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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Depósitos da liga Fe‐6.5wt%Si resfriadas rapidamente
por Conformação por Spray foram submetidas a
tratamentos térmicos de recozimento. Os efeitos das
reações de ordenamento das propriedades magnéticas
macias foram analisadas. As amostras de recozimento a
700ºC por 1h induz uma diminuição da força coercitiva e
das perdas. Este comportamento está relacionado à
densidade de redução dos contornos de antifase B2
(APBS). Isto sugere uma forte interação entre as paredes
de domínios magnéticos e o APBs, uma vez que não foi
observado crescimento de grãos. Observações por

microscopia óptica e por microscopia eletrônica
corroboraram as conclusões de medição magnética. As
propriedades magnéticas são: Perdas de 1,59 W/kg e a
Força coerciva de 76 A/m, a B = 1 T, f = 60 Hz nas
amostras. O recozimento a 1250°C durante 1h
apresentou recristalização secundária com um tamanho
médio de grão de 500 µm e a perda do núcleo atingiu
um mínimo. As propriedades magnéticas foram: Perdas
de 1,30 W/kg e Força coercitiva de 40 A/m, a B = 1 T, f =
60 Hz.

PALAVRAS‐CHAVE: Reações Ordem‐Desordem; Propriedades Magnéticas; Fe‐6.5%Si; Conformação por Spray.

EFECTS OF ORDER‐DISORDER REACTIONS IN THE MAGNETIC PROPERTIES ALLOY Fe‐6.5% Si FOR
APPLICATIONS ELECTROMAGNETIC
ABSTRACT
Deposits of the Fe‐6.5wt%Si alloy obtained by
spray forming were submitting two annealing
treatments. The effects of ordering reactions on the soft
magneticpropertieswere
investigated.
Samples
annealing at 700ºC for 1 h induces a decreasing of
coercive force and power loss. This behavior is
correlated to the density lowering B2 antiphase
boundaries (APBs). This suggests a strong interaction
between magnetic domain walls and APBs, because it
has not been observed growth of grain. Electron and

optical microscopy observations corroborate the
magnetic measurement conclusions. The magnetic
properties were: power loss of 1.59 W/kg and coercive
force of 76 A/m, at B=1 T, f=60 Hz.The samples
annealing at 1250°C for 1h presented secondary
recrystallization with an average grain size of 500 m
and the core loss reaches a minimum. The magnetic
properties were: power loss of 1.30 W/kg and coercive
force of 40 A/m, at B=1 T, f=60 Hz.

KEY‐WORDS: Ordering Reactions; Magnetic properties; Fe‐6.5%Si; Spray Forming.

EFEITOS DAS REAÇÕES ORDEM‐DESORDEM NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DA LIGA Fe‐
6.5%Si PARA APLICAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS

INTRODUÇÃO
Ligas de ferro‐silício com teor de silício de 6.5wt.%Si oferecem um grande potencial para
aplicações com o objetivo de redução de perdas de núcleo em equipamentos elétricos (SILVA et
al., 2001). No entanto, com as técnicas convencionais de fundição, estas ligas com alto teor de
silício exibem fraca ductilidade e são difíceis de fabricar no formato de chapas finas, que são
necessários para aplicações eletromagnéticos. Vários métodos de fabricação estão sendo
desenvolvidos para melhorar a fabricação a frio dessas ligas com teores de silício mais elevados.
Os métodos de solidificação rápida que tem sido utilizado para produzir altos teores de silício nas
ligas de ferro são fitas diretamente a partir da fusão. A ênfase tem sido reduzir as perdas do
núcleo, através de tratamentos de recozimento, ou por laminação a frio e recozimento
(RAVIPRASAD et al., 1986). No entanto, as fitas são difíceis de empilhar, o que aumenta as perdas
magnéticas.
O processo de Conformação por Spray é uma variante do método de solidificação rápida com
base na atomização de uma corrente de metal líquido por um gás inerte (MATSUMURA e
FUKUDA, 1971). Portanto, utilizando este processo que obtém finas folhas de Fe‐Si, esta pode ser
a solução parcial para resolver os problemas relativos ao rolamento e ao empilhamento, como
discutido acima.
Vários pesquisadores têm mostrado que em ligas de Ferro‐Silício com altos teores de massa de
silício, a ordenação B2 e DO3 podem levar a diferentes alterações de propriedade e que a taxa de
resfriamento tem grande influência sobre as propriedades magnéticas. Verificou‐se que existem
duas fases ordenadas estruturalmente diferentes: uma é a estrutura DO3 e a outro é a estrutura
B2. A ordenação nas ligas pode alterar profundamente suas propriedades magnéticas quando
submetido a vários tratamentos térmicos. No entanto, o efeito de ordenação nas propriedades
magnéticas da liga de Ferro com 6.5% de Silício (Fe‐6.5%Si) tem sido pouco estudado (ANDRADE,
FERNANDES e LANA, 1987).
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre os efeitos do tratamento térmico de
recozimento nas propriedades magnéticas, microestrutura e reações de ordenação da liga Fe‐
6.5wt.%Si produzido pelo método de Conformação por Spray, além de salientar a viabilidade
técnica deste método de solidificação rápida na produção de aços elétricos (transformadores,
geradores, motores), ou também denominado aços‐silício, para aplicações em equipamentos
elétricos, pois as perdas magnéticas foram reduzidas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Aproximadamente 4,5 kg da liga Fe‐6.5%wt.Si foi preparada a partir de ferro eletrolítico
comercialmente puro e uma liga de Fe‐75%wt.Si num de forno de indução. Os parâmetros de
processos usados estão listados na tabela 1.
Tabela 1. Parâmetros de processos utilizados na obtenção da liga Fe‐6.5%Si.
Parâmetros de Processo

Valores

Pressão do gás [Mpa]
Vazão do gás [kg/s]
Vazão de metal [kg/s]
Vazão Gás‐Metal [GMR]
Distância Gás‐Metal [m]
Diâmetro do tubo
Temperatura de Vazamento [k]

0,6
0,044
0,11
0,40
0,40
0,06
1873

Fonte: Laboratório do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São
Carlos – UFSCar ‐ Campus São Carlos.

O tamanho médio de grão das amostras brutas e tratadas termicamente foi medido usando um
microscópio ótico acoplado num analisador de imagem. Os contornos de grão foram revelados
depois de polida a superfície e atacada com uma solução de 2% HNO3 durante 10‐15 segundos.
Amostras da região próxima ao substrato foram utilizadas.
Micrografias em campo claro e campo escuro foram obtidas usando um microscópio eletrônico
de transmissão, modelo JEOL 200CX, com amostras preparadas através de polimento mecânico e
iônico. As medidas das propriedades magnéticas foram realizadas em amostras na forma de
anéis toroidais retidas do centro do depósito, e cujas dimensões estão de acordo com as normas
ASTM Standard A773‐80.
Tratamentos térmicos de recozimento foram realizados na faixa de temperatura de 900‐1300°C
sob vácuo durante 1h. Um grupo de cinco amostras foi usado para cada procedimento
experimental.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As propriedades magnéticas em função da temperatura de recozimento são apresentados
nas Figuras 1 e 2. As melhores propriedades magnéticas obtidas após tratamento térmico a
1250°C foram: Perda Total (PT) de 1,3 W/kg, Permeabilidade máxima (µmáx) de 15400 e Força
Coerciva (HC) de 40 A/m, a B = 1T , f = 60Hz. Enquanto que para as amostras não tratadas os
valores foram de 3,66 W/kg, 5400 e 123 A/m, respectivamente.

Os resultados mostraram que a perda e a força coerciva tendem a diminuir enquanto que
aumenta a permeabilidade máxima com o aumento da temperatura de recozimento. Este
comportamento, visualizado nas curvas de variação das perdas e da força coercitiva mostradas
nas Figuras 4 e 5, está relacionado com à redução da densidade dos contornos de antifase B2
(APBs), no qual, sugere uma interação entre os contornos de antifase (APBs) e as paredes de
domínio magnético (DWS), onde a forte interação é resultado da quebra de simetria.
Como as propriedades magnéticas são sensíveis ao arranjo atômico, a interação de deslocamento
do domínio magnético por fronteiras de antifase surge da variação perto do APBs. Assim, as
propriedades magnéticas mudam proporcionalmente a densidade do domínio APBs.

Figura 1. Perdas, Força Coerciva e Permeabilidade máxima em função do tratamento térmico na
faixa de temperatura de 400‐700ºC. Os valores são: PT = 4.08 W/kg, HC = 150 A/m e µmax = 2500.

Figura 2. Tamanho do grão, Perdas, Força Coerciva e Permeabilidade Máxima em função do
tratamento térmico na faixa de temperatura de 800‐1300ºC. Os valores são: PT = 3.66 W/kg, HC =
121 A/m e µmax = 5400.

As Figuras 3 e 4 mostram áreas selecionadas de padrões de difração de elétrons [001] e [012] e
micrografias obtidas em campo escuro usando reflexão de super‐rede 200, no qual apresentou
contornos antifase com vetor de Burgers ¼<111> imperfeitos em volta dos domínios de antifase
B2 (cerca de 100 a 750nm de tamanho). A estrutura de domínio B2, bem desenvolvido para o
depósito recozido, foi formada por uma segunda transição A2→B2 que ocorreu devido à taxa de
resfriamento após a solidificação do depósito e as condições de recozimento, respectivamente. O
resfriamento relativamente rápido por Conformação por Spray e as condições de tratamentos
térmicos impediram a formação da fase DO3.
Micrgrografias MET, obtidas em campo escuro, contendo imagens contornos de antifase são
mostrados nas Figuras 3 e 4. A reflexão 200 foi utilizada para obter as imagens de campo escuro.
O tamanho dos domínios de antifase B2 é na faixa de 100 a 500nm para o tratamento térmico à
temperatura de 700 ° C e 100 a 750nm para temperatura de 1250°C para as amostras. Neste
experimento, o excesso de energia livre no contorno de antifase é isotrópico, então ele é
suavemente curvado (NARITA e ENOKIZONO, 1979). O limite suavemente curvo tem um vetor de
deslocamento do tipo (a⁄2) <111> (NARITA e ENOKIZONO, 1979).
O recozimento a 700 º C não afeta o tamanho de grão (que só cresce para temperaturas acima de
1100ºC), mas induz um aumento significativo do tamanho dos domínios de antifase B2, como
mostrado nas Figuras 2 e 3‐b. O crescimento de domínio antifase B2 foi associada com a
diminuição da perda de energia devido a diminuição dos contornos de antifase que atuam como
defeitos estruturais, no qual dificultam o movimento das paredes de domínio (SILVA et al., 2001).
A Figura 5 mostra a microestrutura e o padrão de difração de elétrons [110] obtidos por
micrografia MET. A existência de pares de superdiscordâncias pode ser claramente visto (Figura
5‐b). O padrão de difração estabelece a fase ordenada DO3 sob esta condição de processamento.

(a)

(b)

(c)

Figura 3. Micrografias: (a) Padrão de difração de elétrons [001] característico da estrutura B2; (b)
Domínios de antífase B2 e (c) MET dos domínios de antifase ¼<111> da fase ordenada B2 da liga
Fe‐6.5%Si para a temperatura de resfriamento a 700°C, obtidos usando reflexão de super‐rede
200.

(a)

(b)

(c)

Figura 4. Micrografias: (a) Padrão de difração de elétrons [012] característico da estrutura B2; (b)
Domínios de antífase B2 mostrando os contornos de domínios de antifase (c) MET do domínio de
antifase da estrutura B2 da liga Fe‐6.5%Si para as condições de recozimento a 1250ºC por 1h sob
vácuo, obtido usando a reflexão de super‐rede 200.

(a)

(b)

Figura 5. Micrografias: (a) Padrão de difração de elétrons [110] característico das estruturas B2 +
DO3; (b) Micrografia em campo claro para amostra recozida a 1250ºC e de resfriamento a 700°C,
obtidos usando a reflexão de super‐rede 200. (Nota‐se os pares de superdiscordância).
CONSIDERAÇÃO FINAIS
O efeito de ordenação nas propriedades magnéticas da liga Fe‐6.5%Si obtida por
Conformação por Spray foi analisada e melhorias significativas nas propriedades magnéticas
foram conseguidas depois do tratamento térmico de resfriamento a 700°C por 1h. Os valores das
propriedades magnéticas foram as seguintes: Perda total de 1,59 W/kg, Força coerciva de 76 A/m
e Permeabilidade máxima de 12300. Tais melhorias foram atribuídas ao crescimento do domínio
de antifase B2, pois não foi observado crescimento de grão.
Para as amostras após o recozimento a 1250°C durante 1 hora sob vácuo, as propriedades
magnéticas foram: Perdas de 1,30 W/kg, Permeabilidade máxima de 15270 e Força coerciva de

41 A/m, a B = 1T, f = 60Hz e espessura dos anéis de 0,60 milímetros. Estas melhorias foram
atribuídas à diminuição da densidade dos contornos de antifase, discordâncias e defeitos
estruturais e ao crescimento de grão.
Essas propriedades, que são consideravelmente melhores que os da liga comercial Fe‐3%Si de
grão não‐orientado, e a isotropia, conseguidas pelo processo de Conformação por spray e depois
de recozidas, torna o material atraente para aplicações em dispositivos rotativas e
transformadores de pequena potência (SILVA et al., 2001).
Além disso, não houve melhoria nas propriedades magnéticas após recozimento a 500°C por 1
hora seguinte e a presença da superestrutura DO3 causou a deterioração das propriedades
magnéticas nas amostras obtidas por Conformação por Spray.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo a obtenção de um liga
de Ferro (Fe) e Alumínio (Al) na proporção de 50% de
atomicidade para cada constituinte a partir de
processamento em moinho de alta energia. Utilizando
reciclados de alumínio e pó de ferro de alta pureza. Para
realização do experimento foi necessário picotar os
reciclados de alumínio e moer. A mistura Fe e Al
posteriormente passou por uma moagem de 3 horas, e
em seguida por compactação a quente em matriz

fechada. A fim de obter 4 amostras a peça foi dividida e
foram submetidas a tratamentos térmicos diferentes.
Para finalizar, as amostras passaram por análise de
composição e análise metalográfica. Os resultados
permitiram inferir que a amostra que passou por
tratamento térmico de maior tempo possibilitou maior
homogeneização dos constituintes, e melhores
resultados referentes à composição e dureza.

PALAVRAS‐CHAVE: Metalurgia do pó, Liga Fe‐Al, Moagem de Alta Energia, MAE.

Fe‐Al alloys obtained by high energy milling and hot compression in closed die
ABSTRACT
This study aimed to obtain an alloy of Iron and
Aluminum in the proportion of 50% of atomicity for each
constituent processed in high energy mill. Using recycled
aluminum and iron powder of high purity. The small
pieces of aluminum was cut and grinded. The mixture of
Fe and Al was subsequently grinding through for 3 hours
and warm compressed in a closed die. In order to submit

samples through different heat treatments it was
divided in four pieces. Afterwards the samples passed
through analysis of composition and metallographic
analysis. Results showed that the sample that
underwent heat treatment longer time has allowed
greater homogenization of the constituents, and better
results for the composition and hardness.

KEY‐WORDS: Powder metallurgy, alloy Fe‐Al, high‐energy milling, MAE.

Elaboração de ligas ferrosas por moagem de alta energia e compactação a quente em matriz
fechada
INTRODUÇÃO
As ligas FeAl, são amplamente utilizadas na indústria devido à ductilidade e a boa condutividade
térmica e elétrica do alumínio, e o baixo custo e alta dureza do Ferro, o qual é responsável por
95% da produção internacional de metal.
O excessivo gasto de energia durante o processo de produção utilizando matéria‐prima
convencional, assim como a preocupação com a reciclagem industrial tem levado as indústrias a
buscarem alternativas para disposição final de seus resíduos, e uma saída plausível é a utilização
de processos para sua recuperação. O objetivo deste trabalho é formar ligas Fe‐Al 50% a partir da
reutilização de latas de alumínio e pó de ferro de alta pureza‐ utilizando moagem de alta energia
da metalurgia do pó, para posteriormente comparar os resultados com liga de mesma
composição, mas utilizando cavaco de aço SAE 1020 como substituto de ferro.
Para a realização dos experimentos foram utilizadas latas de alumínio e pó de ferro. Inicialmente
as latas foram picotadas com dimensões entre 5 e 10mm. O material passou por um processo de
moagem de alta energia à 1200rpm em moinho Attritor e em seguida foi misturado ao pó de
ferro e novamente processado. Posteriormente foram compactados à temperatura ambiente,
aquecido a 500°C e novamente compactado. A amostra foi cortada e cada divisão passou por
tratamentos térmicos diferentes. A microestrutura foi caracterizada por microscopia óptica e
eletrônica, difratometria e propriedades mecânicas por ensaio de dureza.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Metalurgia do pó
Metalurgia do pó é um processo de fabricação que produz peças, tendo como matéria‐prima pó
metálico ou não, sem recorrer‐se à fusão, mas apenas pelo emprego de pressão e calor.
Inicialmente o processo consiste em compactar a amostra para posteriormente executar o
tratamento de sinterização, que é o aquecimento com o objetivo de melhorar a coesão da
estrutura interna. A característica específica do processo é que a temperatura permanece abaixo
da temperatura de fusão do elemento constituinte principal (MORO, 2007).
A metalurgia do pó é um processo em que a economia de material é levada ao extremo, com
mínimas perdas de matéria‐prima, o que reflete a uma grade redução de custos tornando o
produto economicamente vantajoso frente a outros processos. Entretanto há necessidade de um
alto volume de produção de peças, para que o processo seja competitivo com as técnicas
convencionais.

Ligas Fe‐Al (50%)
Ligas que possuem alumínio em teores significativos têm grande aplicação na indústria
aeronáutica e automobilística, principalmente quando se consegue aliar baixo peso com boa
resistência mecânica. A liga FeAl intermetálica possui propriedades vantajosas, em particular
uma alta resistência, tanto a temperatura ambiente quanto a temperaturas elevadas, alta rigidez
específica, uma excelente resistência à corrosão em elevadas temperaturas em atmosferas
oxidantes, carburizantes e sulfitizantes, e possui relativamente alta resistividade elétrica e baixa
condutividade térmica.

Figura 01‐ Diagrama de fases de ligas Fe‐Al.
Moagem De Alta Energia
Processo pelo qual a matéria prima, que se encontra no estado sólido na forma de pós, passa por
um equipamento chamado de moinho de alta energia, que se diferencia dos moinhos
convencionais por sua velocidade, frequência e energia. A MAE é caracterizada por ações
repetidas de soldagem a frio, fratura e ressoldagem do pó.
Inicialmente o material a moer é colocado dentro de um recipiente junto aos corpos de moagem,
que na maioria das vezes são esféricos. Quando o aparelho começa a se movimentar ocorre o
impacto entre pó, bolas e paredes do recipiente. Nesse estágio inicial o refinamento é
dificultado, porque parte dos pós adere às esferas de moagem, sofrendo uma severa
deformação, enquanto outra parte permanece intacta.
Com o passar do tempo, novas superfícies são formadas, e estas são aptas a soldarem‐se,
começando assim a predominar os mecanismos de soldagem a frio, de maneira que há um
aumento do tamanho das partículas e diminuição da sua quantidade.
Quanto maior o tempo de moagem, maior a deformação sofrida pelo pó, ocorrendo a saturação
do encruamento, dificultando a soldagem a frio. Nesse instante, começa o estágio de
refinamento das partículas, isto é, o impacto das esferas contra o pó faz com que os mecanismos
de fratura comecem a predominar. Assim ocorrem sucessivamente fratura e soldagem das
partículas.

No estágio final, com grande período de moagem, ocorre um equilíbrio entre a taxa de fratura e
de soldagem. Nesse momento, a taxa de refinamento da estrutura é contínua, e o tamanho das
partículas se estabiliza (Figura 02).
É uma alternativa muito promissora, tendo em vista que ocorre mistura entre materiais
convencionalmente imiscíveis, e onde limitações impostas por diagramas de equilíbrio podem ser
vencidas. A MAE também se torna interessante na produção de equipamento de extrema
precisão, pois, devido ao fato de sua matéria prima ser manuseada na forma de pós, muitas
vezes consegue‐se atingir tamanhos nanométricos (VIANA, 2009).

Figura 02‐ Processos realizados no MAE.
Solubilização
O tratamento de solubilização consiste no aquecimento da amostra a uma temperatura
adequada, abaixo do ponto de fusão do material, durante um tempo determinado com o
objetivo de que ocorra o coalescimento e a dissolução parcial ou total de partículas de
precipitados contendo elementos estabilizadores. Esse tratamento é seguindo de resfriamento
rápido até a temperatura ambiente (SILVA, 2007).
Sinterização
A sinterização é um processo no qual pós com preparação cristalina ou não, uma vez
compactada, são submetidas a temperaturas elevadas, ligeiramente menores que a sua
temperatura de fusão. Este processo cria uma alteração na estrutura microscópica do elemento
base. Aproximando as propriedades mecânicas da peça propriedades das adquiridas através de
outros processos de fabricação.
Existem, rigorosamente falando, dois tipos básicos de sinterização: a sinterização por fase sólida
e a sinterização por fase líquida. Este tipo de tratamento geralmente ocorre em temperaturas
que variam entre 2/3 e 3/4 da temperatura de fusão do metal ou liga metálica considerada, sob
condições muito bem controladas de temperatura, tempo e ambiente, sendo esta última etapa a
que propicia a resistência mecânica e outras propriedades ao material compactado (SILVEIRA,
2009).

METODOLOGIA
A primeira etapa do trabalho consistiu na preparação dos materiais para elaboração da liga FeAl.
As latas de alumínio foram cortados em dimensões entre 5 e 10mm, e depois passou por um
processo de moagem de alta energia por 3 horas a 1200rpm, em um moinho do tipo Attritor.
Para a preparação da amostra foi realizada uma moagem por 3 horas. A proporção em massa de
cada constituinte utilizada foi calculada para que houvesse uma proporção de 50% na
atomicidade, os resultados foram que a proporção seria de 32,6% de Alumínio e 67,4% de Ferro,
os resultados foram obtidos a partir da massa molar dos constituintes da liga, e fixando a massa
total da amostra em 20g, sabendo que a massa molar é massa divido pelo número de mols, e que
para 50% de atomicidade deve‐se conter a mesma quantidade de mols de cada constituinte,
pode‐se calcular a massa necessária de cada elemento na peça.
Após o processo de moagem a amostra foi compactada numa prensa hidráulica, submetida a
uma pressão de 30 ton., aquecidos até 500ºC e compactados novamente à mesma pressão. A
amostra foi submetida à sinterização na temperatura de 1000ºC com uma rampa de
aquecimento de 10ºC por minuto e resfriadas lentamente no forno.
A amostra sinterizada foi cortada, em três amostras das quais duas foram submetidas a outros
tratamentos térmicos. Uma peça foi submetida à solubilização por 4 horas com resfriamento em
água e outra peça para a solubilização por 10 horas com resfriamento em água. Restando assim
três peças, uma somente sinterizada, uma sinterizada e solubilizada por 4 horas e uma
sinterizada e solubilizada por 10 horas.
Com o objetivo de analisar a microestrutura das amostras, foi feito difratometria de raios‐X,
então foram preparadas para microscopia, sendo lixadas com lixas de granulometria de 320, 400,
600 e 1200. Posteriormente foi realizado o polimento com pasta de polimento a base de alumina.
As microestruturas das amostras foram fotografadas com uma máquina digital em um
microscópio óptico em ampliações de 60x e 120x após a superfície sofrer ataque químico
utilizando Reagente Waterless Kalling` (ASM HANDBOOK, Vol. 9, 2004).
Após passar por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura, as amostras tiveram a
dureza aferida pelo método Rockwell A.

RESULTADOS
Para obtenção do pó de alumínio foi realizada uma moagem pelo período de 3h dos recicláveis
de alumínio picotados com dimensões entre 5 e 10mm por 3h. Após a obtenção do pó de
alumínio, este foi misturado com pó de ferro puro na proporção de 50% at. A mistura de pós de
FeAl passou pelo processo de MAE por 3h, sendo compactado a quente após a moagem. Na
Figura 03 apresenta‐se a amostra compactada e posteriormente cortada.

Figura 03 – Amostra de FeAl compactada e cortada.
As amostras após serem devidamente preparadas, passando pelo processo de lixamento,
polimento e ataque químico foram analisados em um microscópio ótico em ampliações de 60x e
120x, conforme a Figura 04 e Figura 05, respectivamente.

(a)

(b)

(c)

Figura 04 ‐ Microestrutura Ótica (20x): (a) Sinterizada (b) Sinterizada e Solubilizada 4h (c)
Sinterizada e Solubilizada 10h.

(a)

(b)

(c)

Figura 05‐ Microestrutura Ótica (60x): (a) Sinterizada (b) Sinterizada e Solubilizada 4h (c)
Sinterizada e Solubilizada 10h.

Após a microscopia óptica foi realizada a microscopia eletrônica de varredura (MEV), conforme a
Figura 06.

(a)

(b)

(c)

Figura 06‐ Microestrutura Eletrônica (2000x): (a) Sinterizada (b) Sinterizada e Solubilizada 4h (c)
Sinterizada e Solubilizada 10h.
Para realizar a caracterização química das amostras foi realizado o ensaio de Espectroscopia de
raios X por dispersão em energia (EDX). A Figura 07 apresenta o EDX da amostra apenas
sinterizada por 1h em 1000 ºC, que apresentou a composição de 56,59% Al e 43,41% Fe.

Figura 07 ‐ Espectroscopia de raios X (Amostra Sinterizada).
A amostra sinterizada e solubilizada por 4h apresentou a composição de 58,37% Al e 41,63% Fe,
o EDX segue na Figura 08.

Figura 08‐ Espectroscopia de raios X (Amostra Sinterizada e Solubilizada por 4h).

A Figura 09 apresenta o EDX da sinterizada e solubilizada por 10h, que apresentou a composição
de 50,46% Al e 49,54% Fe.

Figura 09‐ Espectroscopia de raios X (Amostra Sinterizada e Solubilizada por 10h).
A composição de cada amostra foi determinada pela espectroscopia de raios‐X e seus valores
estão explicitados na tabela 01, assim como os desvios, de cada amostra, ao objetivo desejado de
50% de atomicidade na composição. De todas as amostras a que chegou mais perto da
composição ideal de 50% at. para cada uma das substancias constituintes foi a amostra
sinterizada e solubilizada por 10h, apresentando uma variação de apenas 0,92%.
Tabela 01‐ Composição de todas as amostras e suas variações em relação à composição
esperada.
‐

% Fe

%Al

Δ%

Sinterizada

56,59

43,41

13,18

Sinterizada e
Solubilizada por 4h

58,37

41,63

16,74

Sinterizada e
Solubilizada por 10h

50,46

49,54

0,92

Os resultados de composição sugerem que o tempo ótimo para a solubilização dos elementos
situa‐se na faixa de 10 horas.
Os valores de dureza e seus desvios padrão foram calculados utilizando‐se três determinações
obtidas nas três diferentes amostras, conforme a figura 10. A partir dos resultados do ensaio de
dureza podemos concluir que o tratamento térmico de solubilização atingiu o objetivo de
aumentar a homogeneidade das peças, as duas amostras que passaram pelos tratamentos de
sinterização e posteriormente solubilização, apresentaram um desvio padrão muito menor que a
amostra apenas sinterizada. Como esperado, a amostra com melhor resultado foi a FeAl‐S10,
expondo maior homogeneidade pelo maior tempo de solubilização.

Figura 10– Resultado dos ensaios de dureza Rockwell A e o desvio padrão.
CONCLUSÃO
O trabalho realizado com pó de ferro permitiu concluir que os tratamentos térmicos influem na
homogeneização da liga, sendo a amostra a que melhor apresentou resultados a respeito de sua
composição foi a sinterizada a 1000ºC por 1 hora e solubilizada a 600ºC por 10 horas e a que
também apresentou menor desvio padrão referente ao ensaio de dureza.
A continuação do trabalho será com o uso de cavaco de aço SAE1020 e mostra promissor, devido
à possibilidade de reutilização de rejeitos industriais, redução da energia necessária na
manufatura da liga e maior aproveitamento da matéria prima que a metalurgia do pó possibilita.
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RESUMO
O primeiro elo da cadeia produtiva de agregados (areia e
brita) para a construção civil constitui-se nas reservas
minerais. A maior parte dos depósitos de areia é
encontrada em rios e planícies de inundação,
abundantes, de fácil extração e processo por mercados
de agregados no Brasil. As areias que se destinam à
construção civil para serem comercializadas, não
precisam passar pelo rigoroso processo de
beneficiamento como ocorre com as areias industriais,
podendo ser usado diretamente na construção civil sem
passar por um beneficiamento prévio; porém, devem-se
verificar alguns parâmetros de qualidade para confirmar
sua aplicação, como a forma de grãos e composição
mineralógica adequada, grau de umidade, massa
específica e substâncias deletérias. Nesse sentido, é

importante que se verifique a qualidade desse material
comercializado principalmente na periferia das cidades,
onde a população de baixa renda se concentra e realiza
obras com essa matéria-prima mineral. Para realização
deste trabalho, realizamos na etapa inicial da pesquisa,
o levantamento bibliografico e a coleta de amostras de
areias usadas como agregado miúdo em diferentes
bairros da cidade de Belém. Após isto, caracterizamos
todas as amostras coletadas através de ensaios de
granulometria e análise morfológica por microscopia
óptica, a fim da obtenção de resultados consistentes
que nos permitam correlacionar às informações
mineralógicas obtidas, com a região de extração deste
bem mineral.

PALAVRAS-CHAVE: caracterização, agredado miúdo, construção civil.

CHARACTERIZATION OF SANDS COMMERCIALLY AS HOUSEHOLD KID IN THE PERIPHERY OF
BELÉM PARÁ.
The first link of the production chain aggregates (sand
and gravel) for construction constitutes the mineral
reserves. Most deposits of sand is found in rivers and
floodplains, abundant, easy to extract and process for
aggregates markets in Brazil. The sands which are
intended to be sold to civil construction, need not go
through the rigorous process of beneficiation as with
industrial sands, can be used directly in construction
without going through a prior processing; However, one
should check out some quality parameters to confirm
your application , such as grain shape and proper
mineralogical composition , moisture content , density
and deleterious substances. Therefore, it is important to
KEY-WORDS: characterization, household kid, building.

check the quality of the material marketed mainly in the
periphery of cities, where the low-income population is
concentrated and constructs with this mineral raw
materials. For this study, we carried out the initial phase
of research, bibliographical survey and collecting
samples of sand used as fine aggregate in different
districts of the city of Bethlehem After this, we
characterize all samples collected by testing particle size
and morphological analysis optical microscopy, the aim
of obtaining consistent results that allow us to correlate
mineralogical information obtained with the extraction
of the mineral region as well.

CARACTERIZAÇÃO DE AREIAS COMERCIALIZADAS COMO AGREGADO MIÚDO NA PERIFERIA DE
BELÉM DO PARÁ.
INTRODUÇÃO
Belém, a capital do estado do Pará com uma população de 1.393.399 habitantes, é a 10ª
cidade mais populosa do Brasil e a 2ª da região Norte (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2010). A cidade possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano - IDH entre as
cidades do norte e, nos últimos anos, vem experimentando um crescimento da indústria da
construção civil, seja na construção de edificações por empresas especializadas de engenharia,
seja na construção e/ou reformas de pequenos imóveis pela população de baixa renda, o que vem
aumentando a demanda de produção de areia, a qual é um setor básico na cadeia da indústria que
fornece agregados para construção civil, tem faturamento importante e gera muitos empregos.
O termo agregados para a construção civil é usado no Brasil para identificar segmento do
setor mineral que produz matéria-prima mineral para emprego na construção civil. Dentro dessa
denominação estão as substâncias minerais areia, cascalho e rocha britada que entram em
misturas para produzir concreto, asfalto e argamassa ou são utilizados in natura em base de
pavimentos.
Areia, genericamente, abrange um amplo conjunto de materiais granulares, constituídos
principalmente de quartzo, e com diferentes especificações e usos, resultantes da desagregação
ou decomposição das rochas em que entra a sílica. A separação do quartzo das rochas pelos
agentes de erosão se faz por causa de sua maior resistência, tanto ao desgaste de ordem física,
quanto à decomposição química. Esses grãos de quartzo, uma vez desintegrados da rocha
primitiva, são transportados pelos diversos agentes erosivos externos, indo formar as praias, as
dunas e outras infinidades de depósitos de areias (Guerra, 1978).
A maior parte dos depósitos de areia é encontrada em rios e planícies de inundações
abundantes fáceis do mercado de agregados extraírem e processar. Os meios utilizados para
explotação são: dragagem, escavação mecânica ou desmonte hidráulico. As operações de
beneficiamento para a produção de areia são relativamente simples, constituído da remoção de
impurezas finas (lavagem), classificação granulométrica e secagem. As operações de
beneficiamento têm por objetivo tornar o bem mineral lavrado adequado para utilização como
agregado na construção civil, onde a principal característica garantida é que cerca de 95% da
massa do produto final encontre-se na faixa granulométrica – 4,8 mm + 0,075 mm.
As areias que se destinam à construção civil para serem comercializadas, não precisam
passar pelo rigoroso processo de beneficiamento como ocorre com as areias industriais; porém,
uma areia para construção civil deve atender diferentes exigências além da distribuição
granulométrica adequada, como a forma de grãos e composição mineralógica adequada, grau de
umidade, massa específica e substâncias deletérias.
É frequente a extração de areia por pequenas empresas com estrutura familiar através de
métodos arcaicos e sem nenhuma preocupação científica. Onde o proprietário e membros da
família atuam diretamente na produção e gestão ou direção. Neste tipo de produção constata-se
que a falta tecnologia adequada nas pequenas empresas, dificulta o melhor aproveitamento do
bem mineral. Esse tipo de estrutura de produção também é deficiente quanto a informação
geológica desse agregado a população. A localização de indícios minerais ou ocorrências com base

científica envolve um planejamento prévio e o desenvolvimento de um programa onde se utiliza
pessoal técnico capacitado, pois as fases de pesquisa e lavra devem ser conduzidas de maneira a
se obter o máximo de resultados, os quais todos os gastos vão refletir no custo final do produto
que será produzido e colocado a preços competitivos no mercado, custos normalmente
inacessíveis ao pequeno minerador. Por esse motivo os pequenos produtores frequentemente,
desconhecem a geologia da área que está trabalhando, sendo algumas vezes surpreendido com a
exaustão prematura que o força a encerrar as atividades.
A explotação rudimentar de areia também causa sérios impactos ambientais, como a
sedimentação de rios, devido a retirada da cobertura vegetal nas áreas a serem lavradas,
causando assoreamento e consequentemente a degradação do curso d’água. Por isso, esta
atividade extrativa tem sido cada vez mais coibida pelos órgãos responsáveis pela fiscalização do
meio ambiente. Nota-se ainda, que a demanda por habitação de baixo custo também torna
interessante a viabilização de materiais de construção a custos inferiores aos existentes, porém
sem abrir mão da garantia de qualidade dos materiais originalmente utilizados.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado nos laboratório de Caracterização de Minerais do Instituto
Federal do Pará – IFPA, onde os seguintes materias e equipamentos foram utilizados:
- Balança de precisão;
- Estufa;
- Peneiras da série normal e a peneira 0,075 mm, fundo e tampa;
- Agitador mecânico;
- Microscópio óptico;
- Recipientes metálicos;
- Pincel.
As amostras do agregado miúdo, objeto de estudo desta pesquisa foram obtidas na
cidade de Belém do Pará, onde coletamos 06 (seis) amostras, em diferentes bairros da cidade, sem
nenhum critério técnico, utilizando apenas a localização geográfica da qual a amostra foi extraída
como principal critério, a fim de se obter amostras com características físicas diferentes, e
buscando correlacionar o local de procedencia com as características do bem mineral.
A tabela a seguir apresenta os bairros da cidade de Belém, nos quais recolhemos as
amostras de agregado miúdo utilizados na construção civil.
Tabela 1 – Bairros de coleta e pontos de extração das amostras de areias.
Amostra
1
2
3
4
5
6

Bairro de coleta
Val-de-Cães
Telegrafo
Pedreira
Marco
Curió-Utinga
Sacramenta

Ponto de extração
Estrada da Alça Viária
Santa Maria do Pará
Ourém ou Estrada da Vigia
Santo Antônio do Tauá
S. A. do Tauá ou Estrada da Vigia
Castanhal

(a)

(b)

Figura 1 – Amostras de areias após coleta nos diferentes bairros (a) e após secas e pesadas para
ensaio de peneiramento (b).
A análise granulométrica das amostras de areia foi realizada segundo a NBR NM 248/2003
que prescreve o método para a determinação da composição granulométrica de agregados
miúdos e graúdos, destinados à construção civil. Segundo a NBR NM 248/2003, para agregados
miúdos (< 4,75mm), a massa mínima da amostra coletada é de 0,3 kg. As peneiras da série normal
e intermediária utilizadas para a determinação da granulometria das areias foram de 4,80 mm,
2,40 mm, 1,2 mm, 0,60 mm, 0,30 mm, 0,15 mm, 0,075 mm e um fundo.
Para a execução do ensaio de granulometria foi obedecida às seguintes etapas:
a) Inicialmente pesamos 0,3 kg de cada uma das 06 amostras colocando-as em um
recipiente metálico;
b) As amostras de ensaio foram secadas em estufa a 105 °C por 24h, resfriadas à
temperatura ambiente;
c) As peneiras, previamente limpas, foram encaixadas de modo a formar um conjunto
único de peneiras, com abertura de malha em ordem crescente da base para o topo.
Foi providenciado um fundo de peneiras adequado para o conjunto;
d) A amostra depois de seca foi colocada sobre a peneira superior do conjunto, de
modo a evitar a formação de camada espessa de material sobre qualquer uma das
peneiras;
e) A classificação das amostras foi feita através de agitação mecânica do conjunto, por
um tempo de 20 mimutos, na velocidade 07 (sete);
f) Em seguida, foi determinada a massa total de material retido em cada uma das
peneiras e no fundo do conjunto. O somatório de todas as massas não deve diferir
mais de 0,3% da massa seca da amostra, inicialmente introduzida no conjunto de
peneiras;
g) Foi procedido ao peneiramento das demais amostras, conforme descrito nos outros
itens.

(a)

(b)

Figura 2 – Série de peneiras com amostra de areia a ser peneirada (a) e agitador mecânico (b),
utilizados para o ensaio de peneiramento.
Realizamos também a caracterização morfológica dos grãos através de um microscópio
óptico, com o objetivo de visualizar a forma das partículas em cada fração granumétrica. Esta
análise foi feita com amostras secas em estufa e peneiradas.
(a)

(b)

Figura 3 – Estufa (a) e microscópio óptico (b) utilizados na obtenção dos resultados apresentados
neste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As tabelas a seguir trazem os resultados obtidos após a separação granulométrica das
amostras de areia aplicadas como agregados miúdos na construção civil em diferentes bairros da
cidade de Belém.

Tabela 2 – Dados da granulometria da amostra de agregado miúdo comercializada no bairro de
Val-de-Cães.
Peneiras
ABNT (mm)
4,80
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
0,075
- 0,075

Retido (g)

Retido %

0,00
0,00
1,64
36,25
157,69
55,48
19,57
17,79

0,00
0,00
0,57
12,57
54,67
19,24
6,79
6,17

Retido Acumulado
(%)
0,00
0,00
0,57
13,14
67,81
87,05
93,83
100,00

Passante
Acumulado (%)
100,0
100,0
99,43
86,86
32,19
12,95
6,17
0,00

Fonte – Laboratório de Beneficiamento de Minérios – IFPA-Campus Belém.

Tabela 3 – Dados da granulometria da amostra de agregado miúdo comercializada no bairro do
Telegrafo.
Peneiras
ABNT (mm)
4,80
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
0,075
- 0,075

Retido (g)

Retido %

0,00
0,81
4,50
37,79
128,53
100,94
17,77
5,68

0,00
0,27
1,52
12,77
43,42
34,10
6,00
1,92

Retido Acumulado
(%)
0,00
0,27
1,79
14,56
57,98
92,08
98,08
100,00

Passante
Acumulado (%)
100,00
99,73
98,21
85,44
42,02
7,92
1,92
0,00

Fonte – Laboratório de Beneficiamento de Minérios – IFPA-Campus Belém.

Tabela 4 – Dados da granulometria da amostra de agregado miúdo comercializada no bairro da
Pedreira.
Peneiras
ABNT (mm)
4,80
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
0,075
- 0,075

Retido (g)

Retido %

1,25
3,50
10,74
19,94
81,50
115,34
36,78
16,10

0,44
1,23
3,77
6,99
28,58
40,45
12,90
6,65

Retido Acumulado
(%)
0,44
1,67
5,43
12,43
41,01
81,46
94,35
100,00

Passante
Acumulado (%)
99,56
98,33
94,57
87,57
58,99
18,94
5,65
0,00

Fonte – Laboratório de Beneficiamento de Minérios – IFPA-Campus Belém.

Tabela 5 – Dados da granulometria da amostra de agregado miúdo comercializada no bairro do
Marco.
Peneiras
ABNT (mm)
4,80
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
0,075
- 0,075

Retido (g)

Retido %

1,17
2,65
7,35
18,84
70,17
125,26
46,13
13,75

0,41
0,93
2,58
6,60
24,59
43,90
16,17
4,82

Retido Acumulado
(%)
0,41
1,34
3,91
10,92
35,11
79,01
95,18
100,00

Passante
Acumulado (%)
99,59
98,66
96,09
89,48
64,89
20,99
4,82
0,00

Fonte – Laboratório de Beneficiamento de Minérios – IFPA-Campus Belém.

Tabela 6 – Dados da granulometria da amostra de agregado miúdo comercializads no bairro do
Curió-Utinga.
Peneiras
ABNT (mm)
4,80
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
0,075
- 0,075

Retido (g)

Retido %

0,00
0,44
3,54
16,87
84,21
143,17
25,21
13,62

0,00
0,15
1,23
5,88
29,34
49,87
8,78
4,74

Retido Acumulado
(%)
0,00
0,15
1,39
7,26
36,60
86,47
95,26
100,00

Passante
Acumulado (%)
100,00
99,85
98,68
92,74
63,40
13,53
4,74
0,00

Fonte – Laboratório de Beneficiamento de Minérios – IFPA-Campus Belém.

Tabela 7 – Dados da granulometria da amostra de agregado miúdo comercializada no bairro da
Sacramenta.
Peneiras
ABNT (mm)
4,80
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
0,075
- 0,075

Retido (g)

Retido %

0,00
0,92
9,59
42,50
140,45
74,73
13,88
4,97

0,00
0,32
3,34
14,81
48,93
26,03
4,84
1,73

Retido Acumulado
(%)
0,00
0,32
3,66
18,47
67,40
93,43
98,27
100,00

Passante
Acumulado (%)
100,00
99,68
96,34
81,53
32,60
6,57
1,73
0,00

Fonte – Laboratório de Beneficiamento de Minérios – IFPA-Campus Belém.

Em uma inspeção visual das amostras coletadas, notamos diferenças quanto a coloração
e a finura das areias. Umas amostras apresentaram cor mais clara, tendendo ao branco, com
grãoes nitidamente mais finos e de tamanho uniforme, e outras um pouco mais escuras, tendendo
ao marron, apresentando grãoes com tamanhos mais grosseiros.

Figura 4 – Morfologia dos grãos de areia da amostra 1, coletada no bairro de Val-de-Cães. Fração
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X.

Figura 5 – Morfologia dos grãos de areia da amostra 2, coletada no bairro do Telegrafo. Fração
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X.

Figura 6 – Morfologia dos grãos de areia da amostra 3, coletada no bairro da Pedreira. Fração
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X.

Figura 7 – Morfologia dos grãos de areia da amostra 4, coletada no bairro do Marco. Fração
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X.

Figura 8 – Morfologia dos grãos de areia da amostra 5, coletada no bairro do Curió-Utinga. Fração
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X.

Figura 9 – Morfologia dos grãos de areia da amostra 6, coletada no bairro da Sacramenta. Fração
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, as seguintes conclusões podem ser tiradas do
experimento:








É frequente a extração de areia através de métodos arcaicos, com pouca ou nenhuma
tecnologia, por pequenas empresas com estrutura familiar em Interiores próximos a região
metropolitana de Belém, onde o proprietário e membros da família atuam diretamente na
produção e venda desses agregados para lojas de construção de Belém. Quanto aos pontos
de revenda de agregado miúdo para construção civil, notamos a falta de interesse por
parte dos proprietários de instâncias e lojas de materiais de construção sobre as
informações geológicas, processo de beneficiamentos, e até mesmo a localização dos
indícios minerais desses agregados.
As areias que se destinam à construção civil para serem comercializadas devem atender
diferentes exigências além da distribuição granulométrica adequada, onde a principal
característica garantida é que cerca de 95% da massa do produto final encontre-se na faixa
granulométrica –4,8 mm +0,075 mm, além de forma de grãos e composição mineralógica
adequada. Ante o exposto podemos afirmar que amostras de areias coletadas nos bairros
de Val-de-Cães e Pedreira não se encontram dentro das especificações granulométricas
exigidas para aplicação como agregado miúdo, visto que as mesmas apresentaram
porcentam em finos (<0,075 mm) maior que 5%, com valores de 6,17% e 5,65%,
respectivamente.
Quanto à forma das partículas das amostras de areias coletadas, predomina a forma
esférica, existindo também partículas angular, subangular, laminar, subarredondado,
arredondado e bem arredondado.
Ante o exposto, esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o levantamento das
informações mineralógicas e características químicas e físicas das areias utilizadas na
construção civil da cidade de Belém, identificando se as mesmas encontram-se dentro dos
padrões exigidos para esta aplicação, além de tentar correlacionar suas informações
mineralógicas com a região de extração deste bem mineral.
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RESUMO
Os processos de endurecimento superficial visam o
aumento de dureza ou outras propriedades mecânicas
de uma região específica de um componente que
sofrerá algum tipo de solicitação localizada. Nestes
casos torna-se importante um aumento de resistência
ao desgaste da região por meio de um endurecimento
localizado, conservando as características originais do
núcleo do componente. Existem diversos processos de
endurecimento superficial, o qual um dos mais comuns

é o tratamento termoquímico de cementação. Este
trabalho buscou estudar os efeitos do tratamento
termoquímico de cementação seguido dos tratamentos
térmicos de têmpera, em óleo mineral e água, em um
aço SAE 1010, comparando os resultados obtidos entre
eles. Os resultados comprovam que é possivel obter um
aumento considerável da dureza nos aços após os
tratamentos térmicos de têmpera posteriores ao
tratamento termoquímico de cementação.

PALAVRAS-CHAVE: cementação, têmpera, aços.

BENEFITS OF TEMPER IN A SAE 1010 STEEL TREATY THERMOCHEMICALLY.
ABSTRACT
The hardening processes aimed at increasing the
hardness and other mechanical properties of a specific
region of a component which suffer some form of
localized application. In such cases it is important to
increase the wear resistance of a region through
localized
hardening,
preserving
the
original
characteristics of the core component. There are many
surface hardening processes, which the most common is

KEY-WORDS: carburizing, quenching, steels.

the thermochemical treatment carburizing. We aimed to
study the effects of thermochemical treatment
carburizing followed by thermal annealing treatments,
mineral oil and water, in a SAE 1010 steel, comparing
results between them. The results show that it is
possible to obtain a considerable increase in hardness in
steels after after the thermochemical treatment
carburizing heat treatment of quenching.

BENEFÍCIOS DA TÊMPERA EM UM AÇO SAE 1010 TRATADO TERMOQUIMICAMENTE.
INTRODUÇÃO
A possibilidade de promover transformações de fase no estado sólido nos aços permitiu o
desenvolvimento de processos denominados tratamentos térmicos e termoquímicos, que são
conjuntos de operações controladas de aquecimento e resfriamento visando a modificação da
microestrutura dos aços e, consequentemente, das propriedades dela dependentes, que
apresentam grande aplicação tecnológica.
A cementação é um tratamento termoquímico que permite o enriquecimento superficial
de carbono em aços que requerem esta condição. As condições para a cementação dependem da
composição do aço, do teor de carbono, e da profundidade de enriquecimento desejado, mas de
um modo geral pode-se dizer que as temperaturas de tratamento variam em torno de 900 a
950°C, a profundidade enriquecida em torno de 1 mm e o teor de carbono deve atingir algo em
torno de 1%.
Este tratamento permite elevar o teor de carbono junto à superfície e assim aumentar a
dureza periférica, conservando um núcleo dúctil, tenaz e não alterado quimicamente. Resultando
em uma combinação das resistências mecânicas e estabilidade estrutural, desejáveis para
determinada aplicação.
Com uma superfície mais endurecida e temperável e uma estrutura interna dúctil, tenaz e
com grãos refinados, procedemos à realização do tratamento térmico de têmpera, com o objetivo
de endurecer ainda mais a peça, permitindo conservar as características apresentadas pelo seu
interior.
A têmpera consiste em aquecer a peça em um forno a uma temperatura acima do limite
superior da zona crítica (A3), manter o tempo suficiente para que toda a estrutura transforme-se
em austenita e resfriar muito rapidamente (submergindo em água ou óleo, por exemplo). Nesse
caso há um afastamento total das condições de equilíbrio e a estrutura final é composta de uma
fase metaestável (martensíta), altamente deformada e que apresenta maior resistência mecânica
e dureza. altas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado nos laboratórios de Tratamento Térmico, Metalografia, e
Resistência dos Materiais do Instituto Federal do Pará – IFPA, onde os seguintes equipamentos
foram utilizados:
- Forno mufla (Figura 1);
- Caixa de cementação;
- Máquina de corte metalográfico;
- Máquina de embutimento metalográfico;
- Lixadeira e politriz automática;
- Microscópio óptico (Figura 2-a);
- Durômetro analógico (2-b);

Também contamos com o material de preparação e ataque metalográfico tais como lixas
d’água, pano e solução de polimento e reagente químico (Nital 3%).
Para obtenção das amostras procedemos ao corte de uma barra de aço AISI 1010
disponível no laboratório de tratamentos térmicos do IFPA, selecionando três amostras de 100
mm cada, as quais foram identificadas com as letras A, B, C. Todas as amostras foram submetidas
ao tratamento termoquímico de cementação a uma temperatura de 900 °C com duração
aproximada de 7 horas.
Os tratamentos térmicos foram realizados em um forno mufla com controlador de
temperatura (JUNG, J200), a 940ºC, determinada a partir de análise das curvas de resfriamento do
diagrama de equilíbrio das ligas Fe- C, por um tempo de 10 minutos.

Figura 1 – Forno Mufla (JUNG, J200) utilizado para a realização dos tratamentos térmicos.
Após a realização dos tratamentos térmicos foi procedido o corte das amostras em
tamanhos menores (20 mm), selecionando 09 amostras (03 da amostra 1010C, 03 da amostra
1010CTO e 03 da amostra 1010CTA) para então darmos início ao processo de caracterização, com
a medida da dureza resultante conforme a norma ABNT e a preparação metalográfica
correspondente com o corte longitudinal com lixamento até a grana #1500, seguido de polimento
com solução abrasiva de alumina. Para o ataque químico utilizamos solução de ácido nítrico (Nital
3%) com captura das imagens microestruturais através de um microscópio óptico com câmera
acoplada (Motic, BA301MET).

(a)

(b)

Figura 2 – Microscópio óptico metálografico (a) e durômetro analógico (b) utilizados para
obtenção dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As amostras tratadas termicamente foram submetidas ao ensaio de dureza em
durômetros nas escalas Rockwell C e Brinell. Foram retiradas duas medidas de durezas de cada
amostra, uma central e uma periférica, determinando a média e o desvio padrão do e resultados.
Na Tabela 1, encontram-se os resultados das médias de durezas após os ensaios,
relacionados conforme os tratamentos térmicos realizados. É possível perceber que as durezas dos
aços aumentam com a velocidade de resfriamento no tratamento térmico.
Tabela 1 – Resultado das médias de durezas após os ensaios realizados no aço SAE 1010. As
durezas Rockwell foram convertidas para a Brinell para efeito de comparação.
Amostra

Tratamento

Região

Periferia
Centro
Cementação e têmpera em óleo Periferia
1010CTO
mineral
Centro
Periferia
1010CTA Cementação e têmpera em água.
Centro

1 1010C

Cementação.

Dureza
(HB)
171
83
319
264
432
212

Desvio
Padrão ( )
0,06
0,03
0,03
0,04
0,02
0,05

Fonte – Laboratório de Resistência dos Materiais–IFPA-Campus Belém.

Ao compararmos os resultados das durezas após tratamentos térmicos realizados nas
amostras de aço cementado, notamos o aumento significativo da dureza através do aumento da
velocidade de resfriamento e com o meio de têmpera.
Para análise da estrutura interna obtida após os tratamentos realizados procedemos à
caracterização metalografica do material, coletando as imagens microestruturais através das quais
pudemos observar as modificações apresentadas pelo aço SAE 1010, como pode ser observado a
seguir.
A Figura 3 apresenta a microestrutura da amostra 1010C, submetida somente ao
tratamento termoquímico de cementação. As regiões brancas representam a fase ferrítica, e as
regiões escuras, a fase perlítica. Observa-se na Figura 3 (b) que a quantidade de carbono na parte
periférica da amostra torna-se muito elevada.
(a)

(b)

Figura 3 – Amostra 1010C submetida somente ao tratamento termoquímico de cementação.
Microestrutura do centro (a) e da periferia (b) da amostra, ampliada 100X.

A figura 4 representa a micrografia da amostra 1010CTO, cementada e temperada em óleo de
mineral, em um aumento de 100X. Nota-se que a textura acicular se faz presente por todo o
centro da amostra.
(a)

(b)

Figura 4 – Amostra 1010CTO submetida aos tratamentos de cementação e têmpera em óleo
mineral. Microestrutura da região central (a) e periférica (b) da amostra, ampliada 100X.
A Figura 5 representa a micrografia da amostra 1010CTA que foi cementada e temperada
em água, em um aumento de 100X. Nota-se que a textura acicular se faz presente no centro da
peça, que também apresenta inúmeras inclusões por toda sua extensão.
(a)

(b)

Figura 5- Amostra 1010CTA submetida ao tratamento termoquímico de cementação e posterior
tratamento térmico de têmpera em água. Microestrutura central (a) e periférica (b) da amostra,
ampliada 100X.
CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos, as seguintes conclusões podem ser tiradas do
experimento:


O tratamento termoquímico de cementação se mostrou uma excelente técnica para o
aumento da dureza superficial de um aço com baixo teor de carbono, podendo ainda ter
seus resultados otimizados pelo posterior tratamento térmico de têmpera;



A velocidade de resfriamento influenciou diretamente as propriedades mecânicas do
material, alterando a textura das microestruturas. Podemos observar através das imagens
que com o aumento do resfriamento no tratamento térmico e com a mudança do meio de
têmpera é possível obter a estrutura martensítica, a qual é responsável por atribuir aos aços
maiores durezas e melhores propriedades mecânicas;



Os resultados de durezas dos corpos de prova estão de acordo com o esperado, visto as
amostras submetidas ao tratamento térmico têmpera em água apresentaram durezas mais
elevadas que as amostras que não passaram por este tratamento e as que foram
temperadas em óleo mineral, confirmando que quanto maior a capacidade de extração de
calor do meio de resfriamento, maior a dureza resultante deste tratamento térmico.
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Caracterização microestrutural do filme de óxido crescido por oxidação sobre aço
inoxidável AISI 439
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RESUMO
O aço ferritico AISI 439 apresenta boa

a forma e o tamanho do grão do filme de

resistência à corrosão por oxidação à altas

óxido. As amostras para analise foram polidas

temperaturas, devido a formação de um filme

com suspensões de diamante de 3 e 1µm e em

superficial de óxido que possui um papel

seguida oxidadas entre 750 e 900°C em ar

passivador. Com o objetivo de investigar a

sintético, por tempos variáveis, visando a

morfologia e a composição deste filme fez‐se

formação de filmes de óxidos.

uma caracterização microestrutural utilizando

.

a microscopia eletrônica de varredura(MEV) e
a análise por dispersão de energia(EDS) para
determinar a composição qualitativa do filme e
PALAVRAS‐CHAVE: Aço inoxidável, AISI 439, oxidação, microestrutura e composição.

Microstructural Characterization of the oxide film grown by oxidation of stainless steel AISI 439
ABSTRACT
AISI 439 ferritic steel has good
corrosion resistance to high temperature
oxidation, due to the formation of a surface
oxide film that has a passivating paper. In
order to investigate the morphology and
composition of this film made it a
microstructural characterization using scanning
electron microscopy (SEM) and energy
dispersive analysis (EDS) to determine the

qualitative composition of the film and the
shape and size of the film grain oxide. Samples
for analysis were polished with diamond
suspensions of 3 and 1μm and then oxidized
between 750 and 900 ° C in synthetic air for
varying times, aiming at the formation of oxide
films.

KEY‐WORDS: Stainless Steel; AISI 439; oxidation, microstructure and composition .

1. Introdução
O aço inoxidável ferrítico AISI 439 é fabricado para aplicações em temperaturas elevadas
em setores como a indústria automobilística, indústria açucareira, entre outros. O aço AISI 439
tem substituído progressivamente o aço inoxidável austenítico AISI 304 em aplicações em
temperaturas elevadas devido às suas propriedades termomecânicas atrativas e custo mais baixo
em consequência da quase ausência de níquel (Sabioni et al.,2003).
A resistência do aço AISI 439 à oxidação em temperaturas elevadas resulta da formação
de um filme superficial protetor de óxido de cromo (Cr2O3).
O Microscópio Eletrônico de Varredura é constituído basicamente de um canhão de
elétrons, onde um filamento aquecido emite elétrons por efeito termiônico. Estes elétrons são
acelerados devido a uma diferença de potencial, usualmente entre 0,5 a 30 kV colocada entre o
filamento (cátodo) e o ânodo (Chescoe et al,1990).
As principais características do MEV são:


Obtenção de imagens de superfícies polidas ou rugosas, com grande profundidade

de campo e alta resolução;


Fácil interpretação das imagens, com aparência tridimensional;



Aquisição de sinal digital, possibilitando processamento dos sinais, e manipulação

e processamento das imagens;


Com o auxílio de acessórios, possibilidade de microanálise de elementos.

O detector de energia dispersiva funciona com base num detector de estado sólido, que é
sensível aos raios X gerados da interação do feixe de elétrons com a amostra, podendo fornecer
dados sobre a composição da amostra em camadas da ordem de mícron (Chescoe et al, 1990).
O instrumento EDS opera tendo como princípio a análise dos raios X de comprimento de
onda dispersivo. O feixe de elétrons induz raios X característicos da região da amostra que está
sendo analisada, e estes são difratados por um cristal curvado e com espaçamento conhecido. As
condições geométricas são posicionadas de modo a satisfazer a relação de Bragg,
onde n é um número inteiro,

e d são conhecidos e

,

é o comprimento de onda do elemento

desconhecido. Para manter a geometria requerida, a superfície da amostra deve ser
perfeitamente plana (Modin,1973; Padilha et al.,1985).
2.Materiais e métodos

As amostras do aço inoxidável ferrítico AISI 439, utilizadas nesta pesquisa, são do mesmo
lote das utilizadas nos trabalhos prévios [Monteiro,2009;Resende,2006;Luz,2002, Toffolo,2008]
da equipe do Laboratório de Difusão em Materiais e foram fornecidas pela ArcelorMittal Inox do
Brasil, atual Aperam South America. A composição química do aço AISI 439 é mostrada na Tabela
01.
Tabela 01‐ Composição do aço AISI 439 (% em peso).

O aço foi recebido na forma de uma chapa de 10cm x 10cm e espessura de 0,6mm.
Utilizando

uma

guilhotina

foram

preparadas

amostras

com

as

dimensões

de

10mmx10mmx0,6mm.
Para os ensaios de oxidação, ambas as superfícies maiores das amostras de aço foram
polidas. Foi feito, inicialmente, uma abrasão mecânica com lixas de SiC de granas 1000 e 2000 e,
a seguir, passou‐se ao polimento em uma politriz automática do tipo Phoenix‐4000‐Buehler,
utilizando‐se suspensões de diamantes de granulometrias de 3 e1µm, para se obter superfícies
planas e com acabamento especular.
Para realizar o polimento das superfícies do aço, as amostras foram embutidas em resina
de acrílico. Após o polimento da primeira face da amostra, o embutimento foi removido por
dissolução em acetona, e a amostra foi novamente embutida em resina de acrílico para o
polimento da segunda face

Após a finalização do polimento, as amostras foram cuidadosamente limpas com acetona
em ultrassom.
Os ensaios de oxidação foram realizados nas temperaturas de 750°C e 800°C, em ar
sintético, com os tempos de oxidação de 120 h e 96 h, respectivamente para crescimento do
filme de óxido.

3.Resultados e discussão

A caracterização microestrutural das amostras do aço ferrítico AISI 439 não oxidadas e
dos filmes de óxidos formados sobre a superfície oxidada desse aço foram feitas por meio de
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).
Após a oxidação do aço AISI 439, à 750 e 800°C, observou‐se a formação de um filme de
óxido superficial contínuo, denso e aderente com a ausência de poros e trincas, como se observa
na figura 1, que são características importantes para um filme protetor. A Figura 1 mostra a
microestrutura dos filmes de óxidos sobre o aço AISI 439, após oxidação por 120h, à 750°C.
A figura 2, mostra a análise por espectroscopia dispersiva de energia da microestrutura
do filme de óxido formado sobre o aço inoxidável ferrítico AISI 439 após oxidação por 750°C.
Observa‐se o elemento cromo, além dos seguintes elementos: Mn, Fe, Ti, O e C.
As análises por EDS mostram a presença dos elementos Mn, Fe, Ti e Cr em todas as
condições experimentais conforme mostra a figura 2.

Figura 1‐ Microestrutura do filme de óxido formado sobre o aço inoxidável AISI 439 após
oxidação por 120h, em ar, na temperatura de 750°C.

Figura 2–Análise EDS do filme de óxido formado sobre o aço AISI 439 oxidado por 120h a 750°C,
em ar. (Análise feita na Vallourec& Sumitomo Tubos do Brasil, 2011)

Conforme mostra a micrografia da Figura 1b, para a oxidação do aço AISI 439 à 750°C,
120h, além das características citadas no parágrafo anterior pode ser observado que a oxidação
ocorre preferencialmente nos contornos de grãos do substrato metálico.
As micrografias da Figura 1 a‐b mostram a microestrutura do filme de óxido formado
sobre o aço AISI 439, após oxidação à 750°C, 120h, observada sob diferentes aumentos.
As amostras foram oxidadas a 750, 800, 850 e 900°C, em ar sintético, por 120, 96, 42 e
22h, respectivamente. Os valores médios dos tamanhos de grãos foram determinados em função
dos tamanhos dos grãos individuais observados nas análises por MEV.
Os tamanhos de grãos dos filmes foram medidos diretamente pelo MEV, onde obteve‐se
os seguintes valores 0,8; 0,7; 0,7 e 1,0µm nas temperaturas de 750, 800, 850 e 900°C,
respectivamente.
4.Conclusão
Observou‐se a formação de um filme de óxido superficial contínuo, denso e aderente com
a ausência de poros e trincas, as microestruturas dos filmes de óxidos sobre o aço ferrítico AISI
439, após oxidação por 120h, à 750°C.
As análises por espectroscopia dispersiva de energia das microestruturas do filme de
óxido formado sobre o aço inoxidável ferrítico AISI 439 após oxidação por 750°C e 900°C onde
observou‐se o elemento cromo, além dos seguintes elementos: Mn, Fe, Ti, O e C.
Determinou‐se os tamanhos de grãos dos filmes medidos diretamente pelo MEV, onde
obteve‐se os seguintes valores 0,8; 0,7; 0,7 e 1,0µm nas temperaturas de 750, 800, 850 e 900°C,
respectivamente.
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RESUMO
Os filmes de óxido formados pela oxidação do

900°C, para a formação do filme de óxido

aço inoxidável austenítico AISI 304 são de

tendo como objetivo fazer a caracterização
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do aço contra a corrosão por oxidação à altas
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microestrutura e da composição desses filmes

determinar a forma e o tamanho de grão e
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O

AISI
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filme
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ArcelorMittal, foram polidas e, a seguir,
oxidadas em ar, nas temperaturas entre 750 e
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a

Study of the microstructure of the oxide film grown by oxidation of AISI 304 austenitic steel.
ABSTRACT
The oxide film formed by oxidation of
austenitic stainless steel AISI 304 are of great
importance to ensure the protection of steel
against corrosion by oxidation at high
temperatures.
Knowledge
of
the
microstructure and composition of these films
is essential to understanding the oxidação.As
samples of steel provided by ArcelorMittal
mechanism, were polished and then oxidized

in air at temperatures between 750 and 900 °
C, to the formation of the oxide film aiming to
make the film microstructure characterization
using scanning electron microscopy (SEM) and
energy dispersive analysis (EDS) to determine
shape and grain size and composition of the
film.

Keywords: stainless steel, AISI 304, oxide film and microstructure

1.Introdução
O termo aço inoxidável é empregado para identificar uma família de aços que possui
como principal elemento de liga o cromo. Este elemento, garante ao material, elevada resistência
à corrosão devido à facilidade que apresenta em oxidar‐se em diferentes meios. O teor mínimo
de 10,5% em massa de cromo garante resistência à corrosão nos aços inoxidáveis
Quando o cromo se encontra em solução sólida, isto é, dissolvido na rede do ferro não na
forma de carbonetos de cromo, gera considerável resistência à corrosão. Esta resistência é
proveniente da formação de uma fina película de óxidos na superfície do aço, que protege o
metal base de processos corrosivos em diferentes meios agressivos, esta camada é conhecida
como camada passiva. De maneira geral, esta resistência é aumentada à medida que mais cromo
é adicionado ao aço. A formação desta fina e resistente película de óxido de cromo, chamada de
“camada passiva”, é praticamente instantânea e espontânea, e sempre que formada, esta
película apresenta alta estabilidade e aderência e está presente em toda a superfície do aço, por
ser compacta, bloqueia a ação do meio agressivo.
Os filmes de óxidos formados pela oxidação do aço inoxidável austenitico AISI 304 são de
grande importância para assegurar a proteção do aço contra a corrosão por oxidação à altas
temperaturas. O conhecimento da microestrutura e da composição desses filmes é indispensável
para a compreensão do mecanismo de oxidação.
O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em utilizar um
feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por
linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está
perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente. Por um sistema de bobinas de
deflexão, o feixe pode ser guiado de modo a varrer a superfície da amostra segundo uma malha
retangular. O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente com a superfície da
amostra. O sinal recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor,
permitindo a observação. A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento
de tungstênio (W) aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50kV. O feixe
é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo. Em seguida o mesmo é
focalizado sobre a amostra por uma série de três lentes eletromagnéticas com uma abertura

menor que 4nm. O feixe interagindo com a amostra produz elétrons e fótons que podem ser
coletadas por detectores adequados e convertidas em um sinal de vídeo (Goldstein,1992;
Dedavid et al.,2007;Mannheimer et al.,2002).
A caracterização química permite identificar as composições das eventuais fases,
diferentes do Cr2O3, presente no filme formado por oxidação. Para a caracterização química
utilizou‐se a técnica EDS que consiste na medição de raios X característicos emitidos de uma
região microscópica da amostra bombardeada por um feixe de elétrons. As linhas de raios X
característicos são específicas do número atômico da amostra e o seu comprimento de onda ou
sua energia podem ser utilizados para identificar o elemento que está emitindo a radiação
(Dedavid et al.,2007; Mannheimer et al.,2002).

2.Materiais e métodos

Esta pesquisa foi realizada utilizando‐se um aço inoxidável austenítico do tipo AISI 304. As
amostras são do mesmo lote das utilizadas nos trabalhos prévios (Resende,2006;Luz,2002;Huntz
et al.,2007) e foram fornecidas pela Cia Arcelor Mittal Inox do Brasil (atual APERAM). A
composição química desse aço é dada na Tabela 01 (ARCELOR MITTAL,2013).

Tabela 01‐ Composição química do aço inoxidável AISI 304 (% em massa)
Aço

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

N

304

0,0466

1,37

0,46

0,028

0,0006

18,07

8,11

322ppm

Para a oxidação das amostras para crescimento do filme de óxido sobre aço AISI 304 para
a sua caracterização microestrutural, primeiramente foi feito uma abrasão mecânica com lixas de
carbeto de silício (SiC) de granas 1000 e 2000 e, em seguida, fez‐se o polimento em uma politriz
do tipo Phoenix‐4000‐Buehler utilizando‐se suspensões de diamantes de granulometrias de 3 e
1µm, para se obter superfícies planas e com acabamento especular.

A caracterização microestrutural dos filmes de Cr2O3 foi feita por Microscopia Eletrônica
de Varredura (MEV). Os equipamentos utilizados foram: MEV‐JEOL da Universidade Federal de
Ouro Preto Algumas análises foram feitas em um MEV do laboratório de micronálise na empresa
Vallourec e Sumitomo em Jeceaba/MG e em um MEV de alta resolução da Universidade de Paris
11.
Os filmes de Cr2O3 foram caracterizados após a oxidação para determinar a composição
química do filme e a distribuição de impurezas metálicas provenientes do aço. O Cr2O3 é o óxido
majoritário no filme formado sobre o aço AISI 304 por oxidação, mas há presença de impurezas
que podem afetar de maneira significativa a estrutura de defeitos pontuais do Cr2O3 com impacto
sobre os coeficientes de difusão desse óxido.As amostras foram caracterizadas quimicamente no
Laboratório de Microscopia e Microanálise do Departamento de Geologia da UFOP utilizando‐se
a espectroscopia dispersiva de energia (EDS).

3.Resultados e discussão

Para todas as condições experimentais utilizadas, os filmes de óxido formados sobre o aço
inoxidável AISI 304 foram contínuos densos e aderentes, portanto, com as características
desejáveis para um filme protetor. A caracterização microestrutural dos filmes Cr2O3 formados
sobre o aço inoxidável austenítico AISI 304, desta pesquisa, foi feita utilizando‐se Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV). Nas Figuras 1 a‐b é mostrada a microestrutura típica do filme de
Cr2O3 formado sobre o aço austenítico AISI 304 após oxidação por 96 horas a 800°C,
evidenciando os seus grãos. O tamanho médio dos grãos foi determinado pelo tamanho dos
grãos individuais determinados na micrografia e variou de 0,7 a 1,2µm conforme a Tabela 01.
Tabela 01‐ Tamanho médio dos Grãos dos filmes de óxido sobre o aço AISI 304

Amostra

Temperatura (°C)

Tamanho médio do Grão
(µm)

01

750

0,7

02

800

1,0

03

850

1,0

04

900

1,2

As Figuras 2 e 3, mostram as análises por espectroscopia dispersiva de energia de alguns
pontos da microestrutura do filme de óxido formado sobre o aço inoxidável austenítico AISI 304,
após oxidação entre 120h a 750°C e 22h a 900°C. O elemento majoritário em todos os casos é o
cromo. A presença do Mn se deve à forte afinidade desse elemento pelo oxigênio e que forma
óxido de manganês ou espinélios na superfície no início da oxidação (Sabioni et al,2003). Outros
elementos observados são o ferro, silício e o níquel.

(a)

(b)

Figura 1‐ Microestrutura do filme de óxido sobre o aço AISI 304 após oxidação por 96h a 800°C.

Figura 2‐ Análise EDS do filme de óxido formado no aço AISI 304 oxidado por 22h em ar a 900°C.

Figura 3‐ Análise EDS do filme de óxido formado no aço AISI 304 oxidado por 120h em ar a 750°C.
4.Conclusão
Observou‐se a formação de um filme de óxido superficial contínuo, denso e aderente com
a ausência de poros e trincas, as microestruturas dos filmes de óxidos sobre o aço austenítico
AISI 304, após oxidação entre 120h, à 750°C, e 22h, à 900°C.
Foram feitas as análises por espectroscopia dispersiva de energia de alguns pontos da
microestrutura do filme de óxido formado sobre o aço inoxidável austenítico AISI 304, após
oxidação entre 120 a 750°C e 22h a 900°C. Onde o elemento majoritário em todos os casos é o
cromo. A presença do Mn se deve à forte afinidade desse elemento pelo oxigênio e que forma
óxido de manganês ou espinélios na superfície no início da oxidação. Outros elementos
observados são o ferro, silício e o níquel.
Determinou‐se os tamanhos de grãos dos filmes medidos diretamente pelo MEV, onde
obteve‐se os seguintes valores 0,8; 1,0; 1,0 e 1,2µm nas temperaturas de 750, 800, 850 e 900°C,
respectivamente.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo a caracterização física de
amostras de quartzitos proveniente do Estado da
Paraíba para utilização na indústria de cerâmica. Na
amostragem foram coletadas duas amostras de
quartzitos denominadas de quartzito verde e quartzito
preto. As matérias‐primas foram moídas, passadas na
peneira de malha 200# (mesh) e feitas análises físicas,
sendo preparadas três formulações de percentuais
distintos. Os corpos de prova foram preparados por
prensagem uniaxial, sinterizados a 1150°C, 1200°C e
1250°C e submetidos aos ensaios físicos para verificação

da absorção de água. Segundo a ISO 13006, as
formulações F1 a 1200ºC e 1250ºC, F2 a 1250ºC
apresentaram características técnicas de grés
porcelanato, a F3 a 1150ºC apresentou características
de porcelanato. Portanto, verificou‐se a viabilidade
técnica da incorporação dos resíduos de quartzito como
matéria‐prima da massa cerâmica para produção de
grés porcelanato.

PALAVRAS‐CHAVE: quartzitos, utilização, resíduos, grés, porcelanato.

PHYSICAL CHARACTERIZATION OF WASTE QUARTZITE MANUFACTURING PORCELAIN
STONEWARE ABSTRACT
This work aims the physical characterization of
samples of quartzites from the State of Paraíba for use
in the ceramics industry. Sampling in two samples of
quartzite called green quartzite and black quartzite were
collected. The raw materials were ground, passed the #
200 mesh sieve (mesh) and made physical, being
prepared three formulations of different percentages.
The specimens were prepared by uniaxial pressing,
sintered at 1150 ° C, 1200 ° C and 1250 ° C and subjected

KEY‐WORDS: quartzites, use, waste, stoneware, porcelain.

to physical tests to check water absorption. According to
ISO 13006, the formulations F1 1200ºC and 1250ºC to
1250º C F2 presented technical characteristics of
porcelain stoneware, the F3 at 1150ºC showed
characteristics of porcelain. Therefore, we verified the
technical feasibility of incorporating waste of quartzite
as a raw material for the ceramic mass production of
porcelain stoneware.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE RESÍDUOS DE QUARTZITOS PARA FABRICAÇÃO DE GRÉS
PORCELANATO
INTRODUÇÃO
Diversas empresas no Brasil estão se reestruturando de forma a evitar o desperdício
e adotar a reciclagem e o aproveitamento dos resíduos, como um fator positivo para o
meio ambiente (PEREIRA, 2002). Apresentando soluções para a redução do impacto de suas
atividades no meio ambiente através do uso adequado dos recursos naturais, começaram a
alcançar o desenvolvimento sustentável e ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade de
seus negócios.
É necessário ressaltar que é fundamental o reaproveitamento de certos materiais
considerados erroneamente como resíduos. Porém, dar um destino nobre para os resíduos
constitui, na atualidade, um grande desafio (ANFACER, 2013).
A indústria cerâmica se destaca nesse contexto pelo seu potencial em coprocessar
resíduos em virtude de possuir elevado volume de produção (MENEZES, 2002), e também
pelo fato de alguns resíduos, aliados às características físico‐químicas da matéria‐prima e às
particularidades do processo produtivo, possam possibilitar vantagens à indústria e ao
processo, tais como, economia e diversificação da oferta de matérias primas; redução do
consumo de energia; e, por conseguinte, redução de custos (ALVES, 2004).
MATERIAIS E MÉTODOS
O processo produtivo da massa cerâmica pode ser observado na Figura 1 que
mostra o fluxograma geral do processo de fabricação, desde a etapa de beneficiamento da
matéria‐prima, caracterização da matéria‐prima até a formação da massa. A formação da
massa consiste na mistura, em proporções determinadas, dos ingredientes principais tais
como argila, quartzo, e feldspato. A função do resíduo de quartzito, objetivo principal do
trabalho, é substituir parcial ou totalmente, o quartzo, sem que isso acarrete qualquer
mudança das propriedades da massa cerâmica. A próxima etapa é a conformação da massa

que consiste na prensagem e colagem, previa a sinterização ou queima, etapa que é
realizada a temperaturas acima de 1.000ºC. Com a massa cerâmica preparada, as suas
propriedades físico‐mecânicas são determinadas e esses resultados são analisados no
intuito de se avaliar a qualidade do produto final. Conforme foi mencionado, este estudo
não contemplou a realização de todas as etapas do processo de fabricação do grés
porcelanato e focou o estudo na avaliação da matéria‐prima que conduza a tal finalidade.

Figura 1 – Fluxograma geral do processo da confecção dos corpos de prova
Na preparação das amostras para a realização de ensaios laboratoriais foi adotada
a seguinte metodologia: Para cominuição de cada amostra foi pesada cerca de 3 kg de cada
material, em seguida foi colocada em sacos práticos. As amostras foram todas
fragmentadas até a obtenção de uma granulometria adequada para a moagem. Essa etapa
foi realizada utilizando‐se um moinho de bolas de laboratório, no qual foi colocado junto ao
material a ser moído, a quantidade de 10 bolas de diâmetro 20 mm e 30 bolas com
diâmetro de 12 mm (sendo as bolas de alumina) durante um tempo de 40 (quarenta)

minutos. Ao término da moagem o material foi peneirado até a obtenção de 100% de
material passante na malha de 200#.
Com o material na granulometria adequada iniciou‐se a homogeneização e
quarteamento de cada amostra. Nessa etapa, o material foi colocado em uma lona, na qual
o material era espalhado aos poucos de forma gradual e lenta formando uma pilha cônica.
Em seguida, o material foi dividido em 4 (quatro) partes duas delas, de lados opostos,
foram retiradas e as outras duas permaneceram para serem novamente homogeneizadas e
quarteadas, esse processo foi repetido 3 (três) vezes.
O material homogeneizado foi dividido em sub‐amostras, sendo que de cada uma
delas se retirou uma massa de 5g de, que foram destinados para os ensaios e
determinações analíticas.
RESULTADOS
O conhecimento da composição química e mineralógica dos quartzitos propiciou
valiosos subsídios para a avaliação de seus usos específicos em grés porcelanato, quando
usados em conjunto com o conhecimento de suas propriedades físico‐químicas. As Tabelas
1,2 e 3 apresentam os resultados dos ensaios físico‐mecânicos dos corpos de prova sinterizados a
1150°C, 1200°C e 1250°C, respectivamente.

Tabela 1 – Resultados dos ensaios físico‐mecânicos dos corpos de prova sinterizados a
1150°C
Ensaios

Quartzito

Quartzito

Retração de queima (%)

Preto
7,692±0,521

Verde
6,649±0,316

Absorção de água (%)

2,09±0,87

5,82±0,79

Porosidade aparente (%)

3,99±1,66

10,40±

Massa específica (g/cm3)

1,92±0,026

1,788±0,078

Resistência à Flexão (MPa)

20,25

14,54

Tabela 2 – Resultados dos ensaios físico‐mecânicos dos corpos de prova sinterizados a
1200°C
Ensaios

Quartzito

Quartzito

Preto

Verde

Retração de queima (%)

6,395±0,618

8,054±0,343

Absorção de água (%)

0,18±0,20

0,15±0,08

0,38±0,42

0,25±0,15

Massa específica (g/cm )

2,112±0,052

1,912±0,080

Resistência à Flexão (MPa)

28,11±

22,93±

Porosidade aparente (%)
3

Tabela 3 – Resultados dos ensaios físico‐mecânicos dos corpos de prova sinterizados a
1250°C
Ensaios

Quartzito

Quartzito

Preto

Verde

Retração de queima (%)

1,236±0,885

3,498±0,180

Absorção de água (%)

0,19±0,07

0,18±0,04

Porosidade aparente (%)

0,54±0,20

0,37±0,09

Massa específica (g/cm3)

2,805±0,034

2,128±0,027

0,027Resistência à Flexão (MPa)

*

*

* Os corpos de prova fundiram (deformaram).
RETRAÇÃO LINEAR DE QUEIMA
A Figura 2 apresenta os resultados da retração linear dos corpos de prova
sinterizados a 1150, 1200 e 1250°C. De acordo com os resultados apresentados no gráfico,
houve um aumento da retração linear dos corpos de prova com o aumento da temperatura
de 1150°C para 1200°C na formulação do quartzito verde. Já no quartzito preto houve
redução de 16,86%. A retração linear do quartzito preto foi inferior ao quartzito verde

devido à presença de óxidos fundentes como Fe2O3 (11,21%), MgO (4,115%), CaO (3,725%)
e K2O (4,257%), ou seja, materiais que diminuem o ponto de fusão das massas cerâmicas
(refratariedade), bem como a retração linear e a formação de fases líquidas. O alto teor de
Fe2O3 na composição do quartzito preto reduziu a plasticidade da massa cerâmica, diminuiu
a retração de queima, dessa forma, diminuindo também a resistência mecânica do
material.

Figura 2 – Retração linear de queima (RLq) dos quartzitos Preto e Verde sinterizados a
1150, 1200 e 1250°C
POROSIDADE APARENTE
A Figura 3 apresenta o resultado da porosidade aparente dos quartzitos sinterizados
a 1150, 1200 e 1250°C. As formulações de quartzitos sinterizados a 1150°C apresentaram
porosidade aparente entre 3,99 e 10,40%, apresentando maiores percentuais de
porosidade às formulações de quartzitos verde (9,0%) e Preto (10,4%), devido ao teor de
sílica e hematita, respectivamente.
Os corpos de prova sinterizados a 1200°C apresentaram uma homogeneidade dos
valores de porosidade aparente, colaborando com os resultados de absorção de água. A PA
dos corpos sinterizados variou entre 0,2 e 0,74%, estando coerente com os resultados de
AA. Observa‐se que com uma menor porosidade aparente, menor é a absorção de água

desses corpos cerâmicos. As formulações de quartzitos preto e verde sinterizadas a 1250°C
apresentaram uniformidade nos valores de porosidade aparente, devido à dissociação dos
poros nesta temperatura, aumentando a porosidade da mesma conforme pode ser
observado também pelos valores de absorção de água (Fig. 3).

Figura 3 – Porosidade aparente (PA) dos quartzitos Preto e Verde sinterizados a 1150, 1200
e 1250°C
MASSA ESPECÍFICA APARENTE
A Figura 4 apresenta os resultados da massa específica aparente das formulações de
quartzitos sinterizadas a 1100, 1150 e 1250°C. Observa‐se que os corpos de prova de todas
as formulações de quartzitos apresentaram aumento na massa específica aparente com o
aumento da temperatura. Os corpos de prova sinterziados a 1150°C variaram a massa
específica entre 1,733 e 1,92 g/cm3. Já os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C
apresentaram variação da massa específica em torno de 1,912 e 2,112 g/cm3 e os
sinterizados a 1250°C apresentaram variação entre 2,094 e 2,805 g/cm3. Os resultados são
coerentes com a literatura e evidenciam o comportamento de densificação dos corpos de
prova com o aumento da temperatura de sinterização. Quanto maior a temperatura de
sinterização, maior é a quantidade de fase vítrea penetrando e preenchendo os poros

enquanto se encontra na fase líquida durante a sinterização, dessa forma, maior é a
densidade dos corpos cerâmicos.

Figura 4 – Massa específica aparente (Mea) dos quartzitos Preto e Verde sinterizados a
1150, 1200 e 1250°C
ABSORÇÃO DE ÁGUA
A Figura 5 apresenta os resultados de absorção de água das formulações de
quartzitos sinterizados a 1150, 1200 e 1250°C. Uma das principais características do grés
porcelanato é a baixa absorção de água (<0,5%). Os corpos de prova sinterizados a 1150°C
apresentaram AA entre 2,09 e 5,82%, sendo atribuído este comportamento a grande
quantidade de poros dos corpos de prova, sendo oriundos do processo de compactação e a
temperatura de sinterização, sendo responsável pelo fechamento e arredondamento
parcial dos poros devido à difusão do material.

Figura 5 – Absorção de água (AA) dos quartzitos Preto e Verde sinterizados a 1150, 1200 e
1250°C
A Figura 6 apresenta os resultados da resistência à flexão de 3 pontos dos corpos
de prova dos quartzitos sinterizados a 1150 e 1200°C. Os corpos de prova dos quartzitos
sinterizados a 1250°C foram descartados devido a indisponibilidade de realizar esta análise
por terem fundido. Todas as formulações de quartzitos apresentam um aumento
substancial da resistência mecânica à flexão com o aumento da temperatura de
sinterização de 1150°C para 1200°C.
Assim como as propriedades de retração linear e massa específica aparente,
percebe‐se que a tensão de ruptura à flexão aumentou de acordo com o aumento da
temperatura máxima de sinterização. Os corpos de prova dos quartzitos apresentaram
resistência mecânica à flexão de 14,54 a 20,25 MPa, sendo o mais resistente a flexão o
corpo de prova do quartzito preto (20,25 MPa). Já as formulações sinterizadas a 1200°C
apresentaram valores de resistência mecânica à flexão entre 22,93 e 28,11 MPa, mantendo
o maior valor o quartzito preto (28,11 MPa).
É importante salientar que a ABNT não classifica os revestimentos quanto à
resistência à flexão, embora cite como fazer o ensaio. Contudo, a norma Europeia UNI EN
100, faz referência ao valor médio que deve apresentar a TRF em MPa > 27, para um
revestimento prensado e com AA < 0,5%. De acordo com essa informação, percebe‐se que
o corpo de prova da formulação do quartzito preto atingiu a marca ideal de resistência à

flexão, atingindo 28,11 MPa na sinterização a 1200ºC, com exceção da formulação do
quartzito verde, 22,93 MPa.

Figura 6 – Resistência à flexão (TRF) dos quartzitos Preto e Verde sinterizados a 1150 e
1200°C.
CONCLUSÕES
1. Os altos teores de óxido de ferro nos quartzitos, principalmente, no quartzito preto
contribuíram para a coloração dos corpos cerâmicos após sinterizados, sendo descartada a
utilização da formulação do quartzito preto em grés porcelanato por questões estéticas e
estrutural, pois o material fundiu a 1250°C.
2. Verifica‐se que há uma variação relativamente alta de absorção de água e retração linear
entre as formulações, para as temperatura de sinterização a 1150°C, sendo mais uniforme a
1200 e 1250°C, com exceção do quartzito preto.
3. Todas as formulações dos quartzitos obtiveram baixa absorção de água quando
sinterizados a 1200°C, obtendo AA entre 0,1 a 0,36% sem terem passado pelo processo de
atomização.

4. Os corpos de prova de todos os quartzitos atingiram a marca ideal de resistência à flexão,
segundo a norma europeia EN 100, superando a 27 MPa (tensão mínima definida pela
norma para produção de grés porcelanato) na sinterização de 1200ºC.
5. O uso de resíduos de quartzitos em massas cerâmicas se apresenta como excelente
potencial para produção de grés porcelanato.
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RESUMO
Os aços elétricos fazem parte de uma classe especial
dos aços conhecida por suas excelentes propriedades
magnéticas alcançadas por um maior teor de silício na
sua composição química em relação aos aços comuns. O
aumento do silício contribui para uma maior
resistividade elétrica e baixas perdas magnéticas, o que
torna o material extremamente atraente para

dispositivos elétricos tais como transformadores,
motores e geradores. O objetivo do presente trabalho é
a aplicação de técnicas de processamento digital de
imagens para determinação do tamanho de grão
real(diâmetro médio do grão) do aço elétrico GNO.

PALAVRAS‐CHAVE: Processamento Digital de Imagens, GNO, Aço Elétrico, Visão Computacional.

DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR AUTOMATIC MEASUREMENT OF THE AVERAGE SIZE OF
THE GRAINS OF THE ELECTRIC STEEL GNO USING COMPUTER VISION
ABSTRACT
Electrical steels are part of a special class of steels
known for its excellent magnetic properties achieved by
a highest content of Silicon in its chemical composition
in relation to common steels. The Silicon increase
contributes to a higher electrical resistivity and low
magnetic losses, making the material extremely

attractive for electrical devices such as transformers,
motors and generators. The objective of the present
work is the application of techniques of digital image
processing for determination of grain size (average
diameter of grain) electrical steel GNO.

KEY‐WORDS: Digital Image Processing, GNO, Electrical Steel, Computer Vision.

DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PARA MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DO TAMANHO MÉDIO
DOS GRÃOS DO AÇO ELÉTRICO GNO UTILIZANDO VISÃO COMPUTACIONAL

INTRODUÇÃO
Os aços elétricos fazem parte de uma classe especial dos aços conhecida por suas excelentes
propriedades magnéticas alcançadas por um maior teor de silício na sua composição química em
relação aos aços comuns. O aumento do silício contribui para uma maior resistividade elétrica e
baixas perdas magnéticas, o que torna o material extremamente atraente para dispositivos
elétricos tais como transformadores, motores e geradores. Os aços elétricos são produzidos
normalmente em tiras, em geral com espessura inferior a 2,0 mm, obtidas por processo de
laminação a frio e posterior tratamento térmico de recozimento.
O crescimento constante no consumo de energia elétrica faz com que a necessidade pelo
desenvolvimento de materiais mais eficientes para máquinas elétricas, aumente de forma
apreciável, pois isso diminui a dissipação e consequente desperdício de energia que tem
impacto direto no meio ambiente(STOJAKOVIC,2008).
Os aços para aplicações elétricas são divididos basicamente em duas grandes famílias: os aços de
grão orientado (GO) e os de grão não orientado(GNO). O principal uso dos aços elétricos GO com
percentual de silício a partir de 3%, é em núcleos de transformadores elétricos (SILVA, 2007). As
chapas do aço elétrico GO apresentam tipicamente uma espessura menor do que 0,35 mm, ou
seja, apenas um grão na direção da espessura da chapa.
Os motores elétricos, por outro lado, são máquinas em que o campo magnético é aplicado
paralelamente à superfície da chapa, mas muda constantemente de direção. Para esse tipo de
aplicação, utilizam‐se os aços elétricos GNO (LANDGRAF et al, 2003).
Os aços elétricos GNO são divididos em duas classes: os semiprocessados e os totalmente
processados. Os totalmente processados têm sua textura cristalográfica final desenvolvida na
própria usina siderúrgica, que entrega o material totalmente recozido. Já os semiprocessados são
fornecidos com um pequeno grau de encruamento, suficiente para que o recozimento final
produza um grão com diâmetro médio da ordem de 100µm a 150µm (CAMPOS, 2000).
O tamanho do grão tem um efeito muito forte nas perdas magnéticas. Quanto maior tamanho de
grão, menor a parcela de perdas por histerese, mas cresce a parcela conhecida como anômala,
fazendo com que exista um tamanho de grão ótimo entre 100µm e 150µm. A Figura 1 mostra o
comportamento das perdas magnéticas, medidas a 1,5T e 60Hz, com tamanho de grão
(LANDGRAF et al, 2003).

Figura 1 ‐ Efeito do tamanho de grão nas perdas magnéticas totais(Pt), perdas histeréticas
(Ph), perdas clássicas (Poc) e perdas anômalas de um aço elétrico GNO com 2% Si (CUNHA &
PAOLINELLI, 2001).
O objetivo do presente trabalho é a aplicação de técnicas de processamento digital de imagens
para determinação do tamanho de grão real (diâmetro médio dos grãos) de um aço elétrico
GNO. Esse aço foi laminado a frio com redução de 50% e tratado termicamente através de um
processo de recozimento em caixa industrial a 730°C por 12 horas e em diferentes condições de
tratamento térmico para crescimento de grão.
MATERIAIS E MÉTODOS
Uma imagem pode ser definida como uma função bidimensional, f(x, y), em que x e y são
coordenadas espaciais (plano), e a amplitude de f em qualquer par de coordenadas (x,y) é
chamada de intensidade ou nível de cinza da imagem nesse ponto. Quando x, y e os valores de
intensidade de f são quantidades finitas e discretas, chamamos de imagem digital. O campo de
processamento digital de imagens se refere ao processamento de imagens por um computador
digital (Gonzalez; Woods, 2009).
Na Figura 2 é apresentada uma imagem com dimensão 5x5 em formato de matriz, onde x
representa as colunas de cima para baixo e y representa as linhas da esquerda para a direita.
Segundo Gonzalez e Woods (2009) “uma imagem digital é composta de um número finito de
elementos, cada um com localização e valor específicos. Esses elementos são chamados de
elementos pictóricos, elementos de imagem, pels ou pixels”.

Figura 2 – Representação matricial de uma imagem

De acordo como é mostrado na Figura 3, o processamento digital de imagens pode ser dividido
nas seguintes etapas:

Figura 3 – Etapas do Processamento Digital de Imagens

Inicialmente, é feita a aquisição de imagens digitais. Para isso, são necessários dois elementos:
dispositivo físico capturador de imagem e o digitalizador. Primeiro a imagem é obtida pelo
capturador e depois, através de um digitalizador, os sinais elétricos obtidos pelo capturador
devido a sua sensibilidade a espectros de energia eletromagnética, são convertidos em sinais
digitais (Pedrosa et al, 2010 ).
Na etapa de pré‐processamento busca‐se melhorar a qualidade da imagem para a próxima etapa,
seja retirando ruídos das imagens e/ou alargando o contraste da mesma. Os ruídos são dados
indesejáveis que podem alterar ou influenciar nos resultados finais do processamento da
imagem, caso não sejam filtrados nesta etapa. Para remoção de ruídos utiliza‐se filtros passa‐
baixa (média, mediana, gaussiano, entre outros). O alargamento de contraste é aplicado em
imagens que possuem um baixo contraste, que pode ser ocasionado devido a uma iluminação
ruim, por exemplo. Segundo Gonzalez e Woods (2009),“é um processo que expande a faixa de
níveis de intensidade de uma imagem de modo a incluir todo o intervalo de intensidades do
meio de gravação ou do dispositivo de exibição”.
A etapa de segmentação consiste em dividir a imagem em regiões segundo um critério, que são
constituídas de pixels que têm algo em comum. Por exemplo, eles podem ter brilho semelhante,
ou a cor, o que pode indicar que eles pertencem ao mesmo objeto ou partes de um objeto
(Maria; Costas, 2010). O objetivo principal dessa etapa é retirar da imagem apenas as regiões de
interesse a serem analisadas. Na Figura 4 é possível analisar um processo de segmentação de
uma imagem. Na Figura 4 (a) foi aplicada uma multilimiarização e como resultado, temos a Figura
4 (b) com três tons de cinza representando as regiões segmentadas de acordo com um limiar T.

(a)

(b)

Figura 4 – Segmentação de imagem. a) Imagem em tons de cinza e b) Segmentação da imagem
(Maria; Costas, 2010).
Na etapa de extração de atributo, todas as regiões de interesse que foram identificadas na fase
de segmentação, serão definidas com base nas suas características. Tais definições, resultam em
informações de interesse que possam vir a designar as regiões de interesse. Através dessas
informações, é possível determinar dimensões dos objetos como: ângulo, área, perímetro, etc.
Depois de calculadas as grandezas de cada objeto segmentado, é preciso reconhecer e
interpretar cada uma dessas regiões. Nesta etapa, o reconhecimento é o processo de atribuição
de um rótulo a um objeto baseado em suas características. A interpretação, por outro lado,
consiste em atribuir significado a um conjunto de objetos reconhecidos (Ogê; Hugo, 1999).
Para obtenção dos resultados necessários, foram utilizadas algumas técnicas de processamento
de imagens, entre elas, é possível citar: limiarização e filtragem morfológica.
A limiarização é uma técnica de processamento de imagens. O princípio da limiarização consiste
em separar as regiões de uma imagem quando esta apresenta duas classes: o fundo e o objeto
(Ogê; Hugo, 1999). Na Figura 5, a limiarização é representada graficamente.

(a)
(b)
Figura 5 – Limiarização de uma imagem monocromática utilizando limiar T (Imagem
adaptada) (a) Histograma original e (b) Histograma da imagem limiarizada (Ogê; Hugo, 1999).

Nessa técnica, uma imagem de entrada f(x, y) com N níveis de cinza produz como saída uma
imagem g(x, y) com base em um limiar T pré‐estabelecido, cujo número de níveis de cinza é
menor que N. Geralmente, g(x, y) apresenta dois níveis de cinza, sendo representada pela
Equação(1):
g(x, y) =
g(x, y) =

1 se f(x, y) ≥ T
0 se f(x, y) < T

Equação (1)

Os filtros morfológicos fazem parte de uma importante área de suporte do processamento de
imagens, denominada de Morfologia Matemática. A morfologia matemática pode ser aplicada
em várias áreas de processamento e análise de imagens, com objetivos distintos como realce,
filtragem, segmentação, detecção de bordas, esqueletização, afinamento e entre outras
aplicações. Suas principais técnicas são a erosão, dilatação, abertura e fechamento (Ogê; Hugo,
1999).
Entre os diversos filtros morfológicos existentes, foi utilizada a erosão e dilatação. A dilatação
tem como resultado a dilatação das partes escuras de uma imagem, gerando imagens mais
claras. A necessidade da dilatação surge porque, em muitos casos uma grande região pode ser
separada em componentes múltiplas como um resultado de ruído, sombras, ou algum outro
efeito semelhante (Bradski; Kaehler, 2008). Ao contrário da dilatação, a erosão causa efeitos de
erosão das partes mais claras de uma imagem, gerando imagens mais escuras.
Com base nas etapas de processamento de imagem e as diversas técnicas de PDI(Processamento
Digital de Imagens), foi desenvolvido um fluxograma para representar as etapas necessárias para
obtenção do tamanho médio dos grãos do aço elétrico GNO.

Figura 6 – Etapas para cálculo do tamanho dos grãos: (a) Imagem colorida; (b) Imagem em
tons de cinza; (c) Aplicação do filtro laplaciano; (d) Filtragem dos ruídos; (e) Resultado da
filtragem e (f) Aplicação do método dos interceptos.

O tamanho do grão é frequentemente determinado quando as propriedades de um material
policristalino estão sendo consideradas. Nesse sentido, existem inúmeras técnicas segundo as
quais o tamanho pode ser especificado em termos de área, do volume ou do diâmetro médio dos
grãos (Callister, 2007).
Segundo Callister, “o tamanho de um grão pode ser determinado utilizando o método dos
interceptos/interseção”. Esse método consiste em desenhar um segmento de reta sobre uma
fotomicrografia que mostra a estrutura dos grãos. Após o desenho do segmento de reta, é feita a
contagem dos grãos que foram interceptados pela mesma; Após a contagem, divide‐se o
comprimento do segmento de reta pelo número de grãos; Por fim, divide‐se esse resultado pelo
fator de ampliação da fotomicrografia, para encontrar o tamanho médio do grão.
De acordo com a definição do método dos interceptos, foi desenvolvida uma aplicação
computacional para executar o cálculo do tamanho médio dos grãos em fotomicrografias do aço
elétrico GNO, representada na Figura 6. Para o desenvolvimento da aplicação foi utilizada a
Linguagem C/C++ juntamente com a biblioteca OpenCV (Open Source Computer Vision). A
openCV é uma biblioteca multiplataforma utilizada para processamento de imagens e vídeo,
estrutura de dados, entre outras. Possui inúmeras funções de visão computacional, como por
exemplo: limiarização, filtros de imagem, reconhecimento de objetos, etc.
Para processamento da imagem de entrada, representada pela Figura 6(a), opta‐se em convertê‐
la para tons de cinza, já que este padrão de representação de cores possui apenas 1 canal.
Portanto, torna‐se mais simples o processamento. Na Figura 6(b) é representada uma imagem
em tons de cinza, ou monocromática, como também é conhecida. Após a transformação da
imagem para tons de cinza, foi aplicado um filtro laplaciano para detecção de bordas na imagem.
O principal objetivo de aplicação deste filtro é detectar os contornos dos grãos. A aplicação desta
técnica está ilustrada na Figura 6(c).
Após a etapa da aplicação do filtro laplaciano para detecção de bordas, foi realizada uma etapa
de filtragem para detecção e retirada de ruídos, já que os mesmos podem alterar nos resultados
finais do processamento. Na Figura 6(d) é possível observar os ruídos detectados. Para retirar os
ruídos detectados, foram realizadas iterações de dilatação na região de cada ruído encontrado.
Além da dilatação nas regiões de cada ruído encontrado, foi aplicada uma dilatação em toda a
região da imagem para garantir uma maior atenuação dos ruídos. É possível observar o resultado
ilustrado na Figura 6(e).
Após as etapas de filtragem da imagem, foram desenhados segmentos de reta para aplicação do
método dos interceptos. Para a aplicação, foram desenhadas cinco linhas na imagem, onde cada
uma possui um tamanho e uma distância fixa. A imagem com os segmentos de reta é

representada pela Figura 6(f). Para cada linha, será calculado o tamanho médio dos grãos. No
final, será feita uma média aritmética com os valores de tamanho médio dos grãos obtido por
cada segmento de linha.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para validação da análise computacional, as amostras foram submetidas a dois cálculos manuais
realizados por especialistas. Esta etapa busca validar os resultados obtidos através do
processamento de imagens com os resultados do cálculo manual.
Inicialmente cada especialista realizou seus cálculos pelo método manual. Cada um foi responsável
por realizar duas medições em cada amostra. Para cada amostra, foram desenhados cinco segmentos
de reta com tamanho fixo. Após o cálculo final para cada segmento, foi calculada a média aritmética
dos valores obtidos. Por fim, foi obtido o tamanho médio dos grãos do aço GNO. Para o cálculo
computacional, foram estabelecidos os mesmos procedimentos realizados para o cálculo manual.
A Figura 7(a) e Figura 7(b) estão representando o resultado obtido na amostra 1 e amostra 2
utilizando o método dos interceptos com a aplicação computacional. Cada intercepto nos contornos
dos grãos está sendo representado por um ponto azul.

Figura 7 – Método dos Interceptos com aplicação computacional: (a) Amostra 1 e (b) Amostra 2.
Na Figura 7, é possível verificar que alguns pontos estão sendo marcados fora de uma
interseção/intercepto, gerando um erro de identificação de intercepto nas micrografias. Embora
ocorra esse erro, muitas vezes causado por ruídos na imagem, pode‐se garantir através dos
dados da Tabela 2, que os mesmos possuem pouca influência no resultado do cálculo do
tamanho médio dos grãos.
Na Tabela 1 são apresentados os cálculos obtidos pelo Especialista A, Especialista B e seus
respectivos valores de média e desvio padrão (Desv.Pad) para duas medições consecutivas nas 4
amostras. Cada amostra é representada na Tabela 1 pela letra A seguida de seu número. A
Tabela 2 representa os resultados comparativos entre o Especialista A e a aplicação

computacional (AC), Especialista B e a aplicação computacional e a comparação final entre todos
(Especialista A, Especialista B e Aplicação Computacional).
Tabela 1 – Resultados comparativos obtidos por especialistas

A1
A2
A3
A4

Especialista A
Média ± Desv. Pad

1

2

8,48

9,32

8,90 µm

0,593969696

9,33

9,10 µm

0,325269119

9,98

9,74 µm

0,339411255

9,42

8,06 10,29

9,18 µm

1,576848122

8,87
9,5

Especialista B
Média ± Desv. Pad

Aplicação
Computacional

1

2

8,69

9,89

9,29 µm

0,848528137

8,53

9,86

9,64 µm

0,311126984

9,08

9,87

9,65 µm

0,318198052

8,34

9,25 11,05 10,15 µm

1,272792206

9,96

9,42

Tabela 2 – Resultados comparativos entre o método manual e computacional
Especialista A + AC
Média ± Desv. Pad
8,72 µm

0,261629509

Especialista B + AC
Média ± Desv. Pad

Aplicação
Computacional

Média ± Desv. Pad

8,91 µm

0,275771645

8,53

8,87 µm

0,282187881

9,08

9,25 µm

0,245519857

9,09 µm

0,014142136

9,36 µm

0,381837662

9,04 µm

0,989949494

8,99 µm

0,067175144

8,34

9,15 µm

0,567036154

9,57 µm

0,555078823

10,06 µm

0,689429112

9,96

9,78 µm

0,404998457

Os resultados apresentados na Tabela 1 e Tabela 2 buscam realizar uma comparação entre o método
manual e computacional. Essa comparação tem como objetivo validar e garantir a eficácia para o
cálculo do tamanho médio dos grãos de forma automática utilizando o método computacional.
Na Tabela 1 é possível fazer uma comparação entre os valores da média e desvio padrão dos
valores obtidos para cada amostra pelos especialistas. Com base nesses resultados, é plausível
citar que, embora ocorra uma variação entre os valores medidos pelos mesmos, esse valor torna‐
se insignificante, já que a diferença entre as médias e desvios padrões é um valor pequeno.
Na Tabela 2 foram realizadas comparações entre a média das duas medidas e desvio padrão
obtidos pelo Especialista A e a análise computacional, Especialista B e a análise computacional e
por fim, entre todos os três(Especialista A, Especialista B e Análise Computacional). Todas essas
analogias realizadas buscam confrontar os resultados obtidos pelos especialistas e o método
computacional, tendo como principal meta demonstrar a eficiência do método computacional se
comparado com o método manual. De acordo com os valores apresentados na Tabela 2, é
possível observar que existe uma pequena variação entre os três resultados obtidos (Média ±
Desvio padrão), porém, tal variação é irrelevante, já que os valores possuem grande proximidade
se comparados entre si.

CONCLUSÃO
Conhecer o tamanho médio dos grãos do aço elétrico é de extrema importância, pois o tamanho
médio dos grãos pode influenciar diretamente nas perdas magnéticas. Através de técnicas de
processamento digital de imagens, foi possível implementar um programa de visão
computacional baseado em um método, que muitas vezes, é custoso quando feito de forma
manual. Portanto, através de análises dos resultados, o sistema torna‐se eficaz para o cálculo do
tamanho médio dos grãos do aço elétrico GNO, o que permite o cálculo ser realizado de forma
prática, rápida e, principalmente, independe da subjetividade do operador.
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RESUMO
Ferritas são compostos cerâmicos que apresentam
propriedades magnéticas, sendo estas dependentes da
sua estrutura cristalina. Dentre as ferritas, a do tipo Ni‐
Zn é uma das mais promissoras, em virtude da
microestrutura e das propriedades magnéticas deste
material. Este trabalho teve como objetivo analisar a
microestrutura e propriedades magnéticas da ferrita Ni‐
Zn dopada com íons (TR) Sm3+. A ferrita Ni‐Zn‐Sm foi
obtida pelo método dos precursores poliméricos, a
partir da dissolução do ácido cítrico, nitrato de ferro,
nitrato de níquel, nitrato de zinco, nitrato de samário e
etilenoglicol. A resina obtida foi pirolisada a 350°C/2h
com taxa de aquec. 10°C/min. e calcinada a 650°C/3h

com taxa de aquec. 10°C/min. O material resultante foi
caracterizado por difração de raios X (DRX), microscopia
eletrônica de varredura (MEV) e magnetometria de
amostra vibrante (VSM). Os resultados mostraram a
formação de fase única da ferrita Ni‐Zn‐Sm, com
partículas aglomeradas e características magnéticas de
material macio “soft”, com baixa coercividade (0,189
kOe) e magnetização de saturação (47,699 emu/g).

PALAVRAS‐CHAVE: ferrita, Ni‐Zn, propriedades magnéticas, samário.

SYNTHESIS AND MAGNETIC PROPERTIES OF FERRITE Ni‐Zn‐Sm
ABSTRACT
Ferrites are ceramic compounds which exhibit magnetic
properties, which are dependent on its crystal structure.
Among the ferrite in the Ni‐Zn type is one of the most
promising because of the microstructure and the
magnetic properties of this material. This work aimed to
analyze the microstructure and magnetic properties of
Ni‐Zn ferrite doped with ions (TR) Sm3+. The Ni‐Zn‐Sm
ferrite was obtained by the method of the polymeric
precursor by dissolving citric acid, iron nitrate, nickel
nitrate, zinc nitrate, samarium nitrate and ethylene
glycol. The obtained resin was pyrolyzed at 350°C/2h

rate of heating 10°C/min. and calcined at 650°C/3h rate
of heating 10°C/min. The resulting material was
characterized by X‐ray diffraction (XRD), scanning
electron microscopy (SEM) and vibrating sample
magnetometry (VSM). The results showed the formation
of single phase of Ni‐Zn ferrite‐Sm with the
agglomerated particles and magnetic characteristics of
soft material "soft", low coercivity (0,189 kOe) and
saturation magnetization (47,699 emu/g).

KEY‐WORDS: ferrite, Ni‐Zn, magnetic properties, samarium.

SÍNTESE E PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE FERRITA Ni‐Zn‐Sm
INTRODUÇÃO
Ferritas Ni‐Zn são materiais cerâmicos magnéticos mais versáteis e de uso abrangente,
são materiais ferrimagnéticos conhecidos como macios ou moles “soft”, na qual a sua estrutura
cristalina é igual a do mineral espinélio AB2O4, que apresentam magnetização permantente
espontânea (YADOJI et al, 2003; GRUNBERGER, 1991; GUPTA, 1993). Dentre a faixa de aplicação
deste material, destacam‐se dispositivos de baixa e alta freqüência, dispositivos de microondas,
transformadores de potência, cabeçote de leitura/ gravação, dispositivo digital de alta velocidade
entre outras. Características como elevada resistividade, baixas perdas dielétricas, baixas perdas
por histerese e correntes parasitas (Foucault), altas densidades de fluxo de saturação, baixos
campos coercitivos, alta permeabilidade magnética em altas freqüências (10‐500 MHz), dureza
mecânica, temperatura de Curie, elevada estabilidade química e custo relativamente baixo
possibilitam essa gama de aplicação (YADOJI et al, 2003; RAHIMI et al, 2013).
As ferritas Ni‐Zn vêm sendo investigadas de forma minuciosa nas últimas décadas e muito
tem sido divulgado no meio científico a respeito da importância destes materiais. Suas
propriedades têm sido caracterizadas em relação a diversos fatores e sendo aperfeiçoadas com a
aplicação de novas tecnologias que vêm descobrindo. Em relação às propriedades magnéticas
das ferritas, a literatura demonstra que a permeabilidade magnética apresenta um valor
constante até uma determinada freqüência, na qual acima desta a propriedade diminui
rapidamente (BRITO, 2006). As ferritas da série níquel‐zinco são materiais elétricos interessantes,
reforçado por Brito et al. (2006) no qual afirmam que desde 1998, o mercado mundial de ferritas
de estrutura de espinélio vêm crescendo na ordem de 7% a.a., exigindo pesquisas de
desenvolvimento de ferritas Ni‐Zn de alta performance.
Parâmetro importante para obtenção de ferritas com boas características
microestruturais, morfológica e magnética é o tratamento térmico adotado. O tratamento em
ferritas geralmente é feito em torno de 700 – 1000°C ao ar. Nas ferritas Ni‐Zn chega‐se a alcançar
total mudança da estrutura cristalina em espinélio em determinadas temperaturas de calcinação
(REYNOLDS, 1991). O tamanho de partícula influencia na conversão da estrutura de espinélio
(MAGEE, 1970), pois os pós com partículas menores são mais reativos. Melhores propriedades
magnéticas das ferritas, como a permeabilidade magnética, magnetização de saturação,
coercividade entre outras, podem ser obtidas e ajustadas pela a adição de íons metálicos
divalentes e/ou trivalentes (SVEUM, 1995). Pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o propósito
de inserir cátions trivalentes de terras raras (TR3+) na estrutura da ferrita, com o intuito de
melhorar as propriedades magnéticas deste material.
Este trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar magneticamente a ferrita Ni‐Zn
dopada com Sm3+ obtida pelo método dos precursores poliméricos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para sintetizar a ferrita de composição Ni0,7Zn0,25Sm0,05Fe2O4 pelo método dos precursores
poliméricos, foram utilizados como reagentes de partida o ácido cítrico (C6H8O7), nitrato de

níquel (Ni(NO3)2.6H2O), nitrato de zinco (Zn(NO3)2.6H2O), nitrato de ferro (Fe(NO3)3.9H2O), nitrato
de samário (Sm(NO3)3.9H2O) e etilenoglicol (C2H4(OH)2). O ácido cítrico (AC) foi dissolvido na água
(60°C) a uma proporção 3:1 (AC: Metal), em seguida foram adicionados os nitratos metálicos:
nitrato de ferro, nitrato de níquel, nitrato de zinco e nitrato de samário e por fim o poliálcool
etilenoglicol para promover a polimerização. A resina polimérica obtida de coloração escura foi
pirolisada a uma temperatura de 350°C/ 2h com uma taxa de aquecimento de 10°C/min. e em
seguida obtido o “puff”. Os pós precursores foram desaglomerados e calcinados a uma
temperatura de 650°C/ 3h com uma taxa de aquecimento de 10°C/min.
A caracterização estrutural foi realizada por um difratograma de raios X (DRX) de marca
SHIMADZU mod. XRD 7000 (Cu kα = 1,5418 Å) que opera em tubo de alvo de cobre a uma
voltagem de 40 kV e 30 mA de corrente e uma faixa de varredura de 10 a 70°, através da técnica
do pó. A caracterização morfológica foi realizada em um microscópio eletrônico de varredura por
emissão de campo MEV‐FEG de marca Jeol JSM mod. 6330F. A caracterização magnética foi
realizada por um magnetômetro de amostra vibrante (VSM) extraídos em temperatura ambiente
através de um campo magnético aplicado de ‐100 kOe a 100 kOe.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Fig. 1 apresenta o resultado do difratograma de raios X (DRX) da ferrita Ni‐Zn‐Sm
calcinada a 650°C/ 3h. Pode‐se observar a formação da fase única da ferrita, com estrutura
cúbica do tipo espinélio AB2O4. Os picos se apresentam bem definidos e de alta intensidade. Os
padrões cristalográficos como tamanho de cristalito (δ), parâmetro de rede (a) e volume da
célula unitária (a3) e densidade calculada por raios X (g/cm3) são apresentados na Tabela 1.

Ni0,7Zn0,25Sm0,05Fe2O4

Intensidade (u.a.)
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Figura 1 – Difratograma de raios X da ferrita Ni‐Zn‐Sm
O tamanho de cristalito (δ) foi calculado a partir da linha de alargamento de raios x (pico

d311) usando‐se a equação de Scherrer, descrita pela equação 1, no qual apresentou tamanho de
59,97 nm, causado pela temperatura de calcinação.
δ = 0,9λ / βcosθ

equação (1)

O parâmetro de rede (a) apresentado na Tabela 1 foi de 8,39 Å, calculado a partir do
software Unit Cell, assim como o volume da célula unitária (591,60 Å3). O parâmetro de rede, o
volume da célula unitária e a densidade em torno de 8,395 Å, 591,60 Å3 e 5,34 g/cm3,
respectivamente, estão de acordo com trabalhos reportados na literatura (KOTHAWALE, 2012;
OLHERO, 2012) .
Tabela 1 – Padrões cristalográficos da ferrita Ni‐Zn‐Sm obtido por DRX.
Ferrita
Ni0,7Zn0,23Sm0,07Fe2O4

δ (nm)
59,97

a (Å)
8,39

Vol. Cel. Unit. (Å3)
591,60

Densid. Calc. (g/cm3)
5,34

Fonte – Laboratório de Difração de Raios X – UFRN‐Campus Natal.

A Fig. 2 apresenta as micrografias da ferrita Ni‐Zn‐Sm, observa‐se a influência de
parâmetros como temperatura de calcinação na microestrutura do material, assim como no
tamanho de cristalito e larga distribuição de partículas. Observa‐se a formação de blocos porosos
(não densos) oriundos do processo da calcinação (eliminação de material orgânico), com
características irregulares, constituídas de aglomerados de partículas finas com porosidade
interparticular. Esses blocos são definidos morfologicamente como aglomerados de
características moles ou friáveis (constituídas de ligações fracas) e de fácil desaglomeração. Na
Fig. 2.a Observa‐se placas com superfícies rugosas com partículas menores sobrepostas. A Fig.
2.b. evidencia a formação de macroaglomerados de partículas nanométricas (inferiores a 100
nm).
a

Figura 2 – Micrografias obtidas por MEV – FEG da ferrita Ni‐Zn‐Sm

b

Pode‐se observar na Fig. 3, um comportamento ferrimagnético da ferrita
Ni0,7Zn0,25Sm0,05Fe2O4 calcinada a 650°C/ 3h. A ferrita apresentou uma magnetização de saturação
(Ms) de 47,699 emu/g, uma magnetização de remanência (Mr) de 9,734 emu/g e coercividade
(Hc) de 0,189 KOe, caracterizando o material como magnético mole ferrimagnético. O
comportamento e as propriedades magnéticas podem ser atribuídas a distribuição uniforme de
íons Fe3+ nos sítios tetraédricos (A) e octaédricos (B), em que cancelam os momentos magnéticos
e a magnetização total, e ao adicionar íons Ni2+ (magnético), Zn2+ e Sm3+ com preferências nos
sítios octaédricos e tetraédricos da rede, respectivamente, provocam o deslocamento dos íons
Fe3+ da posição tetraédrica aumentando a magnetização dos sítios octaédricos, alterando os seus
momentos magnéticos. Além disso, os valores de magnetização de saturação (Ms), magnetização
de remanência (Mr) e campo coercivo (Hc) podem está atribuídas a estequiometria do material,
visto que a inserção do terra rara (Sm3+) na ferrita Ni‐Zn influencia na distorção da rede cristalina
cúbica e como conseqüência o comportamento magnético do material.
Ni0,7Zn0,25Sm0,05Fe2O4

60

Magnetização (emu/g)

40

Mr

Ms

20

0

Hc
-20

Ms = 47,699 emu/g
Mr = 9,734 emu/g
Hc = 0,189 KOe

-40

-60
-100

-50

0

50

100

Campo Magnético (kOe)

Figura 3 – Curva de histerese magnética da ferrita Ni‐Zn‐Sm
Estudos realizados por Zhiyuan et al (2000) confirmam a influência da estequiometria e da
microestrutura nas propriedades magnéticas das ferritas, sendo a coercividade influenciada
estequiometria e a magnetização de saturação influenciada pela microestrutura. Partículas
nanométricas apresentam características que potencializam o aumento da magnetização de
saturação. Através das curvas de histereses, observa‐se um comportamento magnético de
ferritas moles “soft”, em que a magnetização não é permanente, no qual magnetiza e
desmagnetiza com facilidade, concordando com pesquisas feitas por Pinho (2002).

CONCLUSÃO
As características extrínsecas dos pós obtidos pelo método dos precursores poliméricos
como tamanho de partículas, morfologia, grau de aglomeração e a temperatura de calcinação
afetaram de forma significativa o comportamento magnético das ferritas Ni‐Zn‐Sm, bem como a
dopagem do íons terras raras Sm3+. A partir das características microestruturais e magnéticas da
ferrita Ni‐Zn‐Sm, este material apresenta ser promissor na aplicação de diversos componentes e
dispositivos com aspectos de materiais magnéticos moles (fácil magnetização e
desmagnetização).
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RESUMO
O crescente desenvolvimento de materiais está
relacionado com as propriedades específicas
encontradas nos mesmos para a fabricação de novos
produtos industriais, aumentando a produtividade e
diminuição nos gastos, logo nos últimos anos o Brasil
passou por várias fases, todas seguindo o mercado
internacional e por suas expectativas. Estas evoluções
dar‐se pela busca por novas metodologias, tecnologias,
focos, estratégias e a eficácia, deste modo, esse trabalho
tem como objetivo principal caracterizar o minério
columbita‐tantalita coletado no município de Currais
Novos no estado do Rio Grande do Norte, utilizando o

espectrômetro por Fluorescência de Raios‐X, para a
obtenção de resultados semiqualitativos e quantitativos
na forma de óxidos apresentando resultados confiáveis,
viabilizando assim a síntese de novos materiais a partir
dos minerais, agregando com isso valor a essa matéria
prima.

PALAVRAS‐CHAVE: Columbita‐tantalita, ferrotantalita, fluorescência de raios‐X, caracterização.

CHARACTERIZATION COLUMBITE‐TANTALITE ORE BY X‐RAY FLUORESCENCE COLLECTED IN
MUNICIPALITY OF NEW CURRAIS/RN
ABSTRACT
The growing development of materials is related to the
specific properties found in the materials for the
manufacture of new industrial products, increasing
productivity and reduced expenses. Just, in recent years,
Brazil has gone through several phases, all following the
international market and its expectations. These
developments occurse in search for new methodologies,
technologies, focus, strategies and effectiveness. Thus,
this work aims to characterize the mineral columbite‐

tantalite collected in the city of Currais Novos in the
state of Rio Grande do Norte, using the Fluorescence
spectrometer for X‐rays, for obtaining quantitative
results and semiqualitativos in the form of oxides having
reliable results, thus enabling the synthesis of novel
materials from mineral, thereby adding value to this raw
material.

KEY‐WORDS: Columbite‐tantalite, ferrotantalita, X‐ray fluorescence, characterization.

CARACTERIZAÇÃO DO MINÉRIO COLUMBITA‐TANTALITA POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS‐X
COLETADA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo principal caracterizar através da Fluorescência de Raios‐X
(FRX) a columbita‐tantalita, mineral utilizado para obtenção do Tântalo (Ta) e do Nióbio (Nb)
metálicos e na forma de óxidos, extraído no Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade
de Currais Novos. A análise química da amostra é necessária para reconhecimento das diversas
propriedades, pois segundo Egan & Melody (2009) um dos fatores que impulsionam a indústria
metalúrgica é a busca por aperfeiçoamento das propriedades dos materiais como: resistência ao
desgaste, alta dureza e boa ductilidade. Além do aperfeiçoamento, a extração mineral é uma
fonte de renda para os proprietários de terras, movendo a economia local e proporcionando o
desenvolvimento da cidade (MACHADO, 2012).
Segundo o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais (DNPM, 2013) o Brasil possui as
maiores reservas de Nióbio (Nb), assim como na Tabela 1, e por isso não importa‐se produtos
derivados do elemento, uma vez que é autossuficiente para atender as demandas do mercado
interno. O nióbio possui um elevado ponto de fusão (2.468 °C) e tal característica é necessária na
produção de materiais estruturais sólidos, como turbinas termoelétricas, aeroespaciais, na
fabricação de ligas supercondutoras (sem resistência à passagem de corrente elétrica) para peças
de tomógrafos por ressonância magnética nuclear, nas indústrias automobilística e petrolífera.
Tabela 1: Reserva e produção mundial.
Discriminação
Países
Brasil
Canadá
Outros países
TOTAL

Reservas (1) (t)
2012 (P)
10.565.750
200.000
Nd
10.765.750

2010 (r)
63.329
4.400
520
68.249

Produção (2) (t)
2011 (r)
2012 (p)
64.657
82.214
4.630
5.000
732
700
70.019
87.914

%
93,52
5,69
0,79
100,00

Fontes: DNPM / DIPLAM, USGS Mineral Commodity Summaries‐2013
Legenda:
(1)‐Reserva Lavrável em pirocloro contido no minério;
(2)‐Dados referentes à Nb2O5 contido no concentrado;
(p)‐Preliminar;
(r)‐Revisado;
(nd)‐Não disponível.

O Tântalo (Ta) é um elemento indispensável na era digital, na sua forma metálica
apresenta grande resistência ao calor; é muito utilizado para a manufatura de capacitores
empregados em celulares, computadores, reatores nucleares, peças de mísseis e pela indústria

aérea, entre outros usos. De acordo com o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais
(DNPM, 2013), o Brasil é o segundo principal produtor da substância, com 16,8% da produção
mundial. Na Província Pegmatítica do Seridó, que engloba os estados do Rio Grande do Norte e
Paraíba existe uma reserva significativa de tantalita‐columbita, de tal modo que existe um
incentivo nas pesquisas para a busca de novas tecnologias de extração e processamento deste
minério para a obtenção do Ta (Tântalo) e Nb (Nióbio) metálicos (BRITO, 2007). As reservas de
tantalita‐columbita na Província Pegmatítica do Seridó possuem onze mil toneladas deste
minério no Ácarí/RN e na Paraíba mais de doze mil metros cúbicos, como observado na Tabela 2;
com isso, torna‐se crescente os incentivos tecnológicos para tal processo.
Tabela 2: Reservas de tantalita‐columbita na Província pegmatítica do Seridó.
Estado
Rio Grande do Norte
Paraíba

Cidade
Acarí
Juazeirinho

Minério
11.000 t
12.882 m3

Fonte – DNPM – Anuário Mineral Brasileiro, 2005, (DNPM, 2007).

Sendo assim, além do usufruto dos resultados da técnica de caracterização, utilizou‐se de
pesquisas das seguintes referências: Egan & Melody, Gomes, Costa Filho & Silva, Machado, entre
outros.
MATERIAIS E MÉTODOS
Fez‐se o estudo detalhado para a identificação e caracterização do mineral columbita‐
tantalita pelo método de análise elementar quali‐quantitativo denominado Fluorescência de
Raios‐X, e logo foi possível detectar o percentual de cada elemento na amostra analisada.
A amostra foi coletada no município de Currais Novos/RN, conforme a Figura 1. A cidade
está localizada na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental no Estado do
Rio Grande do Norte (BRASIL, 2005).

Figura 1: Representação do Rio Grande do Norte com ressalva à cidade de Currais
Novos.
Fonte – Disponível em: <http://www.avesdoserido.com.br/wp‐
content/uploads/2010/11/MAPA‐CURRAIS‐NOVOS.jpg>. Acesso em: 26 de abril de 2014.

De acordo com o fluxograma representado pela Figura 2, observam‐se os processos para
obtenção da amostra final.
Coleta de forma aleatória.
Homogeneização
Moagem
Peneiramento
Quarteamento
Amostragem

Figura 2: Fluxograma dos processos para a amostra final.
Fonte própria

O primeiro passo para a obtenção da matéria‐prima foi a coleta, e esta foi feita de forma
aleatória, ou seja, não se fez um estudo geográfico da região em que material foi coletado.
Posteriormente, ocorreu a homogeneização, pois devido a grande quantidade de impurezas
presentes nos minerais de uma forma geral, esse procedimento se faz necessário para se obter
uma amostra uniforme qualitativamente. Em seguida foi realizada a moagem, que consiste na
homogeneização, além da diminuição dos tamanhos dos grãos e na sequência foi realizado o
peneiramento, com o desejo de obter um pó com granulometria muito pequena para facilitar os
métodos de tratamento e síntese, pois quanto menor a granulometria, maior é a superfície de
contato do grânulo aumentando a eficiência da caracterização. E finalizando com o
quarteamento que foi utilizado um processo manual tendo como objetivo a redução da amostra
a pequenas porções do material inicial, este passo foi realizado até chegar à massa desejada. Em
seguida, empregou‐se para análise o espectrômetro FRX realizada em triplicata no Laboratório de
Recursos Naturais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN) e os respectivos acessórios, tal exame forneceu resultados qualitativos e quantitativos,
respectivamente, mostra a composição química do material e o derradeiro proporciona
resultados em porcentagem.
A columbita‐tantalita, representada na Figura 3, compõe uma solução sólida onde ocorre
a substituição entre Nióbio e Tântalo, e entre Ferro e Manganês, e a composição química varia
entre columbita pura [(Fe,Mn)Nb2O6] e tantalita pura [(Fe,Mn)Ta2O6], além de conter a
ferrocolumbita (FeNb2O6), manganocolumbita (MnNb2O6) e manganotantalita (MnTa2O6), como
termos intermediário. (FOUCAULT & RAOULT, 1995). No mais, podem‐se encontrar pequenas
quantidades dos elementos químicos como: Estanho (Sn), Tungstênio (W) e Urânio (U) (DANA &
HURIBUT, 1976; GAINES et al., 1997).

Figura 3: Cristal de columbita‐tantalita em rocha.
Fonte – Disponível em: <http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/oxidos/columbita‐
tantalita.gif>. Acesso em: 01 de novembro de 2013.

As propriedades da columbita‐tantalita determina o produto a ser sintetizado e elas
variam de rocha a rocha, assim como se pode observar a densidade relativa, a qual varia entre
5,2 (columbita) e 7,9 (tantalita), determinada oscilação dar‐se de acordo com a sua composição
química, a densidade pode ultrapassar este limite superior quando encontra um aumento

significativo de Fe (Ferrotantalita, DR = 8,2) ou Mn (Manganotantalita, DR = 8,1) compondo a
série columbita‐tantalita, (DANA & HURLBUT JR, 1976; FOUCAULT & RAOULT, 1995; GAINES et
al., 1997).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise química do material se deu por Fluorescência de Raios‐X (FRX) para reconhecer
os compostos presentes em termos semiqualitativos e quantitativos da amostra da columbita‐
tantalita coletada, e obteve o resultado em porcentagem de óxidos, para fins de comprovação do
produto final, na Tabela 3 é possível observar os elementos constituintes mais relevantes e suas
respectivas porcentagens.
Tabela 3: Resultados obtidos por Fluorescência de Raios‐X (FRX).
Óxidos

Porcentagem %

NbO

23.25

Ta2O5

40.20

Fe2O3

19.10

MnO

10.23

SnO2

6.13

Fonte – Laboratório de Recursos Naturais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte.

Pode ser observado que além dos óxidos metálicos de Tântalo (Ta) e Nióbio (Nb), que são
os principais elementos do mineral, encontra‐se óxidos de Ferro (Fe), Manganês (Mn) e Estanho
(Sn), deste modo, classifica‐se a columbita‐tantalita coletada como Ferrotantalita (FeTa2O6), pois
há uma presença significativa do óxido de ferro (Fe2O3) com cerca de 19,10%; juntamente com a
alta concentração do óxido de tântalo (Ta2O5) com aproximadamente 40%.
Conforme Fábio Braz Machado, o ferrotantalita tem traços pretos, por ser ricos em ferro e
opacos mesmo em seções bem delgadas, possui o tântalo como elemento primordial e este é um
metal de transição raro, cinza azulado, duro, que apesenta brilho metálico, o mesmo resiste
muito bem à corrosão, outras características podem ser visualizadas na Tabela 4:
Tabela 4: Característica do tântalo metálico.
Tântalo Metálico
Densidade
(g/cm3)

16,65

Ponto de Fusão
(°C)

3.017

Condutividade
Elétrica (m‐1 . Ω‐
1
)

7,61 x 106

Condutividade
Térmica(W/(m .
K))

57,5

Fonte – Disponível em: <http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/1/6370/1/RoseaneAB_TESE.pdf>.
Acesso em: 26 de abril de 2014.

O tântalo atualmente possui um elevado valor no mercado mundial, devido suas
excelentes propriedades que permitem seu emprego em uma gama de aplicações nas indústrias
eletrônica, química, biomédica, entre outras (BRITO, 2011 apud PARK; OKABE; WASEDA, 1998;
BALAJI et al., 2002; KIM; CHAM 2005; TORREA et al., 2005; GRUNSKY et al., 2006).
Na forma de óxido, o metal citado é aplicado na fabricação de vidros especiais com um
alto índice de refração utilizados em lentes para câmeras. Ele é também usado em superligas
para fabricação de produtos laminados, fios e aços especiais que apresentam resistência à
corrosão e uma boa ductilidade sob altas temperaturas, desde que apresentam pontos de fusão
da ordem de 2998°C. As aplicações de tais aços vão desde a fabricação de turbinas na indústria
aeronáutica, construção de mísseis e ferramentas de corte (na forma de carbeto de tântalo, TaC)
(BRITO, 2011 apud BALAJI et al., 2002; KIM; CHA, 2005; TORREA, et al., 2005.)
CONCLUSÃO
Conclui‐se que o presente artigo deteve‐se à caracterização analítica da amostra de
columbita‐tantalita obtida por coleta aleatória na cidade de Currais Novos/RN. Após o material
recolhido fez‐se necessário o pré‐tratamento e, por conseguinte ser analisada por espectrometria
de Fluorescência de Raios‐X. Os resultados foram de alta confiabilidade, pois se fez em triplicata
no Laboratório de Recursos Naturais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte, logo se detectou quanto à quantidade dos óxidos existentes e suas
respectivas porcentagens.
Depois de todo processo, constatou‐se que o produto final é o minério Ferrotantalita,
matéria esta utilizada para a fabricação de catalisadores, é usado para evitar a oxidação dos aços
e melhorar suas características mecânicas, além de produzir carbetos com propriedades
específicas como alta dureza e condutibilidade térmica. E sabe‐se ainda que o Brasil é um dos
maiores extratores deste mineral e pode proporcionar avanço tecnológico para as reservas da
Província Pegmatítica do Seridó. Portanto, foi de grande relevância o estudo de tal minério para
produção local.
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RESUMO
O estudo dos produtos metalúrgicos, com auxílio de
microscópio visa à determinação de seus constituintes,
sua textura e fase o que torna possível avaliá‐los,
segundo dimensões, arranjo e formato, as
interpretações destes dados constituem o escopo do
exame micrográfico dos metais presentes neste
trabalho. Um dos meios auxiliares mais úteis para
compreender a estrutura dos materiais em metalografia
é a observação de sua imagem usando um microscópio

óptico ou eletrônico. Este trabalho tem por objetivo
fazer a análise microestrutural de uma peça com
formato de um parafuso. A amostra foi preparada para
análise microscópica e assim foi realizada a avaliação do
teor de carbono na amostra e, por conseguinte a
classificação da liga. Após a análise da quantidade de
interseções na micrografia observou‐se que o teor de
carbono da perlita foi 0,3% sendo assim um aço 1030
que é caracterizado como um aço hipoeutetóide.

PALAVRAS‐CHAVE: metalografia, microscópio óptico, classificação da liga.

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SAMPLE SHAPED SCREW IN METALLOGRAPHY
ABSTRACT
The study of metal products, with the aid of a microscope aimed at the determination of its constituents, its
texture and phase which makes it possible to evaluate them according to size, shape and arrangement, the
interpretations of these data constitute the scope of the examination of the metals present in this micrograph job.
One of the most useful aids to understanding the structure of materials in metallography is viewing your image using
an optical microscope or electronic. This paper aims to make the microstructural analysis of a piece with the shape of
a screw. The sample was prepared for microscopic analysis was conducted and thus assessing the carbon content in
the sample and hence the classification of the alloy. After analysis the amount of intersections in the micrograph
showed that the carbon content was 0.3% pearlite and thus a 1030 steel which is characterized as a steel
hypoeutectoid.

KEY‐WORDS metallography, optical microscope, the classification of the alloy.

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS POR METALOGRAFIA
INTRODUÇÃO
A observação metalográfica é um meio bastante poderoso para prever ou explicar as
propriedades e o comportamento de uma peça metálica, já que permite conhecer a estrutura do
material, i.e. , os seus constituintes micro‐estruturais (fases), bem como a morfologia e a
distribuição destes.
Consoante à escala da observação, a qual se reflete nos instrumentos empregues, podemos
distinguir entre observação macrográfica (observação de características estruturais de grandes
dimensões, discerníveis à vista desarmada ou recorrendo a pequenas ampliações) e micrográfica
(observação de aspectos micro‐estruturais de reduzidas dimensões, como os limites de grão ou
outros defeitos cristalinos, recorrendo à microscopia óptica ou à eletrônica.
Segundo COLPAERT (1989), a metalografia microscópica (ou micrografia dos metais) estuda os
produtos metalúrgicos, com o auxílio do microscópio, visando à determinação de seus constituintes e de
sua textura, pondo assim em evidência os diversos grãos de que é formado.

Antes de proceder à observação, torna‐se necessário cumprir diversas etapas de preparação
do material, as quais, embora comuns a todos os casos, devem ser executadas tendo em vista o
tipo de material e os meios de observação com que efetivamente se irá trabalhar, pois esses dois
fatores impõem determinadas condições ao nível da preparação da amostra. Essas etapas são:
a) escolha do local da amostra a observar,
b) corte ou desbaste,
c) polimento,
d) ataque químico.
A escolha do local a observar assume uma importância primordial no caso dos materiais
heterogêneos, em que poderemos estar interessados em observar uma zona representativa da
globalidade do material, ou, pelo contrário, em evidenciar determinada característica estrutural
presente numa zona bem definida. Da mesma forma se compreenderá que, em muitos casos, os
resultados da observação serão distintos quando se refiram a um corte longitudinal ou a um
corte transversal da mesma peça.
O segundo passo (o corte, ou, se este não for possível, o desbaste) visa à obtenção de
uma superfície tão plana quanto possível, embora de uma forma ainda grosseira, no local e com
a orientação desejada. As operações de corte e de desbaste são bastante "traumatizantes" para a
amostra, pois o calor desenvolvido e os esforços postos em jogo localmente afetam a estrutura
do material criando uma zona que necessita de ser posteriormente removida a fim de não falsear
os resultados da observação. No caso de amostras de dureza muito elevada poderá haver a
necessidade de recorrer a máquinas de corte com discos de corte à base alumina, carboneto de
silício ou diamantados.

Para minimizar este efeito, o corte deve ser feito de forma lenta e progressiva e, sempre
que necessário, promovendo um adequado arrefecimento da amostra.
Uma etapa suplementar, entre o corte e o polimento, que se torna necessária nos casos
em que a amostra, pelas suas reduzidas dimensões ou, pelo contrário, por ser excessivamente
grande, é difícil de manusear, é a montagem. Esta consiste na consolidação de um conjunto
formado pela amostra e por um suporte que permita a manipulação sem dificuldade (Figura 1). O
conjunto deve apresentar uma rigidez suficiente para resistir aos esforços em jogo durante o
polimento, não devendo ocorrer movimentos relativos entre a amostra e o suporte.

Figura 1: Embutimento da amostra.
Intervém então, a etapa primordial, ou seja, o polimento, em que se procura remover as
irregularidades da superfície e, com elas, a zona afetada durante o corte, obtendo uma superfície
plana à escala a que se procederá à observação. No caso da macrografia, a superfície final poderá
apresentar um relevo microscópico sem que isso prejudique a análise, mas, no caso da
micrografia óptica, já se torna necessária uma superfície especular, pois a presença de
rugosidades superficiais conduz à dispersão da luz em múltiplas direções.
Embora existam outros processos de polimento, o mais comum é o polimento mecânico,
em que o desgaste da amostra é obtido através da utilização de uma série de abrasivos de
granulometria decrescente.
Os métodos empregados para melhorar o contraste da superfície recebem a designação
de "ataque". Desses métodos, o mais usual é o ataque químico em que reagentes apropriados
são empregues para, pela formação de pilhas eletroquímicas localizadas, corroem seletivamente
os diferentes elementos estruturais.
A escolha do tipo de ataque químico a utilizar é fortemente condicionada pelo material a
observar e pelas condições de observação (iluminação em campo escuro, com luz polarizada,
etc.).
As técnicas desenvolvidas no âmbito da metalografia são adequadas, embora por vezes
com algumas adaptações, para a observação de outros tipos de materiais que não apenas os
metálicos. Este fato tem originado a substituição progressiva do conceito de metalografia por
outro mais abrangente, o de materialografia.

No decurso deste trabalho será apresentada preparação de uma amostra a partir de uma
peça metálica para observação micrográfica e, posteriormente, através do estudo da
microestrutura, inferir algumas informações relativas à sua composição e classificar a liga como
um aço hipoeutetóide ou hipereutetóide.
MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais
‐alumina em solução;
‐suporte em PVC para embutimento;
‐resina acrílica auto‐polimerizável;
‐capela
‐algodão
‐álcool
‐lixas d’água (Nº280; Nº 320; Nº 400; Nº 1200);
‐solução Alcoólica de Ácido Nítrico (Nital).
Métodos
Inicialmente foi realizada a preparação da amostra, que consiste na realização de um
corte transversal e longitudinal da peça escolhida, no caso, uma espécie de parafuso, em seguida
para que a análise se tornasse mais viável foi realizado e embutimento da amostra em um
suporte de PVC, fazendo uso de uma resina auto‐polimerizável, se faz necessário fazer uso de
uma quantidade adequada de resina assim como também esperar um tempo suficiente para que
a polimerização ocorra, ao fim desse procedimento observamos que uma secção transversal fica
livre de imersão no polímero, sendo esta secção lixada e tratada.
Em seguida lixou‐se a peça manualmente com lixas d’água de diferentes granulometria na
sequência da mais grossa para mais fina, começamos com a lixa de 280 e segue‐se a sequência de
320, 400, 600 e 1200. Sendo as duas primeiras lixas utilizadas para o desbaste e as outras para o
acabamento propriamente dito. Vale ressaltar que a cada mudança de lixa, deve‐se girar a peça
em 90°, para que o sentido de lixamento varie a cada lixa.
Segue‐se a análise com o polimento da amostra (Figura 2) pela na máquina politriz Arotec
fazendo uso de solução de alumina nº 04, 03 e 02 respectivamente. O cuidado nesta etapa do
processo de preparação deve ser redobrado, pois, efeitos como o rabo de cometa podem surgir.
Por fim a amostra foi atacada com Nital a 2% para que a microestrutura fosse revelada e pudesse
ser analisada no microscópio óptico.

Figura 2: Esquema de polimento na máquina Politriz.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos são analisados por meio das micrografias realizadas no decorrer do
processo. Por meio da Figura 4 podemos observar por meio da micrografia linhas escuras que são
decorrentes do lixamento com a lixa de nº 280, encontra‐se também manchas que
provavelmente são impurezas e pontos de oxidação.
Fazendo‐se a análise da Figura 4 percebemos a existência de marcas menos intensas que
resultam do lixamento com uma lixa intermediária (nº 400), e a espessura das linhas observadas
são de espessuras bem inferiores a da observada na Figura 3, isso se deve a utilização de uma lixa
de granulometria menor.

Figura 4: Micrografia óptica (MO) da amostra após desbaste com lixa nº 280, com aumento de
200 X.

Figura 4: Micrografia óptica (MO) da amostra após polimento com lixa nº 600, com aumento de
50 X.

Figura 5: Micrografia óptica (MO) da amostra após polimento com lixa nº 1200, com aumento
de 50 X.
Na micrografia da Figura 5 observamos na parte mais externa da amostra a existência de
linhas mais claras o que evidencia que a peça foi submetida ao processo de zincagem, e de
acordo com a falta de uniformidade dessa camada mais clara pode‐se indicar que essa zincagem
foi realizada por meio de usinagem, além do que essa camada não uniforme poderá futuramente
comprometer o desempenho da peça.
Posteriormente ao uso de lixas, foi realizado o polimento com o uso de alumina, e a partir
dessa etapa do processo podemos observar a quase inexistência de linhas transversais e/ou
longitudinais como pode ser visto nas Figuras 6 e 7. Nessas figuras podemos perceber também
uma segregação de fases, e a presença de incrustações com formatos diferentes, as mais
alongadas tendem a corresponder a existência de enxofre na composição no material, observa‐se
também inclusões que podem ser retiradas no polimento e causar fragilidade e concentração de
tensões na peça. Na figura 7 tem‐se nitidamente a presença de uma linha escura entre os dois
materiais, ela se tratada zona de difusão, a qual o zinco difunde para a liga e componentes da liga
no zinco.

Figura 6: Micrografia óptica (MO) da amostra após polimento com alumina 3, com aumento de
100X.

Figura 7: Micrografia óptica (MO) da amostra após polimento com alumina 2, com aumento de
100X.
Na micrografia representada na Figura 8 observamos o efeito do ataque químico com o
Nital na concentração de 2%, este Nital ataca a perlita que aparece como as manchas escuras e a
parte clara se trata da camentita.

a)

b)

Figura 8: a) Micrografia óptica (MO) da amostra após ataque com Nital, com aumento de 200X.
b) Imagem aumentada em um ponto da amostra.

Figura 9: Microscopia óptica (MO) da amostra após ataque com Nital 2% e grade para
identificação de constituintes.

Por meio da grade existente na figura 9 faz‐se o cálculo aproximado do teor de carbono
na amostra,este cálculo é realizado através da contagem das interseções possuem pontos
escuros (ferrita). Assim, têm‐se:
30 interseções incluindo partes escuras e 51 incluindo partes claras. Então:

% Perlita 

30
x100%  37,04%
81

100% Perlita  0,8%Carbono

37,04%  X %Carbono

X  0,30%Carbono

Por meio do cálculo realizado acima obtém‐se que a peça apresenta um teor de carbono
de 0,3% ou seja, o aço 1030 e por apresentar esse teor inferior a 0,8% , ele é classificado como
um aço hipoeutetóide .

Sabe‐se que a adição de níquel, molibdênio e cromo melhora a capacidade destas ligas de
ser tratadas termicamente, o que possibilita uma vasta gama de combinações de resistência
mecânica e ductilidade.
CONCLUSÕES

Com o objetivo de preparar e caracterizar uma amostra na forma de parafuso por metalografia
concluiu‐se que a realização de um desbaste e polimento adequados na peça é de suma importância para
que os resultados obtidos sejam contundentes e verídicos, e que fazer uso do exame metalógrafico é
indicado para análise e caracterização microestrutural de uma peça, na amostra utilizada concluímos se
tratar de uma peça de aço 1030, ou seja, de um aço hipoeutetóide.
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