extensões,
a maioria das linha não chega a se tocar, porém, nota-se que as áreas de abrangência dos
traçados, em alguns momentos, se misturam.Assim, à vista desarmada, nota-se que para todas
as amostras, o espaçamento de 1.5mm (assinalado em vermelho na imagem) seria o mais
prudente para que as linhas, considerando-se suas áreas de abrangência, não interferissem
umas nas outras. Isso não excluí os espaçamento menores, onde seus resultados podem ser
vistos e avaliados para cada desenho.Por conseguinte, os demais espaçamento testados, por
terem um afastamento superior a 1.5mm, também foram satisfatórios quanto a esse quesito.
De forma a investigar com mais detalhes a relação entre o espaçamento dos traços
gerados pelo laser, verificou-se o espaçamento de 1.5mm, ao MEV. Como já foi apresentado
anteriormente, há uma variação entre a zona de gravação dos traços, assim, consequentemente
nota-se uma diferenciação também nos espaçamento gerados. Pode-se visualizar uma
variação de 673µm até 1.08mm, de tamanho de espaçamento, considerando-se a variação de
amostras, parâmetros e extensões. Isolando-se apenas uma amostra, como por exemplo, a
amostra A, extensão .jpg, nota-se uma diferença de até 245µm de um espaço para o outro. A
vista desarmada essas diferenciações ficam praticamente imperceptíveis, mas é interessante
notar como os traçados possuem ruídos nas adjacências. Em suma, tem-se então, um
espaçamento de 1.5mm, onde, aplicado o laser, o mesmo se reduz para até menos que a
metade (Figura 49).
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Figura 47 - Imagens obtidas à Lupa Estereoscópica, para os resultados referente ao Ensaio 4- Espaçamento entre traçados, com os parâmetros eleitos, para arquivos com extensão .plt, para as amostras A, B, C e D.A extensão .plt resultou em traços com
visual mais vítreo.O menor espaçamento testado, de 0.5mm, gerou traços tão próximos que não é possível visualizar, na gravação, espaçamento algum entre linhas. No espaçamento de 1mm a maioria das linha não chega a se tocar, porém, nota-se que as áreas de
abrangência dos traçados, em alguns momentos, se misturam. Assim, à vista desarmada, observa-se que para todas as amostras, o espaçamento de 1.5mm (assinalado em vermelho) seria o mais prudente para que as linhas não interferissem umas nas outras.
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Figura 48 - Imagens obtidas à Lupa Estereoscópica, para os resultados referente ao Ensaio 4- Espaçamento entre traçados, com os parâmetros eleitos, para arquivos com extensão .jpg, para as amostras A, B, C e D.A extensão .jpg gerou traços com visual
mais esbranquiçado. O menor espaçamento testado, de 0.5mm, também gerou traços tão próximos que não é possível visualizar, na gravação, espaçamento algum entre linhas. No espaçamento de 1mm a maioria das linha não chega a se tocar, porém, em alguns
momentos, se misturam. Assim, à vista desarmada, como para a extensão .plt, o espaçamento de 1.5mm(assinalado em vermelho) seria o mais prudente para que as linhas, não interferissem umas nas outras.
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Figura 49 - Imagens obtidas ao MEV, para resultados do Ensaio 4- Espaçamento entre traçados, para
arquivos com extensão .jpg e .plt, nos parâmetros eleitos, com dimensionamentos das zonas de gravação
dos traços gravados e espaçamento entre traçados das amostras para o espaçamento de 1.5mm. Nota-se
variação entre a zona de gravação dos traços, assim, consequentemente uma diferenciação também nos
espaçamentos gerados. Em amarelo pode-se observar as cotas dos traços gravados e em vermelho, dos
espaçamentos entre os traços.
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4.6 ANÁLISE DO ENSAIO 5: VARIAÇÃO DE TONALIDADE
O último ensaio consistiu em testar o preenchimento de quadrados com uma gradação
de pretos, de 10% a 100% de saturação. O ensaio iniciou com a utilização da extensão .plt.
Como já era de conhecimento empírico, constatou-se que a extensão .plt não realiza
gravações de formas com preenchimento. É possível visualizar-se, na Figura 50, o resultado
da gravação para essa extensão, o resultado são contornos das formas, sem o preenchimento.
Assim, pode-se confirmar que desenhos com preenchimentos não podem ser exportados na
extensão .plt.
Figura 50 - Fotografia para resultado do Ensaio 5- Variação de tonalidade, para a extensão .plt, para a
amostra D.Constatou-se que a extensão .plt não realiza gravações de formas com preenchimento, o
resultado são contornos das formas, sem o preenchimento.

Dessa forma, fez-se o teste com os arquivos com extensão .jpg. Testou-se a gravação,
primeiramente, em um fragmento da amostra C, com os parâmetros que vinham sendo
utilizados como eleitos para a amostra. Na Figura 51, pode-se visualizar o resultado para esse
parâmetro, uma gravação que gerou quadrados com um excesso de massa branca(assinalado
com flechas vermelhas na imagem), pode-se ver que a última linha, para todos os quadrados,
gerou também uma massa vítrea branca(assinalado com flechas azuis na imagem). Esse
resultado foi considerado insatisfatório, pois não condiz com o visual das gravações anteriores
e resultou em uma gravação muito saturada. Dessa forma, optou-se por realizar um novo teste,
agora, com os parâmetros que primeiro haviam sido aceitos para essa amostra (ver tabela 2),
pois a potência é menor e para o Ensaio 1 resultou em linhas mais fracas, que acabaram tendo
seus resultados descartados. O resultado ficou esteticamente melhor, porém as saturações
maiores (100%, 90%, etc.) ainda geraram uma massa branca muito espessa, julgando-se o
resultado ainda esteticamente não satisfatória. Assim, optou-se por testar-se um terceiro
parâmetro, agora, apenas diminuindo-se a potência para 15W e mantendo-se a velocidade de
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0.7m/min, resultando em uma gravação bem mais satisfatório, porém, com um visual, agora,
demasiadamente fraco, ou seja, quadrados com gravação com pouco saturamento.
Figura 51 - Fotografia para resultados dos testes para o Ensaio 5- Variação de tonalidade, para a
extensão .jpg, na amostra C. Testou-se a gravação, primeiramente, com os parâmetros que vinham sendo
utilizados como eleitos para a amostra (lente 30x30, potência 60W e velocidade de 0,04m/min). Essa, gerou
quadrados com um excesso de massa branca (assinalado com flechas vermelhas), pode-se ver que a última
linha, para todos os quadrados, gerou também uma massa vítrea (assinalado com flecha azul). Esse
resultado foi considerado insatisfatório. Dessa forma, realizou-se um novo teste, com os parâmetros que
primeiro haviam sido aceitos para essa amostra (ver tabela 2). O resultado ficou esteticamente melhor,
porém as saturações maiores (100%, 90%, etc.) ainda geraram uma massa branca muito espessa(lente
30x30, potência 30W e velocidade de 0,7m/min). Assim, testou-se um terceiro parâmetro, apenas
diminuindo-se a potência para 15W e mantendo-se a velocidade de 0.7m/min, resultando em uma
gravação bem mais satisfatório, porém, com um visual demasiadamente fraco.

Assim, optou-se por fazer mais um teste, com uma velocidade menor. Foi testada
então a velocidade de 0.04, que já vinha sendo utilizada para todos os outros testes,
mantendo-se então a potência de 15W. Estabeleceu-se esse parâmetro para todas as outras
amostras, e assim, por fim, obteve-se resultados plenamente satisfatórios. Em resumo, se para
todos os teste com traços, para a extensão .jpg, utilizou-se o parâmetro de potência de 60W e
velocidade de 0.04m/min, quando da realização de desenhos com preenchimento, pode-se
utilizar também a velocidade de 0.04m/min, porém, diminuindo-se a potência de 60W para
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15W (Tabela 4).O resultado para todas as amostras pode ser visto na Figura 52, sendo
possível relatar que em todas as amostras, a coloração esbranquiçada fica mais perceptível nas
saturações de 100% a 60% de preto.A partir da saturação de 50% até 10% a gravação fica
quase imperceptível, salvo na amostra C, onde pode-se notar uma gravação com cor
alaranjada para a saturação de 50% e 40%(assinalado com flecha vermelha).Para aplicação de
diferenciação de saturação em uma gravação, as porcentagens vizinhas, como por exemplo,
100% e 90%, ou 80% e 70%, são bastante parecidas visualmente. Sendo interessante utilizar,
se a busca for por gradação de cor, as extremidades do conjunto gravada, como por exemplo,
100% e 60%.
Figura 52 - Fotografia dos resultados para o Ensaio 5 – Variação de tonalidade, com lente de 30cmx30cm,
potência de 15W e velocidade de 0.04m/min, na extensão .jpg, para as amostras A, B, C e D.A coloração
esbranquiçada fica mais perceptível nas saturações de 100% a 60% de preto.A partir da saturação de
50% até 10% a gravação fica quase imperceptível, salvo na amostra C, onde pode-se notar uma gravação
com cor alaranjada para a saturação de 50% e 40% (assinalado com flecha vermelha).

100%

60%

100%

60%

100%

60%

100%

60%
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Tabela 4 - Tabela atualizada, novos parâmetros eleitos para as quatro amostras analisadas para o Ensaio
5- Variação de tonalidade, para arquivos com extensão .jpg (mudança nos parâmetros grifados em
amarelo).

Para uma melhor visualização do que ocorreu na superfície gravada, gerou-se imagens
das amostras na Lupa Estereoscópica. Optou-se por apresentar o resultado até a saturação
40%, pois é maior o teor de material esbranquiçado e vítreo, sendo que nas saturações de 30%
a 10%, são dificilmente perceptíveis. É possível ver, com clareza, em todas as amostras, que a
saturação de 100% gera uma superfície com grãos fundidos e que essa fusão de grãos vai
ficando mais sutil a medida que a saturação de preto decresce. Nas saturações de 50% e 40%,
tem-se uma mudança de cor na área gravada, mas que não chega a ser esbranquiçada. É
possível observar no preenchimento com saturação de 40%, na amostra C, uma coloração
avermelhada em toda a área de incidência do laser, indicando que essa amostra, ao receber
uma energia mais branda, tem sua coloração alterada, assim como ocorre nas adjacências dos
traços gravados. Pode-se notar também, em todas as amostras, alguns pontos mais escuros
espalhados pela área de gravação(assinalado com linhas pontilhadas vermelhas na imagem),
provavelmente, algum mineral que reagiu com o calor do laser e resultou nessa mudança de
coloração. Por fim, pode-se observar que na área gravada, em todas as amostras com
saturação mais alta, é visível tanto a massa branca, quanto vítrea na superfície (Figura 53).
Realizou-se também, uma análise via MEV, da saturação de 100% até 60%, que gerou
os resultados visualmente mais satisfatórios. As imagens obtidas ao MEV deixam claro como
a maioria dos grãos se fundem na saturação 100% e nota-se cada vez mais a silhueta dos
mesmos a medida que a saturação vai diminuindo. É notável, mesmo na saturação 100% que
a massa branca e vítrea não é unificada ou homogênea. Na saturação de 60%, a mudança na
superfície da amostra fica dificultada, pois tem-se um visual muito parecido com a área não
gravada, tão mais branda que é a fusão dos grãos (Figura 54).

102
Figura 53 - Imagens obtidas à Lupa Estereoscópica, para as saturações de 100% a 40% de preto para o Ensaio 5- Variação de tonalidade, com os parâmetros eleitos para esse ensaio, em arquivos com extensão .jpg, para as amostras A, B, C e D. Observa-se, em todas
as amostras, que a saturação de 100% gera uma superfície com grãos fundidos e que essa fusão de grãos vai ficando mais sutil a medida que a saturação de preto decresce. Nas saturações de 50% e 40%, tem-se uma mudança de cor na área gravada, mas que não é
esbranquiçada. Observa-se no preenchimento com saturação de 40%, na amostra C, uma coloração avermelhada em toda a área de incidência do laser. Nota-se também, em todas as amostras, alguns pontos mais escuros espalhados pela área de gravação (assinalado
com linhas pontilhadas vermelhas). Em todas as amostras com saturação mais alta, é visível tanto a massa branca, quanto vítrea na superfície na área gravada.
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Figura 54 - Imagens obtidas ao MEV, para as saturações de 100% a 60% de preto para o Ensaio 5- Variação de tonalidade, com os parâmetros eleitos para esse ensaio, em arquivos com extensão .jpg, para as amostras A, B, C e D.A maioria dos grãos se fundem na
saturação 100% e nota-se cada vez mais a silhueta dos mesmos a medida que a saturação diminuí. É notável, mesmo na saturação 100% que a massa branca e vítrea não é unificada ou homogênea. Na saturação de 60%, a mudança na superfície da amostra fica
dificultada, pois tem-se um visual muito parecido com a área não gravada, tão mais branda que é a fusão dos grãos.
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4.7 ANÁLISE DA DIFRAÇÃO DE RAIOS-X NA AMOSTRA GRAVADA
Conforme já comentado anteriormente, realizou-se a análise por meio de Difração de
Raios-X tanto da amostra não gravada, quanto da amostra gravada, para verificar o que ocorre
com os componentes minerais das amostras quando interagem com o laser. Para a análise das
amostras gravadas, conforme já apresentado, realizou-se a fusão do pó de arenito, através da
aplicação do laser.
Comparando-se os resultados para antese depois da aplicação do laser (Figuras 55, 56
e 57), pode-se notar que nas amostras não gravadas, há picos de quartzo e outros componentes
minerais como hematita, montmorilonita, ortoclásio, plagioclásio e caolinita e que para todas
as amostras após a interação com o laser, observa-se que apenas o quartzo resistiu à aplicação
de calor. Assim, conclui-se que a energia emanada pelo laser, para esses parâmetros, é maior
do que o ponto de fusão de quase todos os minerais encontrados nas amostras. Com essa
análise, pode-se afirmar que ocorre mudança de fase dos minerais com a aplicação do laser.
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Figura 55 - Resultado das Difrações de Raios-X das amostras A e B, para antes (1) e depois(2) da
aplicação do laser.Na imagem 1 pode-se observar picos de quartzo, caolinita, hematita e ortoclásio. Já na
imagem 2, nota-se que apenas o quartzo resistiu à aplicação de calor.
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Figura 56- Resultado das Difrações de Raios-X da amostra C, para antes (1) e depois(2) da aplicação do
laser. Na imagem 1 pode-se observar picos de quartzo e caolinita. Já na imagem 2, nota-se que apenas o
quartzo resistiu à aplicação de calor.
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Figura 57 - Resultado das Difrações de Raios-X da amostra D, para antes (1) e depois(2) da aplicação do
laser. Na imagem 1 pode-se observar picos de quartzo, caolinita, hematita, montmorilonita e plagioclásio.
Já na imagem 2, nota-se que apenas o quartzo resistiu à aplicação de calor.
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Essa mudança de fase ocorrida nos minerais que desapareceram nos difratogramas de
Raios-X, pode ser caracterizada como amorfização e vitrificação (caracterizada pelo aspecto
visual vítreo, apresentado nas análises visuais e à lupa) desses componentes, até mesmo de
parte do quartzo, devido ao calor do laser. Assim, conclui-se que o calor emitido pelo feixe de
laser fundiu quase todos os minerais das amostras de arenito, sendo que o quartzo foi o único
material que restou, pois é um mineral bastante resistente, possuindo um maior ponto de fusão
do que os outros presentes nas amostras.

109
5 APLICAÇÃO DO ESTUDO
Visando a aplicação dos parâmetros eleitos para a gravação a laser no arenito, propõese o emprego dos parâmetros em produtos finais. Dentro do conceito de “Design e Território”,
foram escolhidos seis inscrições do “Abrigo da Pedra Grande”, com vista a transpor a
essência dos traços feitos anteriormente, marcados na superfície de arenito (Figura 58).
Figura 58 - Fotografias de seis inscrições escolhidas do Abrigo da Pedra Grande.

As

seis imagens destacadas foram escolhidas puramente pela genuinidade de suas

formas, não é objetivo que sejam representados os seus significados, tão pouco que sejam
mostrados com alto grau de fidedignidade com as imagens originais; as mesmas serviram de
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inspiração de beleza quanto às suas formas. Para tanto, não foram obedecidas ordens,
verticalidade ou horizontalidade dos símbolos e sim, a riqueza das linhas gravadas no painel
de arenito. Assim, criou-se quatro painéis de formas que remetessem às inscrições do Abrigo
da Pedra Grande, para estampar peças em arenito. Os desenhos propostos foram criados no
software CorelDraw X6® e exportado nas extensões .plt e .jpg (Figuras59, 60, 61 e 62 ).
Figura 59 - Desenho 1, vetorial para aplicação final do estudo, criado no software CorelDraw X6®, com
formas que remetessem às inscrições do Abrigo da Pedra Grande. O desenho, exportado na extensão .plt
visa testar a gravação de traços em variadas formas.
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Figura 60 - Desenho 2, vetorial para aplicação final do estudo, criado no software CorelDraw X6®, com
formas que remetessem às inscrições do Abrigo da Pedra Grande. (A) O desenho, exportado na extensão
.plt visa testar a gravação de traços em variadas formas e (B) o espaçamento mínimo eleito, de 1.5mm, que
seria o mais prudente para que as linhas, considerando-se suas áreas de abrangência, não interferissem
umas nas outras.

Figura 61 - Desenho 3, de imagem para aplicação final do estudo, criado no software CorelDraw X6®,
com formas que remetessem às inscrições do Abrigo da Pedra Grande. (A) O desenho, exportado na
extensão .jpg visa testar a gravação de traços em variadas formas e (B) o espaçamento mínimo eleito, de
1.5mm, que seria o mais prudente para que as linhas, considerando-se suas áreas de abrangência, não
interferissem umas nas outras.
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Figura 62 - Desenho 4, de imagem para aplicação final do estudo, criado no software CorelDraw X6®,
com formas que remetessem às inscrições do Abrigo da Pedra Grande. (A) O desenho, exportado na
extensão .jpg visa testar (B) o preenchimento e diferenciação de saturação em uma gravação com
aplicação de 100% preto e 60% de preto.

Para a aplicação do desenho 1, foi escolhido um fragmento do mesmo arenito utilizado
na amostra “D”. Assim, foram reproduzidas a lente, potência e velocidade eleitas: lente de
30cm x 30cm, potência 15W e velocidade de 0,4m/min, para a extensão de arquivo .plt. O
resultado pode ser visto na Figura 63, em que obteve-se uma gravação completamente legível.
O fragmento em questão já foi adquirido com o detalhe de acabamento no estilo bisote. A
aplicação dessa forma, poderia ser utilizada como souvenier para o museu do Abrigo da Pedra
Grande, como placa decorativa ou como um azulejo decorativo, uma vez que a placa, sem
gravação, já é vendida como material para revestimento.
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Figura 63 - Resultado da aplicação final do estudo, gravação em arenito sob o foco de “Design e Território”. Para a aplicação do desenho 1, foi escolhido um fragmento do mesmo arenito utilizado na amostra “D”. Foram reproduzidas a lente,
potência e velocidade eleitas: lente de 30cm x 30cm, potência 15W e velocidade de 0,4m/min, para a extensão de arquivo .plt.
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Para a aplicação do desenho 2, foi escolhido um fragmento do mesmo arenito utilizado
na amostra “C”. Assim, foram reproduzidas a lente, potência e velocidade eleitas: lente de
30cm x 30cm, potência 15W e velocidade de 0,4m/min, para a extensão de arquivo .plt. O
resultado pode ser visto na Figura 64, em que obteve-se uma gravação completamente legível.
Conforme testado, o espaçamento de 1.5mm entre os traços é ideal para que os mesmos,
gravados, não se sobreponham. A aplicação dessa forma também poderia ser utilizada como
souvenier ou elemento do Abrigo da Pedra Grande, como placa decorativa ou azulejo
decorativo, além de outras aplicações.

Figura 64 - Resultado da aplicação final do estudo, gravação em arenito sob o foco de “Design e
Território”. Para a aplicação do desenho 2, foi escolhido um fragmento do mesmo arenito utilizado na
amostra “C”. Foram reproduzidas a lente, potência e velocidade eleitas: lente de 30cm x 30cm, potência
15W e velocidade de 0,4m/min, para a extensão de arquivo.plt.
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Para a aplicação do desenho 3, foi escolhido um fragmento do mesmo arenito utilizado
na amostra “D”. Foram reproduzidas a lente, potência e velocidade eleitas: lente de 30cm x
30cm, potência 60W e velocidade de 0,04m/min, para a extensão de arquivo .jpg. O resultado
pode ser observado na Figura 65, em que mais uma vez obteve-se uma gravação legível e
conforme testado nos ensaios, para a extensão .jpg, o espaçamento de 1.5mm entre os traços
também é ideal para que os mesmos, gravados, não se sobreponham.
Figura 65 - Resultado da aplicação final do estudo, gravação em arenito sob o foco de “Design e
Território”. Para a aplicação do desenho 3, foi escolhido um fragmento do mesmo arenito utilizado na
amostra “D”. Foram reproduzidas a lente, potência e velocidade eleitas: lente de 30cm x 30cm, potência
60W e velocidade de 0,04m/min, para a extensão de arquivo .jpg.

Para a aplicação do desenho 4, foi escolhido um fragmento do mesmo arenito utilizado
na amostra “D”. Foram reproduzidas a lente, potência e velocidade eleitas: lente de 30cm x
30cm, potência 15W e velocidade de 0,04m/min, para a extensão de arquivo .jpg. A gravação,
conforme mostraram os ensaios, ficou legível e a aplicação de duas saturações de preto, 100%
e 60%, resultou em uma diferenciação de tonalidade dos preenchimentos gravados. A
aplicação dessa forma também poderia ser utilizada em diversos produtos de decoração, jóias,
etc. (Figura 66).
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Figura 66 - Resultado da aplicação final do estudo, gravação em arenito sob o foco de “Design e
Território”. Para a aplicação do desenho 4, foi escolhido um fragmento do mesmo arenito utilizado na
amostra “D”. Foram reproduzidas a lente, potência e velocidade eleitas: lente de 30cm x 30cm, potência
15W e velocidade de 0,04m/min, para a extensão de arquivo .jpg.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa dissertação visou testar a combinação de um material e um processo, já bastante
difundidos, mas ainda não explorados conjuntamente, visando a criação de produtos. Com os
testes e análises realizadas, pode-se concluir que a gravação a laser no arenito é um processo
viável para utilização na área do design. Com o resultado da caracterização e parâmetros
testados, este trabalho pretende auxiliar profissionais e a industria na criação de produtos
inovadores a partir da utilização dessa técnica.
O arenito é um material ainda pouco explorado pelos designers, por isso, foi essencial
a comunicação com outras áreas de conhecimento, principalmente a geologia, para que se
pudesse chegar ao entendimento básico sobre esse material. Sem o conhecimento compositivo
das amostras, não seria possível chegar a conclusão de que o calor gerado pelo feixe de laser
resultou na amorfização e vitrificação da maioria dos componentes das amostras.
Através da observação dos resultados é possível uma visão ampla de como a interação
do laser com o material gerou resultados distintos esteticamente, desde marcações mais sutis,
até bastante saturadas, em que o usuário pode basear-se para realizar suas futuras gravações
no arenito.
Apesar das distinções entre os resultados para as amostras testadas, visíveis mesmo em
escala macroscópica, pode-se considerar que, comparando-se as quatro amostras, tem-se
resultados visuais bastante similares. Os parâmetros eleitos para essa similaridade não são os
mesmos, principalmente para os arquivos exportados com a extensão .plt, mas pode-se dizer
que são parâmetros muito próximos, quanto às velocidades e potências utilizadas. A
intensidade com que o laser atua sobre a amostra condiciona o tipo de gravação, quanto maior
a intensidade (potência e tempo que o laser atua), maiores são as cavidades e a massa vítrea
gerada. Dessa forma, tem-se os seguintes resultados, para traços e preenchimento de formas,
eleitos como mais legíveis para gravação a laser no arenito, para as amostras testadas nessa
dissertação (Tabela 5):
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Tabela 5 - Parâmetros eleitos para as quatro amostras analisadas, em arquivos com extensão .plt e .jpg,
para traços e preenchimentos.
Extensão .plt
Traço
A

Extensão .jpg

Preenchimento

Traço

Preenchimento

lente 30x30
potência 30W

B

velocidade 0,7m/min

lente 30x30
Não aplicável

C

lente 30x30

lente 30x30

potência 60W
velocidade 0,04m/min

potência 15W
velocidade0,04m/min

potência15W
D

velocidade 0,4m/min

Mostrou-se, extremamente importante o teste de todos os ensaios com as duas
extensões de arquivo, .plt e .jpg, pois foi possível observar que resultam em gravações
distintas e possuem características próprias. Ao longo da realização dos ensaios, a extensão
.plt demonstrou ser mais estável quanto aos seus resultados (apresentou gravações com
resultado similar para todos os testes) e manutenção dos arquivos (exportação e abertura no
software do equipamento laser), apesar de essa extensão não possibilitar a realização de
gravação de formas preenchidas, possível na extensão .jpg. Assim, pode-se concluir que em
uma gravação, seria interessante combinar essas duas extensões, quando possível, para que se
possa suprir as restrições de cada extensão de arquivo.
Assim, baseando-se em uma média para os resultados apresentados para os testes nas
amostras A, B, C e D, pode-se sugerir, para o início da gravação em um arenito qualquer, que
sejam utilizados os seguintes parâmetros para arquivos com extensão .plt: em traços - lente de
30x30, potência de 15W, velocidade de 0.4m/min; se esta resultar em uma gravação muito
ilegível, aumentar a potência para 30W e velocidade de 0.7m/min; a gravação de formas
preenchidas não é aplicável a essa extensão de arquivo. E para arquivos com extensão .jpg:
em traços - lente de 30x30, potência de 60W, velocidade de 0.04m/min; e em formas
preenchidas - lente de 30x30, potência de 15W e velocidade de 0.04m/min.
Deve-se destacar que as amostras A e B, extraídas da mesma pedreira, porém, com
testes realizados na face perpendicular e paralela à estratificação, geraram resultados muito
similares, com os mesmos parâmetros eleitos; assim, pode-se supor que é possível utilizar a
mesma velocidade e potência para gravações em faces distintas.
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Apesar da análise a olho nu ser determinante para a escolha dos parâmetros, foi
primordial poder visualizar, através dos equipamentos dos laboratórios da UFRGS, as
características microscópicas, podendo-se analisar a intensidade da fusão dos grãos para as
diferentes potências e velocidades testadas, responsáveis pelas características da massa vítrea
gerada na superfície do arenito.
O conceito de “Design e Território”, aqui apresentado, é apenas um exemplo de
aplicação da gravação a laser no arenito, dentre tantos usos que essa combinação pode gerar
para a área do design, resultados visuais singulares, aplicáveis á inúmeros produtos. A
tecnologia contemporânea, aliada a um material milenar, provou ser um estímulo a novas
combinações, na criação de técnicas aplicáveis ao design de produto. Espera-se que a
visualização dos resultados adquiridos seja um material útil para que designers e a indústria
explorem e projetem novos artigos, seja para comercialização, de forma conceitual, artística
ou combinadas a outras disciplinas.
Além dos resultados aqui apresentados, pode-se realizar diversos estudos
complementares, a fim de tornar essa técnica ainda mais efetiva, principalmente no que diz
respeito ao arenito, um material ainda pouco recorrido por profissionais do design. Uma vez
realizado a gravação no arenito, a usabilidade pode ser estudada afim de verificar seu
comportamento quando sujeito a manipulação dos usuários. Seria interessante avaliar a
resistência química e física do arenito frente aos esforços e as condições de manuseio de
futuros produtos (artefato) que possam vir a ser criados.
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APÊNDICE A - Reprodução da tela de configuração de exportação para arquivos com
extensão .jpg, do software CorelDraw X6®, utilizados nesse estudo.
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APÊNDICE B - Reprodução da tela de configuração de exportação para arquivos com
extensão .plt, do software CorelDraw X6®,utilizados nesse estudo. Os itens das outras
abas (Página e Avançadas), não são alterados.
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APÊNDICE C– Resultado não satisfatório do Ensaio 2 – Teste desenho.

