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Caracterização e análise de filmes finos de biovidro niobo-fosfatos depositados por PLD
<linha em branco> 

Carolina Kaminski Sanz1*, Sérgio Camargo Jr.1,2, Aline Raybolt dos Santos3, Marcelo Prado4

*carolinasanz @metalmat.ufrj.br, aluna de doutorado
1Laboratório de Recobrimentos Protetores, PEMM-COPPE-UFRJ, CP 68505, 21941-972, Rio de Janeiro, RJ

2Programa de Nanotecnologia, PENT-COPPE-UFRJ; 3Departamento de Prótese e Materiais Dentários da 
Faculdade de Odontologia da UFRJ; 4Laboratorio de Processamentos Cerâmicos- Instituto Militar de Engenharia

<linha em branco>
Resumo
Nesse trabalho biovidro niobo-fosfato foi sintetizado e filmes finos desse material foram depositados em 
substratos de titânio comercialmente puro por deposição por laser pulsado (PLD). As amostras foram 
caracterizadas por difração de raios X (DRX) e espectroscopia de fotoelétrons (XPS), avaliação do ângulo de 
contato, resposta de bioatividade em diferentes intervalos de tempo e respostas celulares quanto à proliferação 
e adesão celular, avaliando o contato focal. Os filmes apresentaram estrutura amorfa e composição química 
semelhante à do material cristalino do alvo. Os ensaios celulares mostraram boas respostas na interação célula-
superfície com a presença de contato focal e um aumento do número de células aderidas, sugerindo um bom 
potencial de biocompatibilidade na superfície. 

Palavras-chave: Superfície, Biomateriais, Filmes finos, Biovidro, Titânio.

Introdução
Ao longo dos séculos uma grande variedade de 
materiais foram usados para substituir dentes 
perdidos. Os implantes de titânio surgiram com 
excelente alternativa para devolver aos pacientes, 
estética e funções perdidas. Apesar de serem 
amplamente utilizados, sem o emprego de 
tratamento de superfície, esses implantes não são 
capazes de realizar ligação química direta com o 
tecido ósseo, gerando um espaçamento na 
interface, sujeito ao crescimento de tecido fibroso, 
podendo ocasionar falhas. Buscando melhorar a 
interface biomaterial-tecido ósseo e 
consequentemente diminuir a incidência de falhas, 
diversos tratamentos de superfície têm sido feitos, 
entre eles, recobrimentos com biovidros [1]. Esses 
materiais surgiram na década de 70 como 
substituintes ósseos e possuem características 
importantes para regeneração e reparo ósseo. 
Modificações em sua composição têm sido 
propostas, visando melhorar diferentes 
propriedades. O objetivo deste trabalho foi sintetizar 
o biovidro niobo-fosfato, depositar filmes finos
desse material por PLD, caracterizar suas

propriedades físico-químicas e avaliar a sua 
resposta celular.

<linha em branco>
Materiais e métodos
A síntese do biovidro niobo-fosfato [2] foi feita a 
partir da mistura e homogeneização dos reagentes 
CaF2, CaO, Nb2O5 e P2O5. Após a fundição e 
moagem, o pó resultante foi prensado, formando o 
alvo.
Para a deposição por PLD foi utilizado um laser de 
Nd:YAG, λ=355 nm, pressão 3x10-6 mbar, f = 10 
Hz, distância alvo-substrato 3 cm, Δt = 5 min e 
energia variando entre 50 e 100 mJ.  
As amostras foram caracterizadas por DRX, XPS, 
medidas de ângulo de contato, teste de 
bioatividade, proliferação celular e morfologia 
celular na superfície.
<linha em branco>
Resultados e discussão
Inicialmente foi realizada a difração de raios X do 
pó no qual foi identificada uma banda característica 
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de uma fase amorfa, concluindo que o material 
sintetizado apresenta a estrutura vítrea. Nos 
espectros de difração do alvo, foram observados 
picos identificados com fases cristalinas de Nb2O5 e 
CaO6(P2Nb2O5). O aparecimento dessas fases pode 
ser explicado pela alta temperatura de sinterização 
do alvo, que ocasiona a sua cristalização. Nos 
filmes depositados com 50 mJ e 100 mJ, foram 
identificadas fases amorfas, relativas ao
recobrimento e picos de fases cristalinas 
identificadas como sendo do substrato de titânio, 
como pode ser observado na figura 1.

Figura 1: Espectros de DRX (a) pó; (b) alvo; (c) filme 50 
mJ; (d) filme 100 mJ

Por XPS foram analisadas a composição química 
das superfícies. Foram identificados os elementos 
presentes na superfície e as energias de ligação 
entre eles, podendo sugerir as estruturas químicas 
presentes. Comparando as ligações e as possíveis 
estruturas formadas podemos sugerir que as três 
superfícies (alvo, e os filmes depositado a 50 e 100 
mJ) são constituídas pelas mesmas fases, variando 
apenas sua concentração relativa, concluindo-se
que houve transferência estequiométrica do alvo 
para os filmes como sugere a literatura da técnica.  
Foram realizadas medidas de ângulo de contato 
para a avaliação da molhabidade da superfície. Os 
ângulos medidos nas superfícies com filmes finos 
são menores que os do titânio puro, sugerindo que 
as superfícies com recobrimento são hidrofílicas. 
Avaliação de bioatividade foi realizada em três 
diferentes tempos, 1, 3 e 21 dias. Após 21 dias de 
imersão em solução os filmes de biovidro 
depositados a 100 mJ apresentaram estruturas que 
sugerem ser precipitados de novas fases de 
fosfatos de cálcio, indicando assim um potencial de 
bioatividade da superfície. 
A figura 2 mostra os resultados do ensaio de 
proliferação celular, comparando as amostras 

depositadas com 50 mJ, 100 mJ e a amostra 
controle, de titânio puro, nos tempos de 24h, 48h e 
72h. Pode-se sugerir logo nas primeiras 48h houve 
um aumento significativo na quantidade de células 
aderidas nas amostras depositadas com 100 mJ de 
energia, que se repete no tempo de 72h. Indicando
uma boa interação celular entre as células e as 
amostras e um estágio favorável para 
diferenciação.

Figura 2: Resultados dos ensaios de proliferação celular.

<linha em branco>
Conclusões
A síntese do vidro niobo-fosfato foi realizada e 
filmes finos foram depositados pela técnica PLD 
com sucesso. Os filmes depositados sobre titânio 
comercialmente puro, embora de estrutura amorfa, 
exibiram as mesmas fases que o material do alvo.
As superfícies com recobrimento apresentaram 
maior molhabilidade e quando testadas para 
bioatividade apresentaram o aparecimento de 
precipitados em suas superfícies, sugerindo um 
grau de bioatividade. Os ensaios celulares 
mostraram boas respostas na interação célula-
superfície, com a formação de contatos focais, 
sugerindo um bom potencial de biocompatibilidade 
na superfície.

<linha em branco>
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Resumo
Na linha operacional do refino da liga FeNi a panela refratária é o principal equipamento, e apresenta diferentes 
tipos de desgaste ao longo de seu perfil refratário, implicando na redução da disponibilidade de panelas para a 
operação e necessidade de reparos no revestimento com o consequente aumento do custo de produção. Para 
reduzir o desgaste do refratário das panelas de refino na Unidade Operacional Onça Puma da VALE S.A, realizou-
se um trabalho de melhoria contínua que otimizou em 315% o ciclo de vida útil das panelas. Nesse contexto, este 
trabalho apresenta os levantamentos e ações realizadas para aumentar o ciclo de utilização das panelas, 
apresentando os principais fatores que interferem no processo de desgaste do refratário ligados às variáveis 
operacionais para otimizar a campanha das panelas e reduzir os custos com o processo de refino da liga FeNi.

Palavras-chave: refino, FeNi, panelas, refratário, desgaste.

Introdução
O refino da liga ferroníquel (FeNi) consiste no ajuste 
da composição química de acordo com a 
especificação do produto final [1]. O processo inicia 
no vazamento de metal pelas bicas do forno elétrico 
de redução para a panela refratária e finaliza no 
processo de granulação, o conjunto dessas etapas é 
denominado de “corrida”. Sendo a panela refratária
o principal equipamento nesta linha de produção,
estão submetidas a condições operacionais severas,
como reações químicas e elevadas temperaturas de
processamento [2]. Desta forma, há um elevado
desgaste do revestimento refratário, redução da
disponibilidade de panelas, necessidade de reparos
intermediários, além de aumentar os custos
produtivos e reduzir a segurança operacional. Com
o objetivo de otimizar a campanha das panelas e
reduzir custos com o processo de refino, foram
avaliadas as causas da baixa campanha dos tijolos
refratários através da ferramenta de melhoria
contínua PDCA (plan, do, check, action). Segundo
[3], o PDCA é utilizado pelas organizações para
gerenciar os seus processos internos de forma a
garantir alcance das metas estabelecida.

Materiais e métodos
No início da operação do refino na Unidade 
Operacional Onça Puma, em 2011, esperava-se que 
a vida dos refratários da panela atingisse 20 
corridas, entretanto, a média das corridas no período 
de março de 2011 a junho de 2012 foi de 13 corridas 

sem 59 campanhas. A média de corridas por panela 
pode ser observada na Figura 1.

Figura 1 – Corridas de metal por campanha das panelas.

Com a baixa campanha das panelas refratárias, fez-
se um brainstorming para elencar as possíveis 
variáveis, que impactariam no tempo médio de vida 
das panelas, para compor a matriz de esforço e 
impacto, as variáveis foram: tempo de 
processamento, desgaste excessivo dos refratários, 
composição química, temperatura de trabalho, 
manuseio das panelas, ciclo operacional, tipo de 
refratário, performance dos equipamento de refino e, 
testes operacionais. Em seguida, aplicou-se o 
diagrama de Ishikawa para melhor analisar a causa 
do problema e, por fim, utilizou-se o método dos por 
quês, a fim de encontrar a causa raiz para o ciclo de 
vida das panelas abaixo da proposta. Após análise 
de causas, foram propostas as metas para 2014 de 
18 corridas de metal, e de 25 corridas para o ano de
2015. Para atingir a meta, o plano de ação consistiu
e redução do tempo de permanência do metal nas
panelas e teste de novos tipos de tijolos refratários.

12 12

14 14

12 12

13 13

Panela
1

Panela
2

Panela
3

Panela
4

Panela
5

Panela
6

Panela
7

Média
Geral

Co
rri

da
s



15

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão Técnica 1

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

Resultados e discussão
A matriz de esforço e impacto apontou as variáveis 
tempo de processamento e desgaste excessivo de 
refratário como as de maior impacto sob a vida útil 
do revestimento refratário, esse resultado é possível 
observar na Figura 2. Enquanto que as variáveis que 
exigem maiores esforços são a performance dos 
equipamentos e os testes operacionais.

Figura 2 – Resultado da matriz de esforço e impacto.

Com a utilização do diagrama de causa e efeito de 
Ishikawa e do método dos por quês e a partir das 
variáveis de maior impacto sobre o problema, 
levantou-se que as possíveis causas do problema de 
baixa campanha das panelas. No caso do desgaste 
excessivo do refratário, sua causa estaria atrelada 
ao início da operação, por ser necessário um tempo 
para testes de diferentes materiais refratários e 
fornecedores para encontrar o equilíbrio qualitativo e 
quantitativo do refratário utilizado na panela com 
modulo operacional para refino da liga FeNi. Sobre o 
elevado tempo de permanência do metal na panela, 
sua causa estaria no ramp-up do refino, uma vez que 
a panela ficava por um tempo excessivo na estação 
de refino para ajustar todos os equipamentos e 
composição química da liga, a fim de encontrar o 
padrão adequado do módulo operacional para refino 
da liga FeNi. Após a implementação do plano de 
ação, de reduzir o tempo de permanência do metal 
na panela e o teste de diferentes tijolos refratários,
dos atuais e novos fornecedores, no ano de 2014 a 
média de vida das panelas de refino foi de 24 
corridas, 33% a mais que a meta estabelecida de 18 
corridas. No ano de 2015, a média de vida das 
panelas de refino foi de 49 corridas, 96% a mais que 
a meta estabelecida para esse ano, conforme 
demostrado na Figura 3. O tempo de permanência 
de metal na panela em relação ao mesmo período, 
diminuiu 64%, de 640 minutos para 233 minutos.
Após os testes com refratários do fornecedor atual e 
com materiais refratários de dois outros 
fornecedores, identificou-se que o refratário que já 

Figura 3 – Média de corridas por panela no período de 
janeiro a dezembro 2015.

estava sendo utilizado apresenta melhor 
desempenho no módulo de operação de refino de 
FeNi, mantendo-se o padrão de refratário da planta. 
Com a padronização do módulo operacional em 
2016, atingiu-se a média de 54 corridas de metal, 
representando um aumento de 315% em relação ao 
ínício da operação em 2011, de 13 corridas, 
refletindo numa economia na ordem de 5 milhões de 
reais para o projeto entre os anos de 2014 e 2016.

Conclusões
O desgaste excessivo do tijolo refratário das panelas 
do refino remete a um risco de segurança 
operacional e elevado custo devido ao alto consumo 
de tijolos refratários. Nesse contexto, a correta 
seleção do refratário e padronização adequada do 
módulo operacional, são fatores determinantes no 
desempenho da produção e na redução de custos. 
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo caracterizar o desempenho anticorrosivo de HDLs com e sem imidazol, inibidor 
de corrosão encapsulado. Foram estudados HDLs obtidos por diferentes rotas de síntese, de modo a avaliar a 
influência de cada etapa do processo. A morfologia lamelar hexagonal foi observada por microscopia eletrônica 
de transmissão (MET). O DRX mostrou diferenças significativas na estrutura cristalina dos HDLs. Os testes de 
perda de massa mostraram claramente que o Mg-Al-HDL não é apenas um microreservatório inerte, 
evidenciando uma atividade anticorrosiva sinérgica com o imidazol liberado. 
Palavras-chave: partícula inteligente, hidróxido duplo lamelar, inibidor de corrosão

Introdução
Os revestimentos inteligentes são caracterizados 
por reconhecerem estímulos externos como 
gatilhos para acionar mecanismos complementares 
de proteção contra a corrosão [1]. Eles diferem dos 
revestimentos tradicionais, cujos mecanismos de 
proteção anticorrosiva só dependem da permeação 
pelo meio corrosivo [1]. Os hidróxidos duplos 
lamelares (HDLs) sintéticos podem ser utilizados 
eficientemente como reservatório inteligente, 
liberando o inibidor encapsulado através do 
processo de troca iônica [1]. Neste contexto, o foco 
deste trabalho é encapsular imidazol em Mg-Al 
HDL, caracterizar a cinética de liberação em meio 
de cloreto e, além disso, mostrar que o Mg-Al HDL, 
mesmo na ausência de inibidor encapsulado, 
possui poder de inibição anticorrosiva. O objetivo é 
desenvolver essa partícula para ser utilizada como 
pigmento em tintas anticorrosivas.

Materiais e métodos
O HDL conforme recebido (HT) foi calcinado a 
500°C durante 3 horas, sob fluxo de nitrogênio. O 
HDL calcinado (HTC) foi submetido a dois 
processos de reconstrução lamelar diferentes, o 
primeiro processo utilizou solução de ácido 
tereftálico 0,7M, seguido por um processo de 
substituição do ânion interlamelar (tereftalato) por 
imidazol (HTCTe-Im). No segundo processo a 
reconstrução foi feita diretamente na solução de 
imidazol (HTC-Im). Ao fim destes processos, 
obteve-se o hidróxido duplo lamelar dopado com o 
imidazol. Os ensaios de cinética de liberação de 
imidazol foram realizados com adição de 5% (m/m) 
dos diferentes HDLs em solução de NaCl 3,5%. 

Foram retiradas alíquotas de 1,0 mL e levadas para 
análise no espectrofotômetro UV-Vis. A morfologia 
e a estrutura dos HDLs foram analisadas por MET e 
DRX, respectivamente. A eficiência anticorrosiva 
dos HDLs para aço carbono foi avaliada por 
medidas de perda de massa.

Resultados e discussão
A morfologia e o tamanho de partícula do HTCTe-
Im foi analisada através da MET. Na Figura 1 se 
observa o empilhamento de lamelas, para uma 
partícula isolada, com tamanho em torno de 
300 nm. Além disso, pode-se verificar o formato 
hexagonal das lamelas. 

Figura 1 – Imagens de microscopia eletrônica de 
transmissão de HTCTe-Im.

A Figura 2 exibe o resultado das análises de DRX 
para os diferentes HDLs em suas diversas etapas 
de síntese. A Figura 2a demonstra boa 
cristalinidade e excelente organização no 
empilhamento das lamelas (HT). Após a etapa de 
calcinação (HTC), Figura 2b, houve colapso da 
estrutura lamelar com liberação de CO2 e formação 
de óxidos mistos de alumínio e magnésio. Na 
Figura 2c, o difratograma foi predominantemente 
cristalino (HTC-Im). Ainda nas Figuras 2d e 2e, vê-
se que o HDL reconstruído com ácido tereftálico 
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(HTCTe) tem baixa cristalinidade e desorganização 
no empilhamento das lamelas. Quando se realiza a 
dopagem com o imidazol, se observa aumento na 
intensidade dos picos e consequente melhora na 
cristalinidade do material, HTCTe-Im (Figura 2e).

Figura 2 – DRX para os diferentes HDLs, onde: a) HT,
b) HTC, c) HTC-Im, d) HTCTe, e) HTCTe-Im.

Nas Figuras 3 e 4 encontram-se os resultados da 
cinética de liberação de imidazol por HTCTe-Im e 
HTC-Im, respectivamente. 

Figura 3 - Cinética de liberação do imidazol encapsulado 
em HTCTe-Im em solução de NaCl 3,5% 

Figura 4 - Cinética de liberação do imidazol encapsulado 
em HTC-Im em solução de NaCl 3,5%.

Na Figura 3 pode-se observar que o formato da 
curva de liberação é clássico para um sistema de 
dessorção. O mesmo comportamento também é 
observado na Figura 4. Porém, as diferentes rotas 
de síntese para dopagem do HDL com imidazol 
resultaram em diferentes cinéticas de liberação.
A Figura 5 exibe a taxa de corrosão calculada por 
ensaios de perda de massa em suspensões com 
5% (m/m) dos HDLs após 7 dias de imersão. Pode-
se observar que os HDLs contendo imidazol, 
HTCTe-Im e HTC-Im, promoveram redução na 
velocidade de corrosão de 50% em relação ao 
“branco pH=6,4” e de aproximadamente 30% em 
relação ao “branco pH=12,0”.

Figura 5 – Velocidade de corrosão para diferentes 
suspensões com 5% (m/m) de HDLs em NaCl 3,5%.

Na Figura 6 é possível observar o aspecto visual
dos corpos de prova após o ensaio de perda de 
massa. As amostras “branco pH=6,4”, HT e HTCTe-
Im sofreram corrosão generalizada. Já as amostras 
HTC, HTC-Im e “branco pH=12,0” apresentaram
corrosão localizada. Portanto, nesses casos onde 
pH≈12, houve passivação do aço, justificando as 
baixas velocidades de corrosão. No entanto, o 
efeito inibidor das espécies presentes não foi 
suficiente para evitar a corrosão localizada. 

Figura 6 – Aspecto visual de amostras de aço carbono 
após ensaio de perda de massa.

Conclusões
As análises de espectrometria UV-Vis mostraram a 
incorporação do imidazol à estrutura dos HDLs e 
liberação controlada ao longo do tempo. A 
avaliação da eficiência de inibição desses HDLs 
mostrou velocidades médias de corrosão iguais 
para os dois tipos de HDL dopado. Contudo, houve 
diferença no tipo de corrosão encontrado; corrosão 
localizada no caso do HTC-Im. Isso sugere que o 
HTCTe-Im pode ter melhor desempenho 
anticorrosivo para aplicações tecnológicas em 
meios contendo cloreto. 
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Resumo
A superliga de níquel 718 é amplamente utilizada na indústria aeroespacial, nuclear e petroquímica. Suas 
propriedades tornaram-na um importante material de engenharia, uma vez que possui elevada resistência à 
corrosão e alta resistência à fluência devido a sua estabilidade microestrutural sob altas temperaturas. Nas últimas 
décadas, o ítrio (Y) vem sendo considerado um elemento promissor para adição em superligas, devido a seu efeito 
endurecedor nos contornos de grão e por solução sólida. Inúmeros benefícios foram reportados recentemente à 
adição apropriada de Y, como aumento da tensão de ruptura e da resistência à oxidação. O presente trabalho 
busca verificar a influência da adição de diferentes teores de ítrio nas propriedades mecânicas de uma superliga 
de níquel 718.
Palavras-chave: Superliga 718, Adição de Y, Propriedades mecânicas.

Introdução
A superliga de níquel 718 é amplamente 

utilizada na indústria aeroespacial, nuclear e 
petroquímica. Suas propriedades tornaram-na um 
importante material de engenharia, uma vez que 
possui elevada resistência à corrosão e alta 
resistência à fluência devido a sua estabilidade 
microestrutural sob altas temperaturas. Suas boas 
propriedades mecânicas se devem principalmente 
pelo endurecimento por precipitação das fases γ’’ e 
γ’, além de ter contribuição do endurecimento pelos 
contornos de grão e por solução sólida.

O ítrio (Y) tem sido considerado um elemento 
promissor para adição em superligas, devido a seu 
efeito endurecedor nos contornos de grão e por 
solução sólida. Inúmeros benefícios foram 
reportados recentemente à adição apropriada de Y, 
como aumento da resistência à fluência, aumento da 
tensão de ruptura, da resistência à oxidação, efeito 
dessulfurante e desoxidante em ligas de Ni, além da 
sua influência na morfologia e distribuição de 
carbetos primários[1,2].

Materiais e métodos
As amostras, inicialmente, foram fundidas 

por indução a vácuo. Foram definidas composições 
nominais baseadas nas especificações da liga 718 
com adições de x e 10x em peso de ítrio e,
posteriormente, forjadas a quente. Também foi 
utilizada uma amostra sem adição de Y para 
comparação dos resultados. 

Desta forma, foram cortadas amostras e 
submetidas ao tratamento térmico de solubilização a 
1030º C por 1h seguido de resfriamento em água.
Em seguida, foram submetidas a etapas de 
preparação metalográfica tradicional, utilizando-se 

microscopia ótica e eletrônica de varredura para 
posterior caracterização microestrutural. Finalmente 
foi feito ensaio de tração para análise das 
propriedades mecânica, a uma taxa de deformação 
de 1,5 * 10-3 mm.s-1 até a ruptura dos corpos de 
prova, utilizando-se três corpos de prova para cada 
condição.  

Resultados e discussão 
A Tabela 1 apresenta como resultado a 

composição química das ligas após fusão e 
forjamento. 

Tabela 1 – Composição química das ligas fundidas. 

Elemento Sem Y x [Y] 10x[Y]
C 0,026 0,023 0,024
Si 0,07 0,07 0,08
Mn 0,04 0,02 0,030
P <0,005 <0,005 <0,005
S 0,0040 0,0016 0,0010

Co 0,02 0,02 0,02
Cr 17,81 17,80 17,62
Mo 2,90 2,90 2,91
Ni 52,7 52,5 51,4
V <0,01 <0,02 <0,01

Cu <0,01 <0,01 <0,01
W 0,02 <0,01 <0,01
Ti 0,972 0,98 0,966
Nb 5,10 4,99 5,01
Al 0,518 0,519 0,549
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Fe 19,71 20,05 20,69
B 0,0030 0,0041 0,0043

Sn <0,01 <0,01 <0,01
Mg <0,001 0,0012 0,0021
O 0,0042 0,0020 0,0012
N 0,0110 0,0055 0,0060
Y sem Y X 10X

Notou-se que, com a adição de ítrio houve 
significativa redução de elementos intersticiais como 
N, O. Além disso, a crescente adição desse 
elemento promoveu dessulfuração mais efetiva da 
liga.

A Tabela 2 apresenta os resultandos de 
propriedades mecânicas medidas para as diferentes 
condições:

Tabela 2 – Resultados do ensaio de tração das amostras 
solubilizadas.

Amostra
Imite de 

escoamento 
(N/mm²)

Limite de 
resistência 

(N/mm²)

Alongamento 
(%)

Sem.Y 314±3 759±2 55±1
X%Y 310±7 743±5 70±4

10X%Y 342±2 681±10 27±1

Foi evidenciado que uma adição de 
pequena quantidade de Y não resultou em 
significativo aumento da resistência, mas houve forte 
aumento da ductilidade, medida pelo alongamento 
percentual. Uma maior adição deste elemento, 
contudo, proporcionou aumento no limite de 
escoamento, porém com impacto deletério no limite 
de resistência e ductilidade, relacionado à falha 
prematura do material durante a deformação 
plástica.

A respeito da ductilidade, a adição de ítrio 
na amostra X%Y promoveu marcante incremento na 
ductilidade. Segundo [3], a alta afinidade do ítrio com 
O, S, N, P, etc., diminui a segregação de impurezas, 
levando à limpeza dos contornos de grão e 
melhorando coesão destes. Também foi visto que, a 
presença de ítrio nos carbetos modifica sua estrutura 
cristalina, levando a um aumento do desajuste entre 
a matriz e os carbetos, proporcionando um aumento 
da energia interfacial entre eles e diminuindo a força 
motriz para a formação dos carbetos. Desta forma, 
os carbetos são refinados, como mostra a tabela 3,
e sua morfologia muda resultando no aumento da 

resistência à propagação da trinca e melhora da 
ductilidade.

Tabela 3 – Tamanho de grão e análise dos carbetos.

Amostra
Tamanho 
médio do 

grão

Tamanho 
médio dos 
carbetos

Fração 
volumétrica 

dos carbetos
Sem.Y 23 4,101 0,225
X%Y 36 3,522 0,162

10X%Y 15 0,922 0,272

As análises dos tamanhos de grãos das 
amostras, mostraram que a adição de ítrio para o 
refinamento do tamanho de grão foi eficaz para 
maiores teores de ítrio, de acordo com a tabela 3. 

O crescimento do grão na amostra X%Y foi
associado ao efeito do Y de limpar os contornos. As 
impurezas não apenas afetam a movimentação dos 
contornos por arraste, mas também mudam a 
estrutura dos contornos, o que, por sua vez, alterará 
a sua mobilidade Já para as amostras com 10X%Y, 
a grande quantidade de partículas evidenciadas em 
torno dos contornos atua como barreia à 
movimentação dos mesmos, sendo eficaz para o 
refino do grão.

Conclusões
A adição de Y na liga teve efeito na redução 

de elementos intersticiais e de S na liga.
A adição de Y à superliga 718, em 

pequenas quantidades, foi capaz de melhorar a 
ductilidade em torno de 27%. Para maiores teores de 
Y, a grande precipitação de fases ricas em Y 
fragilizaram o material.
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é analisar a capacidade da técnica não destrutiva de termografia ativa pulsada para a 
inspeção de materiais compósitos poliméricos reforçados por fibra de carbono (CFRP) e detecção de defeitos 
que podem ocorrer nestes materiais. Foram confeccionados corpos de prova, extraídos a partir de um tubo 
CFRP, onde foram usinados defeitos com diferentes diâmetros e profundidades. Além disso, foi construído um 
modelo de sólido virtual correspondente para simulação computacional da técnica, a fim de reproduzir 
numericamente os fenômenos físicos presentes nos ensaios termográficos. Através da validação do modelo de 
simulação computacional e do conjunto de dados obtidos experimentalmente, foi possível analisar o contraste 
térmico e também estimar o limite de detecção da técnica para inspeção destes materiais pelo lado oposto dos 
defeitos. 
Palavras-chave: termografia, fibra de carbono, simulação computacional. 

Introdução
Materiais compósitos reforçados por fibras têm sido 
aplicados em diversos setores da economia, 
sobretudo no setor petroquímico e na indústria 
aeronáutica. A incorporação de estruturas 
fabricadas em material compósito se deve 
especialmente à sua elevada relação 
peso/resistência mecânica e alta resistência à 
corrosão [1]. A crescente demanda pelo uso desses 
materiais fez surgir a necessidade de um controle 
de qualidade para detecção de falhas estruturais e 
descontinuidades, desde as etapas de fabricação 
do compósito assim como a sua posterior inspeção 
em serviço. Nesse contexto, técnicas de ensaios 
não destrutivos despontam como alternativa 
promissora confiável para detecção, localização e 
dimensionamento de regiões defeituosas e 
avaliação da integridade. A termografia se 
apresenta como uma poderosa ferramenta frente às 
demais técnicas não destrutivas por ser uma 
técnica de fácil inspeção e armazenamento de 
dados, que dispensa o contato com o material e 
permite alta velocidade de inspeção [2].

A termografia se baseia em analisar o perfil de 
temperaturas na superfície do material e, através 
desta análise, detectar regiões que, por diferença 
de temperaturas, apresentem alterações no fluxo 
de calor na região dos defeitos superficiais ou sub-
superficiais [2]. O objetivo deste trabalho é utilizar a 
termografia ativa e a simulação computacional para 

avaliar a capacidade da técnica em detectar 
defeitos nos materiais CFRP. 

Materiais e métodos 
Para o presente estudo, o material utilizado é um 
CFRP, recebido na forma de um tubo sem 
emendas. A peça foi produzida pelo processo de 
laminação manual e compactação a vácuo, e 
possui dimensões 110 mm de diâmetro externo e 
espessura de 5,5 mm. A partir deste tubo, 
extraíram-se corpos de prova (CP’s), e os entalhes 
foram usinados na região correspondente a parte 
interna do tubo, situados em diferentes 
profundidades a fim de simular delaminações, como 
esquematizado na Figura 1. 

Figura 1 – Esquema representativo do plano de 
preparação das amostras. 

O aparato utilizado para o ensaio termográfico é 
uma câmera FLIR SC640, além do conjunto de 
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lâmpadas halógenas de potência 5 kW, para 
excitação térmica de 10 segundos, com resposta 
captada no modo de reflexão e tempo total de 
observação da temperatura de 60 segundos. Para 
simular os defeitos na peça e determinar os 
parâmetros a serem empregados, foi construído o 
modelo de simulação utilizado o software COMSOL 
Multiphysics®, com a interface correspondente ao 
módulo de transferência de calor em sólidos, 
aplicados em três dimensões, sendo a evolução da 
temperatura dependente do tempo. O material 
escolhido para representar os defeitos no 
compósito foi o ar. As simulações que representam 
CP’s foram feitas utilizando um sólido virtual com 
geometria cilíndrica, com as dimensões das 
amostras para os testes experimentais. Os defeitos, 
todos circulares, foram construídos com diâmetros 
e profundidades diferentes. Na Tabela 1, são 
apresentadas as especificações de cada defeito 
dos CP’s.

Tabela 1 – Características dos defeitos 
Amostra Defeito Diâmetro

[mm]
Profundidade 

do Defeito 
[mm]

Espessura 
Remanescente 

[mm]

CP1

D1 5,0 4,38 1,28
D2 10,0 4,55 1,11
D3 10,0 2,35 3,31
D4 10,0 4,24 1,42

CP2

D5 10,0 4,04 1,76
D6 5,0 4,03 1,77
D7 10,0 2,86 2,94
D8 5,0 3,10 2,70

CP3

D9 10,0 3,06 2,54
D10 5,0 3,57 2,03
D11 10,0 2,92 2,68
D12 5,0 3,26 2,34

A metodologia utilizada neste trabalho consiste na 
avaliação dos termogramas obtidos, utilizando 
como parâmetro de análise o valor do contraste 
térmico dos defeitos. 

Resultados e discussão 
Na Figura 2 são apresentadas as imagens da 
distribuição de temperaturas na superfície do 
material durante a inspeção por termografia ativa 
pulsada e a simulação, e sua evolução ao longo do 
tempo de ensaio, para regiões com e sem defeito 
nos CP’s correspondentes. Também são 
apresentadas as curvas temperatura x tempo 
comparativas entre os resultados obtidos 
experimentalmente e por simulação, mostrando que 
os valores para a região de arrefecimento em 
ambas as curvas apresentam boa correlação para 

um referido defeito. Dessa forma foi possível
garantir a validação do modelo desenvolvido. As 
regiões mais claras nos termogramas representam 
as descontinuidades do material. 

Figura 2 – Imagem termográfica de melhor contraste da 
distribuição de temperaturas na superfície da amostra e 

do sólido virtual, com as curvas experimentais e de 
simulação ao longo do tempo referentes ao (a)CP1, 

(b)CP2 e (c)CP3.

Conclusões 
O estudo empregando simulação computacional 
mostrou que a técnica é efetiva para detecção de 
defeitos sub-superficiais em compósitos do tipo 
CFRP. Os termogramas obtidos com as 
configurações de ensaio experimental utilizado 
neste trabalho apresentaram regiões com bom 
contraste térmico, de modo a possibilitar a detecção 
de defeitos de 5 mm de diâmetro até 2 mm abaixo 
da superfície. Defeitos com 10 mm de diâmetro 
foram detectados até 2,6 mm de profundidade. 
Portanto, esta ferramenta de simulação, uma vez 
validada, se mostrou capaz de estimar o limite de 
detecção da técnica.  
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Resumo
Os aços TRIP são atualmente a liga mais solicitada pelo setor automobilístico. Pesquisas inovadoras têm sido 
desenvolvidas para inserir certos aços inoxidáveis neste mercado competitivo. Sabe-se que o aço inoxidável
austenítico, após uma dada deformação ou tratamento criogênico, pode gerar martensita e promover uma boa 
relação resistência/ductilidade. Para obtenção de um aço com tais propriedades, é de suma importância 
compreender a influência de certos elementos de liga sobre a transformação martensítica induzida por
deformação através da análise microestrutural e da fração de fase formada. Os resultados mostraram que as 
propriedades mecânicas desses novos aços inox são equivalentes aos obtidos pelos aços TRIP. Além disso, de 
acordo com a morfologia microestrutural pode-se obter um ganho considerável em ductilidade sem a perda de 
resistência.
Palavras-chave: aço inox austenítico, martensita induzida por deformação, aços com aplicação automobilística.

Introdução
É de conhecimento geral que o setor 
automobilístico é um dos mais rentáveis da 
indústria atual e a liga mais empregada neste 
segmento são os aços TRIP. Estudos sobre o
desenvolvimento de um aço inoxidável capaz de 
absorver uma quantidade considerável de energia e 
simultaneamente ser classificado como um aço de 
alta resistência (ultra high strengthsteel) [1] são 
explorados visando torná-los competitivos neste 
mercado. Portanto, o domínio sobre a influência de 
certos elementos sobre à transformação 
martensítica nestes aços torna-se essencial.  
Para este fim, foram determinadas até o momento a
fração martensítica formada pela deformação bem 
como as propriedades mecânicas de cada liga e os 
resultados preliminares da caracterização 
microestrutural. 

Materiais e métodos
Os materiais utilizados neste estudo são aços
inoxidáveis austeníticos, produzidos e fornecidos 
pela APERAM Stainless Europe. A Tabela 1 mostra 
as variações das composições químicas das ligas 
utilizadas nesse estudo com base no aço comercial 
A301.
Foram realizados ensaios de tração em corpos de 
prova padronizados, acompanhados pela medição 
magnética in-situ para o aço inoxidável comercial 
A301 e para duas composições modificadas sob a 
taxa de deformação de 7*10-3 s-1. 

Tabela 1 – Composição química das ligas A301, P e Y
Elementos (% massa)

Ligas Cr Mn N C Ni Si Cu Mo Nb

A301 16-18 2 0,1 0,05 6-8 1 0,3 0,2 -

P Aumento de Mn, C,Cu, Nb e redução de Cr,Ni, N, Si 
e Mo

Y Aumento de Mn,N,Cu, Mo, Nb e redução de Cr, C, 
Ni, Si

TRIP 
780

(%max)
2,2 0,17 0,6

Para a medição magnética, o sistema Labview foi
usado para comandar um perfil de corrente que cria 
um campo magnético e uma magnetização sobre a 
amostra. Com as amostras já ensaiadas, a 
preparação metalográfica foi realizada seguida de 
análise com microscópio óptico. As etapas de corte, 
embutimento e polimento tradicionais foram 
empregadas. Além destes procedimentos, um 
polimento eletroquímico fez-se necessário para
remover a camada superficial encruada pelo 
lixamento das amostras, seguido pelo ataque 
químico Behara.

Resultados e discussão
A Figura 1 apresenta a curva tensão x deformação
das ligas estudadas neste trabalho e a Tabela 2 
contém as principais propriedades mecânicas 
obtidas para cada uma dessas ligas.
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Figura 1 – Curva tensão x deformação para as ligas 
A301, P e Y

Tabela 2 – Propriedades mecânicas principais das ligas 
A301, P e Y

Ligas
Limite de 

escoamento 
(MPa)

Limite de 
resistência 

(MPa)

Alongamento
(%)

Liga Y 407 1449 31
Liga P 373 1300 30
A301 403 1623 51

TRIP 780 450 - 550 780 - 900 ≥ 23

O resultado proveniente da medição magnética, de 
forma sintetizada, relaciona a fração de martensita 
com a deformação aplicada durante o ensaio
(Figura 2).

Figura 2 – Curva fração de martensita x deformação para 
as ligas A301, P e Y

A Figura 3 mostra as microestruturas dos aços
A301 e P após deformação a uma taxa de 10-3s-1.

(a) (b)
Figura 3 – (a) Liga A301 e (b) Liga P após deformação à 

uma taxa de 10-3s-1 (50µm)

Os resultados do ensaio de tração indicam que os
aços estudados possuem propriedades mecânicas 
muito próximas aos aços TRIP [2], sendo 

promissores como alternativa aos aços TRIP nesta 
aplicação. A Figura 1 mostra um comportamento 
diferenciado da liga A301 em relação às ligas Y e 
P, apresentando uma resistência mecânica similar
e uma maior ductilidade. Isso explica o resultado 
apresentado na Figura 2, onde a fração de 
martensita é a responsável pelo aumento da 
resistência mecânica. Portanto uma primeira 
análise indica que os elementos de liga contribuem 
significativamente para a transformação 
martensítica e resistência mecânica [3].
Com base na Figura 3 nota-se a presença de 
camadas de fases martensítica (marrom) e 
austenítica (branco), além disso, pode-se observar 
que a distribuição de fases na liga A301 é mais 
homogênea do que na liga P. As espessuras das 
camadas de martensita e austenita também devem 
ser evidenciadas, pois isso pode estar diretamente 
relacionado à maior ductilidade apresentada pela 
liga A301.

Conclusões
Os resultados apresentados indicaram que a 
ductilidade proveniente da liga comercial A301 em 
conjunto com sua alta resistência foi resultado da 
morfologia e distribuição das fases, bem como 
dependente da influência dos elementos de liga que 
fazem parte da composição química.
Comparando as ligas em questão com o aço TRIP
comercial, observa-se que as propriedades 
mecânicas são equivalentes, viabilizando apenas 
um comparativo de custo de processamento para 
efetiva competição no mercado.
Uma análise mais aprofundada sobre o efeito dos 
elementos de liga, baseado no aprofundamento das 
caracterizações microestruturais será realizada 
para aprofundar o estudo.

Agradecimentos
Os autores agradecem a APERAM pelo fornecimento do 
material e ao laboratório LTM Cachan pelo apoio no 
processamento das ligas.

Referências
[1] R. Ueji, Y. Takagi, N. Tsuchida, K. Shinagawa, Y. 

Tanaka, T. Mizuguchi, Mat. Sci. Eng. A, 576(2013) 
14–20.

[2] A. Worldwide, “TRIP (Transformation Induced 
Plasticity ) steels,” 2008.

[3] N.Ohkubo, K. Miyakusu, Y. Uematsu, H. Kimura, ISIJ 
Int., 34(1994): 764-772. 

P
Y

A301

PY
A301





ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018

Sessão Técnica 2



26

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão Técnica 2

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

Hydrogen Evolution Reaction Evaluation in Aqueous Solutions Containing H2S at Different 
Pressures

Pedro Rupf Pereira Viana1*, Flávio Vieira Vasques de Souza1, Oswaldo Esteves Barcia1,2, Oscar Rosa Mattos1

*pedrorupf@gmail.com, CNPq Ph.D. scholarship
1Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Soldagem, LNDC, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFRJ, CEP 21945-970, Rio de Janeiro, Brazil.
2Departamento de Fisico-Química, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brazil.

Abstract
H2S corrosion has been a known problem in oil/gas production and transport, which was enhanced after the 
discovery of huge oil and gas reserves in the pre-salt layer. The presence of H2S in free water may cause severe 
corrosion problems in oil and gas pipes and is mainly influenced by temperature, H2S content, fluid velocity, oil 
composition, pH and steel surface conditions. This work addresses the hydrogen evolution reaction (HER) 
occurring on platinum in an aqueous solution containing dissolved H2S at several pressures. A new setup that uses 
a low inertia rotating disc electrode (RDE) adapted in an autoclave is proposed. This setup allows obtaining 
polarizations curves and electro-hydrodynamic (EHD) impedances, the latter for the first time in pressured 
conditions.
Keywords: Hydrogen Evolution Reaction, H2S, Rotating Disc Electrode, EHD Impedance.

Introduction
H2S corrosion has been a known problem in oil/gas 
production and transport since 1940, which was 
enhanced after the discovery of huge oil and gas 
reserves in the pre-salt layer, as mentioned [1]. 
Recently, new ideas were proposed about the anodic 
role of H2S in the global corrosion process [2,3]. The 
major limitation of the proposed mechanisms until 
now is the experimental approach used, in general 
restricted to steady state techniques. Thus, the 
objective of this study is to present new results using 
a new setup that allows working with a low inertia 
rotating disk electrode (RDE) adapted in an 
autoclave. This setup allows obtaining polarization 
curves and electro-hydrodynamic impedance (EHD), 
the latter for the first time in pressurized conditions. 
Indeed, although very useful for problems related to 
mass transport in the electrochemical field, EHD 
impedance has been used by few research groups
[4,5], but never at high pressures. The present work 
deals with hydrogen evolution reaction (HER) in 
aqueous solutions containing H2S at different 
pressures.

Materials and methods
A new setup was used to work at high pressure with 
a RDE, where the schematic setup was based in a 
recent work [6]. All experiments in this work were 
performed using 0.01 mol/L K2SO4 solution as 
supporting electrolyte. Analytical grade reagents and 
double distilled water were used for preparing the 
solution. A 0.126 cm2 platinum RDE embedded in 

polyetheretherketone (PEEK), abraded with #1500 
grit paper, was used as working electrode (WE). A 
large platinum grid was used as counter electrode 
and a Hastelloy rod as reference electrode.
Electrochemical measurements were carried out at 
room temperature (25 °C ± 1 °C) using a Gamry 
Reference 600 Potentiostat. Potential scans were 
performed from the open circuit, at a rate of 1.00 
mV/s to obtain polarization curves in the hydrogen 
evolution domain. All potential scans were done in 
triplicate in 1% H2S / 99% N2 saturated conditions 
(oxygen free). Gas saturation was obtained by 
purging the test solutions with 1% H2S / 99% N2
during at least 2 h. H2S tests were carried out at 0.1
and 3.0 MPa. For 0.1 MPa tests, a slight gas 
overpressure was maintained inside the autoclave to 
avoid oxygen contamination.

Results and discussion
In H2S pressured system, the Figure 1 presents the 
polarization curves at different H2S pressures and 
Figure 2 presents Koutecky-Levich plots.
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Figure 1 – Polarization curves for 0.01 M K2SO4 at 0.1 
and 3.0 MPa in H2S atmosphere, respectively

Figure 2 – Koutecky-Levich plots for 0.01 M K2SO4 at 0.1 
and 3.0 MPa in H2S atmosphere

Both curves could be considered as having a 
nonlinear behavior not passing through the origin. In 
the literature [7], is considered IL linear with Ω1/2 and 
interpreted as the transport of the electroactive 
species. However, the Koutecký-Levich equation, or 
IL-1 linear with Ω-1/2, was also proposed for the case 
of a chemical-electrochemical (CE) mechanism.
EHD impedance results for 0.1 and 3.0 MPa H2S 
pressures are presented in Figure 3 and 4.

Figure 3 – (a) Normalized amplitude and (b) phase shift 
for 0.01 M K2SO4 at 0.1 MPa H2S pressure

Figure 4 – (a) Normalized amplitude and (b) phase shift 
for 0.01 M K2SO4 at 3.0 MPa H2S pressure

EHD impedances results were compatible with a 
partially blocked electrode and CE mechanism [6], 
but CE mechanism process is more pronounced.

Conclusions
A new experimental setup was validated for working 
in a high pressure system adapted to obtain steady 
state and transient results. The setup was used to 
study hydrogen reaction in the presence of H2S at 
different pressures. Nonlinear behavior was found for 
IL vs. Ω1/2 and IL-1 vs. Ω-1/2. EHD impedances results 
were compatible with a CE mechanism process and 
the development of an analytical model for different 
H2S pressures is still needed.
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Influência do processamento termomecânico em ciclos de deformação por trefilação e 
solubilização no desenvolvimento da mesotextura e nas propriedades mecânicas da superliga 
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Resumo 
A superliga de níquel 718 é uma liga endurecida por precipitação utilizada normalmente em altas temperaturas
até 650°C. A rota de processamento pode influenciar na microestrutura, mesotextura e propriedades mecânicas.
O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do tratamento termomecânico de ciclos de trefilação seguidos de
solubilização em propriedades microestruturais e mecânicas para fios desta liga. As técnicas utilizadas foram:
microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de elétrons retroespalhados e medidas de dureza. Foi 
possível observar que os fatores geométricos da ferramenta utilizada na trefilação influenciam na 
heterogeneidade na deformação do material, refletindo em uma distribuição microestrutural e mecânica
heterogênea ao longo da secção radial do fio.
Palavras-chave: trefilação, heterogeneidade, superliga 718, microscopia eletrônica;

Introdução
A superliga de níquel 718 é uma liga 

austenítica endurecida majoritariamente pela 
precipitação das fases γ´ e γ´´, que combina boa 
resistência a corrosão com alta resistência 
mecânica em temperaturas até 650°C [1]. Esta liga 
é amplamente utilizada nas indústrias: nuclear, 
petroquímica e aeroespacial.

Esta liga apresenta alguns problemas de 
natureza intergranular, como: oxigen assisted 
integranular cracking (OAIC) e a fragilização pelo 
hidrogênio[2], que podem ser mitigados pela 
manipulação da mesotextura através de 
tratamentos termomecânicos específicos, 
normalmente com ciclos de deformação seguidos 
de solubilização[3]. Além disso, é comum nessas 
ligas a precipitação controlada da fase δ para refino
de grão [4]. 

Materiais e métodos
O material de partida deste trabalho foi um 

fio laminado de 6,7 mm de diâmetro da superliga de 
níquel 718 . 

Foi proposta uma rota de processamento 
termomecânico, com redução do diâmetro do fio de 
6,7mm para 5,0mm com 3 passes de reduções 
intermediárias de trefilação com tratamentos 
térmicos de solubilização super-solvus δ (1050°C) 
e sub-solvus δ (975°) entre os passes. Após o final 
deste processo, o fio passou pelo tratamento 
térmico de envelhecimento.

Foram retiradas amostras ao final do 
processamento tanto da condição solubilizada, 

como da condição envelhecida. As amostras foram 
submetidas a preparação metalográfica 
convencional para a caracterização em microscopia 
eletrônica de varredura. Adicionalmente, foi feito
polimento por jateamento para análise de difração 
de elétrons retroespalhados. Por fim, foi feito um 
mapa de dureza para avaliação da 
heterogeneidade da microestrutura na condição 
solubilizada.

Resultados e discussão

O material como solubilizado apresentou 
uma significativa diferença entre as durezas nas 
regiões da superfície e do centro do fio, como é 
visto na figura 1.

Figura1- Mapa de dureza ao longo da secção radial do 
fio na condição solubilizada 

A distribuição heterogênea de deformação 
ao longo da secção radial do fio causa uma 
distribuição não uniforme da energia acumulada 
das discordâncias, a qual é a principal força motriz 
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para a recristalização estática [5]. Devido a isso, 
alguns parâmetros microestruturais do material 
solubilizado, incluindo o tamanho de grão, podem 
ser afetados, causando um reflexo em propriedades 
mecânicas como a dureza. Portanto, como a 
dureza na superfície é maior do que no centro do 
material, há indícios de heterogeneidade 
microestrutural causadas pelo processo de 
trefilação. 

Um dado que pode corroborar esta 
informação é o parâmetro ∆. Este parâmetro é um 
indicativo para se determinar a heterogeneidade no 
processo de trefilação e leva em consideração os 
fatores geométricos da ferramenta e a redução da 
área transversal, como observado na equação (1). 
Portanto em cada um dos passes haverá um valor 
de ∆ diferente, como é visto na tabela 1. Para 
valores próximos de 0,9 a deformação é 
considerada homogênea [6]. 

Tabela 1 – Reduções da área transversal do fio e valor 
do parâmetro ∆ em cada passe

Ângulo α (°) Passe 1 Passe2 Passe 3
Área inicial (mm²) 35,0 27,3 22,9
Área final (mm²) 27,3 22,9 19,6

∆ 1,26 1,79 2,02

𝛥𝛥𝛥𝛥 = 4𝛼𝛼𝛼𝛼

ln�𝐴𝐴𝐴𝐴0 𝐴𝐴𝐴𝐴1� �
(1)

Portanto, como os valores de ∆ estão
acima de 0,9 a distribuição de deformação deve ser 
heterogênea. 

Há uma pequena variação no tamanho de 
grão médio ao longo da secção radial do fio na 
condição envelhecida, como é possível observar na 
tabela 2 

Tabela 2-Tamanho de grão na superfície e no centro

Tamanho de grão(µm)
Centro 16,4±3,0

Superfície 14,7±1,9

Na superfície, onde o material apresentou 
uma maior dureza, o tamanho de grão é menor. 
Apesar da elevada dispersão dos resultados, esta 
variação também corrobora a teoria da 
heterogeneidade do processo, visto que o aumento 
da dureza acompanha a diminuição do tamanho de
grão segundo a equação de Hall-petch.

Outro fator que foi sensível a 
heterogeneidade do processo foi a mesotextura. A
figura 2 e a Tabela 3 ilustram melhor a variação 
deste parâmetro.

Figura 2- Contornos Σ3,Σ9,Σ27 a) Centro do material 
b) Superfície do material

Tabela 3 – Fração de contornos especiais

Σ3 Σ9 Σ27 Total
Centro 41,6 2,12 0,48 44,2

Superfície 44,72 2,31 0,46 47,5

Esta diferença na fração de contornos 
especiais entre a superfície e o centro evidencia 
que a região mais deformada antes da solubilização 
é a região onde houve a maior quantidade de 
contornos especiais devido maior mobilidade dos 
contornos induzida pela deformação, condição 
necessária para formação destes contornos.

Conclusões
A Heterogeneidade da deformação induzida 

pela resultou em variações nos valores médios de: 
tamanho de grão, dureza e fração de contornos 
especiais ao longo da secção radial do fio. 
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Resumo
A aplicação da prensa de rolos em circuitos de cominuição se encontra cada vez mais presente na indústria 
mineral. Na prensagem de pellet feed, previa à pelotização, as usinas do Complexo de Tubarão da Vale S.A 
foram as pioneiras na aplicação da tecnologia. O presente trabalho avalia, por meio de simulações de processo, 
o desempenho da prensa de rolos em escala piloto na prensagem de pellet feed em diferentes configurações de
circuito. Para as simulações foi utilizado o modelo fenomenológico de Torres & Casali (2009), sendo este
validado por dados experimentais de prensagem em diferentes condições de operação. O trabalho mostrou que
variações do circuito tradicional (prensagem em um único estágio) podem ser muito atrativas do ponto de vista
de ganho de área superficial específica no produto final.
Palavras-chave: Pellet Feed; Simulação; Prensa de Rolos; Modelagem Matemática

Introdução
Desde a introdução da prensa de rolos na indústria 
cimenteira, o projeto e a engenharia do 
equipamento passaram por um desenvolvimento 
apreciável, que culminou com a grande aceitação 
da tecnologia em diferentes aplicações na industrial 
mineral [1].  
No começo da década de 1990, a Vale S.A 
implementou a prensagem de minério de ferro em 
prensa de rolos combinada com a moagem em 
moinhos de bolas para produzir pellet feed fines
nas usinas de pelotização do Complexo de 
Tubarão, seja na pré-moagem ou na remoagem da 
descarga do moinho de bolas [2]. A prensagem de 
pellet feed se mostrou atrativa e possibilitou uma 
série de melhorias operacionais como redução do 
consumo energético, aumento da área superficial 
específica e geração de um produto mais uniforme.
Atualmente, diferentes configurações de circuitos 
de prensagem têm sido objeto de pesquisa, 
inclusive com a proposição da prensa de rolos ser 
usada como o principal equipamento na produção 
de pellet feed fines. O objetivo principal é diminuir o 
CAPEX e o OPEX a partir da substituição de 
moinhos de bolas, filtros, espessadores e ciclones.  
As configurações de circuitos de prensagem que 
têm sido utilizados na indústria são [2]: 
• Circuito aberto em um ou vários estágios;
• Circuito fechado com classificação;
• Circuito fechado com reciclo do produto.
Motivados pelas evidências experimentais
supracitadas, o presente estudo compara diferentes
configurações de circuitos de prensagem que
podem ser aplicadas na pré-moagem de pellet feed.

Os diferentes circuitos foram simulados usando o 
modelo matemático fenomenológico de Torres & 
Casali (2009) [3], o qual foi calibrado e validado 
usando dados experimentais de testes de 
prensagem de pellet feed em escala piloto.

Materiais e métodos
O pellet feed utilizado nos testes experimentais foi 
um concentrado de flotação proveniente de minas 
do Complexo de Itabira. O minério utilizado 
apresentou teor de umidade inferior a 3%. 
A prensa de rolos utilizada nos testes tem diâmetro
de 1 m e comprimento de 0,32 m. Nos testes foram 
registradas as condições operacionais e variáveis 
de desempenho do equipamento, além da coleta de 
uma amostra do produto para caracterizar a 
granulometria e a superfície específica do material. 
Também foram coletadas amostras com um 
dispositivo contendo cinco subdivisões introduzido 
longitudinalmente na descarga da prensa durante o 
ensaio. O objetivo foi avaliar diferentes mecanismos 
de quebra ao longo do rolo.
Foram realizadas duas baterias de testes de 
prensagem de pellet feed para calibrar e validar o 
modelo. As condições de prensagem em um único 
estágio são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Condições dos testes de prensagem única
T1 T2 T3 T4* T5

Pressão op (bar) 8.2 15.4 23.1 42.8 54.2
Abertura op (mm) 19.3 16.3 14.5 11.3 10.9
Velocidade (m/s) 0.22 0.22 0.22 0.27 0.26
Capacidade (t/h) 20.6 17.9 16.8 18.2 17.9
Potência (kW) 10.8 15.9 21.2 43.3 50.3
Blaine (cm²/g) 580 652 695 941 994
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Modelagem Matemática
O modelo matemático utilizado foi proposto por 
Torres & Casali (2009) [3] e modificado em relação 
a algumas previsões e variáveis de desempenho
[4]. O modelo de quebra permite a previsão do 
produto da prensa ao longo do eixo longitudinal do 
rolo e garante uma avaliação deste efeito dentro da 
prensagem. A Figura 1 apresenta um esquema do 
funcionamento do modelo de quebra. 

Figura 1 – Esquema do modelo e quebra de Torres & 
Casali (2009) [3]

Configurações de circuito de prensagem
Foram simulados 4 estudos de caso diferentes, 
onde se mantiveram as mesmas condições 
operacionais e capacidade do circuito. A Figura 2 
apresenta os diferentes circuitos simulados.

Figura 2 – Configurações simuladas no estudo

Resultados e Discussões
Inicialmente foi necessário ajustar os parâmetros 
ótimos do modelo e para isto utilizou-se o teste T4 
como Caso Base. A Figura 3 apresenta o ajuste 
para o perfil de granulometria e área superficial ao 
longo do rolo.

Figura 3 – Perfil de granulometria e área superficial 
para o ajuste realizado com o teste T4

A partir da validação do modelo, as simulações dos 
estudos de caso foram realizadas, respectivamente 
com pressões de 30 e 60 bar, e se apresentam nas 
Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 - Resultados das simulações com 30 bar
C1 C2 C3 C4

Capacidade (t/h) 20 20 20 40
Potência (kW) 24 50 48 72
Energia (kWh/t) 1.2 2.5 2.4 1.8
Pass 45 µm (%) 48.9 59.6 63.9 59.2
Blaine (cm²/g) 772 973 1056 945
Ganho Blaine 262 463 546 435
Eficiência 216 184 225 239

Tabela 4 – Resultados das simulações com 60 bar
C1 C2 C3 C4

Capacidade (t/h) 20 20 20 40
Potência (kW) 47 95 94 141
Energia (kWh/t) 2.3 4.7 4.7 3.5
Pass 45 µm (%) 62.1 79.7 84.0 78
Blaine (cm²/g) 1047 1507 1612 1390
Ganho Blaine 537 997 1102 880
Eficiência 227 208 233 248

Os resultados apresentados mostraram que o Caso 
3 se mostrou o melhor em ganho de área superficial 
nos dois cenários, embora o Caso 4 seja o mais 
eficiente em termos de consumo energético. De 
fato, diferentes configurações de circuito se 
mostraram interessantes e uma alternativa viável 
para substituir o processo tradicional de 
prensagem.

Conclusões
Foi possível aferir que diferentes circuitos de 
prensagem são mais eficientes e interessantes que 
o sistema tradicional de prensagem. O Caso 3 se
mostrou interessante do ponto de vista de ganho de
área superficial, sendo maior que os demais.
Porém, o Caso 4 se mostrou o mais eficiente em
termos energéticos dentro do processo de
prensagem em escala piloto.
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Resumo
Os modelos mecanicistas da moagem buscam descrever o fenômeno de quebra utilizando uma abordagem 
energética. Desta forma eles são capazes de separar os efeitos do meio de cominuição das características 
intrínsecas de quebra do material. Dentre estes, destaca-se o modelo UFRJ, no qual utiliza-se o conceito de 
distribuição de energias de fratura e a mecânica do dano contínuo para modelar a resistência das partículas. No 
presente trabalho foi desenvolvida uma rotina computacional capaz de simular o modelo UFRJ aplicado à moagem 
em batelada. Inicialmente validou-se a rotina comparando os resultados obtidos com resultados da literatura. 
Posteriormente, analisou-se o efeito de diversas variáveis sobre o resultado final e, por fim, propõe-se um indicador 
para a escolha do passo de tempo mais adequado em termos de tempo de simulação e erro numérico.
Palavras-chave: Modelo mecanicista UFRJ, Balanço populacional, Moagem.

Introdução
O modelo mecanicista UFRJ, diferentemente do 
modelo do balanço populacional tradicional, permite 
desacoplar os efeitos do material da influência do 
equipamento durante o processo de cominuição. O 
modelo utiliza o conceito de distribuição de energias 
de fratura e probabilidade de quebra de partículas. 
Além disso, o modelo leva em consideração o 
enfraquecimento das partículas, ou seja, partículas 
que sofreram um evento de colisão, mas não 
quebraram e, com isso, passam a ter uma energia 
de fratura menor do que tinha antes da colisão. 
Presumindo esfericidade da partícula, 
comportamento perfeitamente elástico e superfície 
de impacto perfeitamente plana, é possível 
relacionar a energia de fratura após a colisão com a 
energia de fratura antes da colisão de acordo com a 
equação 1.
𝐸𝐸𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝑛𝑛−1(1 − 𝐷𝐷𝑛𝑛) Eq. 1

onde En é a energia após a colisão, En-1 é a energia 
antes de colisão e Dn  é o dano sofrido pela partícula, 
que pode ser calculado de acordo com a equação 2.

𝐷𝐷𝑛𝑛 = [ 2𝛾𝛾
(2𝛾𝛾+5−5𝐷𝐷𝑛𝑛)

𝐸𝐸𝑘𝑘,𝑛𝑛
𝐸𝐸𝑛𝑛−1

]
2𝛾𝛾
5    Eq. 2  

onde γ é a susceptibilidade ao dano. Quanto mais 
baixo é seu valor, mais fácil é para o material 
acumular dano e, portanto, enfraquecer com 
impactos sucessivos. A partir dos novos valores das 
energias de fratura das partículas é possível 
calculara taxa de variação de massa de material

contido em uma classe de tamanho i a partir da
equação 3.
dwi(t)
dt = ω

M [−Di,b(t) − Di,s(t) + Ai,b(t) + Ai,s(t)]     Eq.3

As funções A e D representam a taxa de 
aparecimento e desaparecimento de material na 
classe i, respectivamente. O subscrito b é referente 
à quebra volumétrica, enquanto o subscrito s é 
referente a quebra superficial. Estes termos são 
detalhados em [1].
O presente trabalho busca utilizar os conceitos de 
otimização e vetorização de código a fim de 
desenvolver uma rotina computacional em 
linguagem MATLAB que seja capaz de obter os 
mesmos resultados que foram obtidos por [1] em 
menos tempo. Além disso, buscou-se formular um 
índice que fosse capaz de estimar o maior valor de 
passo de tempo que pode ser utilizado para resolver 
as equações do modelo UFRJ sem que o erro 
numérico seja significativo.

Materiais e métodos
No presente trabalho vetorizou-se a função quebra 
utilizada por [1] além de se utilizar o conceito de 
operação elemento a elemento do MATLAB 
buscando reduzir o tempo de execução do código.
Vetorizar significa utilizar expressões que atuem ao 
mesmo tempo sobre todos os elementos de um vetor 
sem a necessidade de escrever um loop que atue 
sobre cada elemento. Além disso, utilizou-se a 
versão R2018a do MATLAB, que implementa de
forma mais eficiente cálculos utilizados no código, 
como interpolações e multiplicação de matrizes. As 
simulações foram realizadas em um computador 
dotado de um processador Intel Xeon X3370 e 8GB 
de memória RAM.
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Posteriormente, analisou-se o efeito de diversas variáveis sobre o resultado final e, por fim, propõe-se um indicador 
para a escolha do passo de tempo mais adequado em termos de tempo de simulação e erro numérico.
Palavras-chave: Modelo mecanicista UFRJ, Balanço populacional, Moagem.

Introdução
O modelo mecanicista UFRJ, diferentemente do 
modelo do balanço populacional tradicional, permite 
desacoplar os efeitos do material da influência do 
equipamento durante o processo de cominuição. O 
modelo utiliza o conceito de distribuição de energias 
de fratura e probabilidade de quebra de partículas. 
Além disso, o modelo leva em consideração o 
enfraquecimento das partículas, ou seja, partículas 
que sofreram um evento de colisão, mas não 
quebraram e, com isso, passam a ter uma energia 
de fratura menor do que tinha antes da colisão. 
Presumindo esfericidade da partícula, 
comportamento perfeitamente elástico e superfície 
de impacto perfeitamente plana, é possível 
relacionar a energia de fratura após a colisão com a 
energia de fratura antes da colisão de acordo com a 
equação 1.
𝐸𝐸𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝑛𝑛−1(1 − 𝐷𝐷𝑛𝑛) Eq. 1

onde En é a energia após a colisão, En-1 é a energia 
antes de colisão e Dn  é o dano sofrido pela partícula, 
que pode ser calculado de acordo com a equação 2.

𝐷𝐷𝑛𝑛 = [ 2𝛾𝛾
(2𝛾𝛾+5−5𝐷𝐷𝑛𝑛)

𝐸𝐸𝑘𝑘,𝑛𝑛
𝐸𝐸𝑛𝑛−1

]
2𝛾𝛾
5    Eq. 2  

onde γ é a susceptibilidade ao dano. Quanto mais 
baixo é seu valor, mais fácil é para o material 
acumular dano e, portanto, enfraquecer com 
impactos sucessivos. A partir dos novos valores das 
energias de fratura das partículas é possível 
calculara taxa de variação de massa de material

contido em uma classe de tamanho i a partir da
equação 3.
dwi(t)
dt = ω

M [−Di,b(t) − Di,s(t) + Ai,b(t) + Ai,s(t)]     Eq.3

As funções A e D representam a taxa de 
aparecimento e desaparecimento de material na 
classe i, respectivamente. O subscrito b é referente 
à quebra volumétrica, enquanto o subscrito s é 
referente a quebra superficial. Estes termos são 
detalhados em [1].
O presente trabalho busca utilizar os conceitos de 
otimização e vetorização de código a fim de 
desenvolver uma rotina computacional em 
linguagem MATLAB que seja capaz de obter os 
mesmos resultados que foram obtidos por [1] em 
menos tempo. Além disso, buscou-se formular um 
índice que fosse capaz de estimar o maior valor de 
passo de tempo que pode ser utilizado para resolver 
as equações do modelo UFRJ sem que o erro 
numérico seja significativo.

Materiais e métodos
No presente trabalho vetorizou-se a função quebra 
utilizada por [1] além de se utilizar o conceito de 
operação elemento a elemento do MATLAB 
buscando reduzir o tempo de execução do código.
Vetorizar significa utilizar expressões que atuem ao 
mesmo tempo sobre todos os elementos de um vetor 
sem a necessidade de escrever um loop que atue 
sobre cada elemento. Além disso, utilizou-se a 
versão R2018a do MATLAB, que implementa de
forma mais eficiente cálculos utilizados no código, 
como interpolações e multiplicação de matrizes. As 
simulações foram realizadas em um computador 
dotado de um processador Intel Xeon X3370 e 8GB 
de memória RAM.



33

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão Técnica 2

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

Inicialmente foram realizadas simulações sob as 
mesmas condições utilizando o código desenvolvido 
por [1] e o desenvolvido para o presente trabalho 
com o objetivo de validar este. Uma vez feita a 
validação, verificou-se como certas variáveis 
influenciavam o resultado final e o tempo de 
execução. Estas variáveis foram: granulometria da 
alimentação; resistência do material; tamanho do
moinho e passo de tempo. As simulações realizadas 
como estudo de caso utilizaram os seguintes 
materiais: calcário; cobre; minério de nióbio; 
granulito e dois minérios de ferro diferentes. Em 
todos os casos, foram considerados corpos
moedores de 25 mm de diâmetro e o tempo de 
moagem foi de 8 minutos. Foram utilizadas três 
distribuições granulométricas na alimentação. Para 
alimentação A utilizou-se um topsize de 0,6 mm e 9 
classes de tamanho; para a alimentação B utilizou-
se um topsize de 9,5 mm e 9 classes de tamanho e 
para a alimentação C utilizou-se um topsize de 9,5 
mm e 15 classes de tamanho. Foram realizadas 
simulações para um moinho de 30 cm de diâmetro e 
para um de 60 cm de diâmetro. A integração do 
sistema de equações (Eq.3) foi realizada utilizando o 
método de Euler com passo fixo devido à sua 
facilidade de implementação e baixo custo 
computacional. Foram utilizados passos de tempo 
utilizados de 10−4, 10−3 10−2, 10−1, 1, 5, 10, 20 e 30 
segundos. A métrica utilizada para comparar os 
estudos de caso com os casos base foi a diferença 
absoluta entre os valores de percentual passante na 
primeira classe de tamanho.

Resultados e discussão
A figura 1 apresenta os resultados das simulações 
de ambos os códigos para todos os materiais 
utilizando-se um passo de tempo de 1 segundo. 

Figura 1 - Comparação dos passantes acumulados 
obtidos pelo código desenvolvido por [1] e pelo 
desenvolvido no presente trabalho. 

A figura 2 apresenta o tempo de execução para 
cada uma dessas simulações.

Figura 2 - Comparação dos resultados obtidos pelos 
códigos. 

A partir dos resultados apresentados nas figuras 1 e 
2 validou-se a rotina desenvolvida uma vez que esta 
apresentava resultados muito próximos àqueles 
apresentados por [1] porém com um tempo de 
execução 38% menor em média. O erro absoluto 
obtido foi de 0,2% em média. Foram realizadas 
simulações a fim de avaliar qual submodelo era mais 
sensível ao tamanho do passo de tempo com o 
objetivo de propor um índice para maior passo de 
tempo que poderia ser utilizado em uma dada 
simulação. Verificou-se que a equação do balanço 
de energia foi o submodelo mais sensível ao 
tamanho do passo de tempo e, portanto, a partir dele 
foi proposto o seguinte índice: 

∆𝑡𝑡𝑗𝑗 =
𝑀𝑀

𝜔𝜔𝑗𝑗𝑚𝑚𝐾𝐾𝑗𝑗2
   Eq. 4

onde M é a massa total de partículas de minério no 
interior do moinho, j é a classe de colisão, K
representa o índice da maior energia de impacto 
disponível no interior do moinho e o índice 2 é 
referente a segunda classe de tamanho.

Conclusões
A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que 
a rotina desenvolvida estava validada e que a partir 
do índice proposto, é possível calcular o tempo de 
execução para qualquer simulação, bastando 
conhecer a massa de minério no interior do moinho, 
a frequência de colisões dentro deste e a massa 
capturada da maior classe de tamanho.
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Resumo 
As peças produzidas por Impressão 3D têm apresentado cada vez mais aplicação como produto final apesar de 
sua aplicação se concentrar na produção de protótipos. Isso porque tal tecnologia ainda apresenta muitos 
pontos de melhoria como nos equipamento, no software e na matéria prima. Este trabalho teve como objetivo a 
formulação de um novo filamento com resíduo mineral e PLA como fonte de matéria prima para peças 
produzidas por impressão 3D. Para tal foi realizado o preparo do resíduo mineral formulando composições em 
peso de 0,5,10 e 20% de resíduo com o PLA. Os corpos de prova foram produzidos permitindo análises de 
DSC, TGA e DMA. As análises indicaram que o resíduo mineral forneceu maior estabilidade térmica ao polímero 
e não diminuiu as propriedades mecânicas do PLA.  
Palavras-chave: Impressão 3D, resíduo mineral, análise termográfica. 

Introdução
A tecnologia de fabricação 3D pode ser aplicada
em diferentes áreas, tal inovação tem possibilitado 
um novo sistema de fabricação. Dentre essas 
tecnologias a Impressão 3D ou Deposição por 
Extrusão (FDM) onde utiliza material termoplástico 
como matéria prima, é a técnica mais largamente 
utilizada [1-2]. Isso se deve ao baixo custo do 
equipamento e do material bem como a facilidade 
de manuseio, podendo ser instalada mesmo em 
ambiente de escritório. Mas apesar disso, sua 
grande aplicação se concentra na produção de 
protótipos [3]. Tendo em vista a importância da 
técnica na produção de peças finais, principalmente 
para peças unitárias, há cada vez mais grupos de 
que estudam a melhoria das propriedades 
mecânicas das peças produzidas por Impressão 3D
bem como aumentar a variedade de matriz 
polimérica como fonte de matéria prima. Uma das 
vertentes de estudo tem sido a formulação de um 
filamento compósito de fibras ou partículas. Mas 
umas das grandes problemática da utilização de 
partículas no processo de impressão 3D se deve ao 
diâmetro do bico de 0,4mm. Sendo assim, a 
presença de aglomerados ou partículas acima 
desse diâmetro causa o entupimento do bico 
inviabilizando o processo. Desta forma, a obtenção 
de partículas desaglomeradas e dispersas no 
polímero passa a ser uma etapa de grande 
importância na utilização desse filamento 
compósito. As partículas carbonáticas são 
comumente utilizadas como carga em polímeros, 
entre outros devido a sua baixa dureza. Como na 

indústria de rocha ornamentais são produzidos 
resíduos durante o beneficiamento da rocha torna-
se importante a utilização deste resíduo que de 
forma geral são divididos em dois grandes grupos, 
resíduos grosseiros e resíduos finos. Neste trabalho 
foi utilizado o resíduo fino, resultado dos cortes das 
chapas do mármore Bege Bahia, com Poli(ácido 
lático)(PLA) na formulação do filamento utilizado 
como matéria prima para impressão 3D.

Materiais e métodos
Os materiais utilizados foram PLA da Ingeo 2003D 
e resíduo mineral oriundo do corte de mármore 
Bege Bahia da região de Caiacó. Na primeira parte 
deste trabalho foi realizado o prepara do resíduo 
mineral onde após o recebimento da amostra o 
material foi separado na fração desejada por meio 
de um peneiramento com peneira de malha de 
20µm (635#). Devido à pequena abertura da malha 
o peneiramento deve ser á úmido que foi feito com
o auxílio do arraste d’água se fazendo necessário
após uma etapa de secagem e de desaglomeração.
Inicialmente a desaglomeração foi realizada no
moinho de barras e no de bolas de alta potência.
Mas como a desaglomeração não foi total,
constatada após a medição de partículas no
Malvern foi realizado a desaglomeração no
pulverizador elétrico da marca IKA, Modelo A10 B.
Todos os procedimentos feitos com o resíduo foram
realizados no Centro de Tecnologia Mineral
(CETEM) bem como as análises de caracterização
como Difração de Raios-X (DRX) e Fluorescência
de Raios-X (FRX). Após a obtenção das partículas
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desaglomeradas foram feitas composições em peso 
de 0, 5, 10, 20 e 30% de resíduo com PLA em uma 
extrusora dupla rosca do Instituto de 
Macromoléculas (IMA). Em seguida foram feitos 
filamentos destas composições na extrusora 
monorosca Ax Plastics, que serviram de matéria 
prima para a confecção das peças produzidas na 
impressora 3D Cloner ST. Foram feitos corpos de 
prova para ensaio de Tração, Análise Dinâmico 
Mecânica (DMA) e Impacto, além das análises de
Calorímetro Diferencial por Varredura (DSC) e
Análise Termogravimétrica (TGA). As amostras 
foram confeccionadas na com os parâmetros de: 
velocidade de 40mm/s; altura de camada 0,1mm e  
temperatura de 220ºC.

Resultados e discussão
Os resultados da análise granulométrica indicam 
que o melhor procedimento para a desaglomeração 
completa do resíduo foi com o pulverizador elétrico, 
onde foi obtido partículas com tamanho médio de 
10 µm, como indica a Figura1. O moinho de bolas, 
de alta potência, e o moinho de barras não foram 
adequados devido a presença de aglomerados.

Figura 1 – Distribuição de tamanho de partículas

A análise mineralógica por DRX indicam picos de 
calcita e dolomita na amostra estando de acordo 
com a análise química por FRX que indicou maior 
porcentagem de óxido de cálcio e de óxido de 
magnésio, 44,3 e 6,8%, respectivamente. Segundo 
as análises de TGA o início da degradação térmica 
para as composições de 10 e 20% foram de 309 e 
286°C, respectivamente, indicaram uma melhor 
estabilidade térmica frente ao PLA puro 277°C. 
Na análise de DSC, Figura 2, foi observado 
aumento do calor específico com a inserção do 
resíduo mineral e pico duplo de fusão, indicando 
que a partícula influenciou na cristalização do PLA. 
Segundo as amostras do DMA a curva de Tan
delta, Figura 3, não indicou variação com a 
inserção das partículas, indicando que não houve 
variação na temperatura de Transição Vítria (Tg) 
em relação ao polímero puro.  

Figura 2 – DSC das amostras com 0,5,10 e 20% de

Figura 3 – DMA das amostras com 0,5,10 e 20% de 
resíduo

Conclusões
Conclui-se que foi possível a utilização do resíduo 
mineral produzida pelo método Top-Down como 
carga no PLA para ser utilizado como matéria prima 
para peças produzidas por impressão 3D. Isto 
somente foi possível devido a desaglomeração das 
partículas, sendo isso uma inovação, pois não foi 
reportado anteriormente na literatura filamento com 
resíduo mineral. Por fim, a inserção das partículas 
não afetaram as propriedades do PLA puro.

Agradecimentos
Agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro.

Referências
[1] X. Tian, T. Liu, C. Yang, Q. Wang, e D. Li, 

“Interface and performance of 3D printed 
continuous carbon fiber reinforced PLA 
composites”, Composites Part A: Applied Science 
and Manufacturing, vol. 88, p. 198–205, 2016.

[2] Z. Bin, S. Baekhoon, N. VuDat, e B. Doyoung, “3D 
printing of high-resolution PLA-based structures by 
hybrid electrohydrodynamic and fused deposition 
modeling techniques”, Journal of Micromechanics 
and Microengineering, vol. 26, no 2, p. 25015, 
2016.

[3] Caio Mezzeti Giordano. Análise Dos Custos Da 
Produção Por Manufatura Aditiva Em Comparação 
A Métodos Convencionais. Revista Produção 
Online, Florianópolis, SC, v. 16, n. 2, p. 499-523, 
abr./jun. 2016

0

5

10

1 10 100 1000D
is

tr
ib

ut
iv

a 
(%

)

Tamanho de partícula (µm)

Moinho de barras
Pulverizador eletrico
Moinho de bolas

50 60 70 80 90 100 110 120

Tan Delta

0%
5%
10%
20%



36

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão Técnica 2

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

Revestimentos hidrofóbicos para sementes de jarina obtidos a partir da polimerização de óleos 
por jato de plasma frio atmosférico

Yuri Ferreira da Silva1*, Renata Nunes Oliveira2, Renata Antoun Simão1

*yuri@metalmat.ufrj.br, bolsista de mestrado do CNPq
1Laboratório de Engenharia de Superfícies, PEMM-COPPE-UFRJ, CP 68505, 21945-970, Rio de Janeiro, RJ
2Laboratório de Sistemas Particulados, DEQ-UFRRJ, Km 7, BR 475, 23890-000, Seropédica, RJ

Resumo
As sementes das palmeiras de jarina são empregadas na fabricação de biojoias de interesse internacional e são 
apontadas como alternativa sustentável ao marfim animal devido à aparência e apelo sustentável. Entretanto, 
seu endosperma apresenta durabilidade reduzida devido à composição química e hidrofilicidade. Neste contexto, 
sementes de jarina foram revestidas por meio da polimerização de óleos de silicone e copaíba por jato de 
plasma frio atmosférico para aumentar sua hidrofobicidade. Ao tratar as sementes apenas com o plasma, um 
ângulo de contato de 86,2º foi obtido associado a uma redução na rugosidade superficial sem alterações 
químicas observáveis por FTIR-ATR. Por outro lado, para os óleos de silicone, ângulos de contato entre 100-
110º foram obtidos e foi observada a formação de filmes contendo grupos metila em sua composição.
Palavras-chave: Phytelephas macrocarpa, plasma, silicone, copaíba.

Introdução
As palmeiras de jarina (Phytelephas macrocarpa
Ruiz & Pav.), nativas da Amazônia, produzem 
sementes com um endosperma rígido de aparência 
similar ao marfim animal (Figura 1-a), o que as 
tornou conhecidas como “marfim vegetal” [1]. Além 
de apontadas como alternativa sustentável ao 
marfim obtido pela caça ilegal de elefantes 
africanos, estas sementes são empregadas na 
fabricação de biojoias de interesse do mercado 
internacional [2]. Por outro lado, sua composição
química as torna vulneráveis ao ataque de micro-
organismos (Figura 1-b), principalmente fungos.

Figura 1 – Semente de jarina com remoção parcial da 
casca (a), semente de jarina deteriorada (b).

Seu endosperma tem como componente principal a
manana, um polissacarídeo linear constituído por 
unidades de β-d-manose [3]. Este polissacarídeo é 
similar à celulose e apresenta grupos hidroxila (-
OH) em sua composição, que além de atuarem 
como sítios de reatividade para a biodegradação, 
tornam o material hidrofílico e, consequentemente, 
um ambiente favorável para o desenvolvimento dos 
fungos [4]. Revestimentos hidrofóbicos têm sido 
produzidos de forma rápida e menos onerosa por 

meio da polimerização do óleo de silicone por jato 
de plasma frio [5]. Além disso, filmes 
antimicrobianos podem ser depositados por plasma 
a partir de óleos essenciais [6]. Neste contexto, 
este trabalho tem como objetivo a produção de 
revestimentos hidrofóbicos sobre sementes de 
jarina para aumentar sua durabilidade. Estes 
revestimentos foram depositados a partir da 
polimerização do óleo de silicone e do óleo 
essencial de copaíba por meio de tratamento a jato 
de plasma frio de ar atmosférico. 

Materiais e métodos
Sementes de jarina adquiridas em mercado local 
(Manaus, AM) tiveram a casca externa removida 
por impacto e foram cortadas em forma de discos 
com aproximadamente 0,5 cm de espessura. As 
superfícies das amostras foram desbastadas por 
lixamento e polidas com alumina. Em seguida, as 
sementes foram submetidas por 15 min a um banho 
ultrassônico com água destilada e armazenadas em 
dessecador por 24 h. Os tratamentos foram 
realizados usando um jato de plasma frio com ar 
atmosférico (PlasmaPenTM, PVA TePla America) 
acoplado a um sistema de movimentação no plano, 
tratando uma área de 3,5 x 3,5 cm a 1 cm/s, com 
uma distância de 1,5 cm. Para a produção dos 
revestimentos, óleo de silicone (Vetec Química) e 
óleo de copaíba (Amazon Ervas) comerciais foram 
depositados na superfície das amostras por spray. 
As amostras foram caracterizadas por ângulo de 
contato em água (Ramé-Hart, 500-F1, 100 
medidas, 0,2 s), AFM (Witec Alpha 100, Modo AC) 



37

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão Técnica 2

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

e FTIR-ATR (Thermo Scientific, 32 varreduras, 4 
cm-1).

Resultados e discussão
Os resultados de ângulo de contato em água 
(Figura 2) mostram que tanto as amostras tratadas 
apenas com plasma quanto as tratadas com 
plasma e óleo apresentaram maior hidrofobicidade.

Figura 2 – Medidas de ângulo de contato em água em 
função do número de varreduras com o jato de plasma.

O aumento para 86,2º obtido com o jato de plasma 
pode estar associado a alterações na rugosidade 
superficial, enquanto os filmes de óleo, com 
ângulos de contato entre 100-110º, podem conter 
grupos hidrofóbicos em sua composição 
provenientes da sua decomposição e polimerização 
sobre a superfície [5]. As amostras com maior 
ângulo de contato foram selecionadas para análise 
por AFM (Figura 3) e FTIR-ATR (Figura 4). As 
imagens de AFM mostram uma diminuição da 
rugosidade para a amostra tratada por plasma, 
provavelmente associada à remoção de camadas 
superficiais de material pelo bombardeamento de 
espécies reativas presentes no plasma [7]. As 
amostras tratadas com óleos de silicone e copaíba 
apresentaram revestimento uniforme da superfície, 
conforme é possível observar pelas amostras de 
contraste de fase. O filme de óleo de copaíba 
apresentou maior rugosidade, indicando maior 
espessura em comparação ao filme de óleo de 
silicone. Os espectros de FTIR-ATR mostram que 
não ocorrem alterações químicas observáveis para
as amostras tratadas apenas por plasma. Por outro 
lado, para as amostras tratadas com plasma e 
óleos, é possível observar o pico referente à 
vibração assimétrica do grupo metila (CH3) a 2960 
cm-1 e a redução das bandas referentes aos grupos 
hidroxila na região de 3000 a 3600 cm-1.

Figura 3 – Imagens de AFM (10 x 10 μm) das amostras 
com maior ângulo de contato em água e sua rugosidade

superficial média aritmética (SA).

Figura 4 – Espectros de FTIR-ATR para a região de 
3600 a 2600 cm-1.

Conclusões
Ao tratar sementes de jarina com um jato de 
plasma frio de com ar atmosférico, um aumento de 
hidrofobicidade é observado associado à 
diminuição da rugosidade superficial. A 
polimerização dos óleos de silicone e copaíba pelo 
jato de plasma resulta na formação de filmes 
hidrofóbicos com grupos –CH3 em sua composição.
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Resumo
As características microestruturais bem como a resposta magnética da superfície externa de um tubo de aço HP 
retirado de um forno de reforma, após 90000 horas de operação, foram investigadas. Verificou-se que a mesma 
é composta por camadas estratificadas de óxidos, além de uma região subsuperficial empobrecida de carbetos 
de cromo. Ambas aumentam de espessura com o aumento da temperatura de pele, aumentando 
consequentemente a resposta magnética da superfície externa.
Palavras-chave: camada de óxido, aço HP, forno de reforma a vapor, oxidação em altas temperaturas.

Introdução
Fornos de reforma a vapor são utilizados pelas 
indústrias petrolíferas para produção de hidrogênio 
em larga escala. Estes fornos são compostos por 
colunas de tubos de aço inoxidável austenítico de 
grau HP modificado ao Nb e, em alguns casos, ao 
Ti, fundidos por centrifugação, cuja altura varia
entre 10 e 14 m. Em fornos do tipo top fired, as 
colunas são intercaladas por queimadores 
posicionados no teto do forno. No interior das 
mesmas ocorrem reações catalíticas fortemente 
endotérmicas entre hidrocarbonetos e vapor d’água 
que produzem H2 e CO2 [1]. Tipicamente, ocorre um 
perfil de temperatura ao longo da altura das 
colunas, que varia entre 600 e 1100°C. Como 
consequência, encontram-se diferentes estados de 
envelhecimento microestrutural ao longo de sua 
altura [2]. Devido às condições severas de 
operação, as colunas de reforma que são 
normalmente projetadas para uma vida útil de 
aproximadamente 11 anos, podem sofrer danos 
prematuros, principalmente por fluência [3]. Desta 
forma, ensaios não destrutivos utilizando técnicas 
magnéticas vêm sendo desenvolvidos, para 
detectar em campo, o estado de envelhecimento do 
material, bem como a presença de vazios e trincas, 
para poder estabelecer o tempo de vida residual 
das colunas. Entretanto, em várias ocasiões, a 
superfície dos tubos apresentou uma resposta 
magnética mais intensa, devido à camada de óxido 
com características ferromagnéticas, formada 
durante o período de operação do forno [4–6]. 
O presente trabalho realizou uma caracterização 
microestrutural e magnética na superfície externa 
das amostras, que foram retiradas de diferentes 
alturas da coluna e apresentaram diferentes 

estados de envelhecimento microestrutural. O 
objetivo foi relacionar suas características com a 
temperatura e o estado de envelhecimento do 
material.

Materiais e métodos
Foram analisadas três amostras extraídas de
diferentes alturas de um tubo que foi removido após 
90.000h de serviço. A composição química do 
mesmo está indicada na Tabela 1. As amostras A1, 
A2 e A3 foram classificadas segundo o critério de 
Le May et al. [2] como sendo os estados II, IV e V, 
respectivamente.
A caracterização (microestrutural) da camada de 
óxido externa foi feita através de difração de raios-X
(DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
de alta resolução no modo de elétrons 
retroespalhados e mapeamento de composição 
química. A espessura da camada de óxido e da 
região empobrecida de carbetos de cromo foi 
medida utilizando o software Image J.    
A resposta magnética da superfície externa das 
amostras foi verificada através de um microscópio 
de força magnética e de um susceptômetro 
magnético de varredura.

Resultados e discussão
Através da caracterização microestrutural das 
amostras analisadas, foi possível verificar que a 
superfície externa das mesmas apresenta uma 

Tabela 1 – Composição química da liga de aço HP modificada 
analisada (% em peso)

Ni Cr C Nb Si Mn W Ti
35,00 25,50 0,54 1,13 1,60 1,30 0,039 0,083
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morfologia semelhante, composta por uma camada 
de óxido e uma região empobrecida em carbetos de 
cromo, denominada camada transformada. Foram 
observadas apenas variações na espessura destas 
duas regiões, que aumenta para amostras mais 
envelhecidas, isto é, expostas a maiores 
temperaturas de operação. O mapeamento de 
composição química por EDS e a análise por DRX 
da superfície externa das amostras possibilitou 
identificar que a camada de óxido é composta por 
uma sequência de diferentes óxidos, conforme 
esquematizado na Figura 1.

Figura 1 – Modelo apresentando a distribuição das 
diferentes fases presentes na superfície do tubo HP 
modificado. 

A topografia da superfície externa das amostras 
analisadas apresentou uma grande variação, 
conforme representado na Figura 2. Tal fato 
impossibilitou identificar a resposta magnética da 
camada de óxido, sendo possível apenas identificar 
o comportamento ferromagnético da camada 
transformada. Entretanto, sabe-se que os 
espinélios NiFe2O3 e Fe3O4 também são 
ferromagnéticos. Com o auxílio do mapeamento de 
EDS foi possível destacar (?) as diferentes 
camadas de óxido mostradas na Figura 1. 
A caracterização magnética da superfície externa 
do tubo de reforma HP mostrou que sua resposta 
magnética se deve a camada transformada e a 
camada mais externa do óxido, que consiste de 
NiFe2O3 e Fe3O4. Entretanto, como comentado 
anteriormente, não é possível discriminá-las na 
resposta. Uma vez que tanto a camada 
transformada quanto a camada de óxido tendem a 
crescer quando se encontram em regiões do tubo 
expostas a maiores temperaturas de pele, concluiu-
se que a resposta magnética da superfície externa 
também aumenta com a temperatura. Os 
resultados da análise pelo susceptômetro 
magnético de varredura mostraram exatamente 
isto, uma vez que a resposta magnética da 
superfície externa da amostra A3 apresentou uma 

intensidade de campo máxima de 50mT, enquanto 
as amostras A2 e A1 apresentaram 37mT e 15mT, 
respectivamente.

Figura 2 – Topografia da superfície externa e suas 
respectivas fases. Resposta ferromagnética da camada 
transformada foi sobreposta.

Conclusões
A camada de óxido externa de um tubo HP retirado
de um forno de reforma a vapor após 90.000h de 
operação, apresentou uma distribuição típica de 
subcamadas de óxidos, sendo SiO2 na interface 
matriz-óxido, seguido de Cr2O3 + MnCr2O4 e na 
região mais externa da camada de óxido os 
espinélios Fe3O4 e NiFe2O4. Foi possível relacionar 
a espessura da camada de óxido e da camada 
transformada com a temperatura e o estado de 
envelhecimento da liga. A origem da resposta 
magnética da superfície externa foi identificada, 
sendo a camada transformada e a camada mais 
externa de óxido, as regiões que apresentaram
comportamento ferromagnético. A resposta 
magnética da superfície externa aumenta nas 
regiões do tubo que foram expostas a temperaturas 
de pele mais altas, como consequência do aumento 
da espessura das regiões da superfície externa que 
possuem comportamento ferromagnético.
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Resumo
O método dos elementos discretos (DEM) é uma poderosa ferramenta para descrever o comportamento de 
fluxos de partículas. Todavia, na maioria dos casos, as simulações em DEM não consideram a quebra de 
partículas devido a limitações presentes em diferentes técnicas disponíveis atualmente. A ausência da 
representação da quebra em simulações onde as partículas estão sujeitas a degradação pode gerar resultados 
errôneos, tornando-se crítica em sistemas que realizam a cominuição de partículas. Este trabalho utiliza o novo 
modelo implementado no software Rocky DEM 4.1 (Tavares Breakage Model) para replicar ensaios de bancada 
utilizados na indústria mineral para caracterização de minérios. Os resultados mostram que o modelo é capaz de 
descrever a probabilidade de quebra, mas ainda tem desafios na previsão da geração de finos a baixas energias 
de impacto. 
Palavras-chave: método dos elementos discretos, quebra de partículas, cominuição, Rocky DEM

Introdução
O método dos elementos discretos é um método 
numérico que permite simular o movimento de um 
grande número de partículas em um meio granular 
através da aplicação da segunda lei de Newton e 
modelos de contatos [1] para prever a interação entre 
partículas e entre partículas e diferentes superfícies. A 
utilização de um software de simulação em ambiente 
DEM permite a estimação de informações importantes 
durante e após o processamento da simulação, como 
por exemplo, vazões, distribuição de esforços e 
colisões, carregamentos nas superfícies, taxa de 
desgaste, entre outros [2], consistindo em uma 
poderosa ferramenta para avaliar problemas de 
engenharia em meios granulares.
A ausência da quebra durante a simulação de fluxos 
de partículas utilizando elementos discretos pode 
resultar em resultados pouco acurados. Todavia essa 
ausência se torna crítica durante a simulação de 
sistemas nos quais ocorre quebra de partículas 
durante sua operação e o fluxo de material é 
interconectado com a correta descrição da quebra. 
Exemplos destes casos são os britadores giratórios, 
cônicos e HPGRs (high pressure grinding rolls). 
Ensaios de impacto simples, como o ensaio de auto 
fratura, são amplamente utilizados na caracterização 
de minérios devido a sua capacidade de replicar o 
mecanismo de quebra utilizado em diversos 
equipamentos de cominuição, como moinhos e 
britadores de impacto. Utilizando o novo modelo de 
quebra (Tavares Breakage Model) implementado na 
versão 4.1 do Rocky DEM, o presente trabalho visa 
validar o resultado de simulações em DEM com 

resultados numéricos obtidos a partir da calibração do 
modelo para diversos materiais [3 - 5].

Materiais e métodos
O modelo de quebra implementado no software Rocky
DEM 4.1 compreende uma série de equações 
propostas por Tavares [3 - 4] para modelar o 
fenômeno da quebra de partículas. De acordo com o 
modelo, a distribuição de energias de fratura de um 
determinado tamanho de partícula pode ser estimada
a partir da distribuição de probabilidade de quebra 
Po(E), representada pela distribuição lognormal 
truncada [4], conforme equações 1 e 2:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜(𝐸𝐸𝐸𝐸) = 1
2
�1 + erf �ln𝐸𝐸𝐸𝐸

∗−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐸𝐸𝐸𝐸50
√2𝜎𝜎𝜎𝜎2

��,         Eq.1

𝐸𝐸𝐸𝐸∗ = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝐸𝐸𝐸𝐸

                                               Eq.2

Onde: Emax = valor de truncamento da distribuição, E50 = 
Energia média de fratura das partículas e σ² = variância. 
Quando a energia dissipada em uma colisão é menor 
do que a energia de fratura de uma partícula, não 
ocorrerá a quebra. Todavia a partícula se tornará mais 
propensa a quebra em uma colisão subsequente 
devido a acumulação de dano interno [6]. O 
enfraquecimento das partículas é descrito com base no 
dano provocado a cada ciclo n, conforme equação 3.

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑙𝑙∗ = � 2𝛾𝛾𝛾𝛾
(2𝛾𝛾𝛾𝛾−5𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛∗+5)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛−1

�
2𝛾𝛾𝛾𝛾
5                          Eq.3

Onde: γ = coeficiente de acumulação de dano, Ek,n

= Energia específica do contato e En-1 = Energia de 
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fratura da partícula. Caso Ek,n seja maior que En-1, a 
quebra irá ocorrer, caso contrário a partícula irá 
acumular dano e a nova energia de fratura será 
dada de acordo com a equação 4.

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙−1 (1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑙𝑙∗)                                      Eq.4

Sempre que a quebra ocorrer, o tamanho das 
partículas filhas será governado pelo parâmetro t10, 
correspondente a fração de material em massa da 
partícula original passante na peneira com abertura 
correspondente a 1/10 do tamanho original da 
partícula [4]. A quebra se relaciona tanto pelos 
esforços aplicados como pela energia de fratura do 
material, conforme equações 5 e 6:

𝑡𝑡𝑡𝑡10 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 �1 − exp �− 𝑏𝑏𝑏𝑏′𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐸𝐸𝐸𝐸50𝑏𝑏𝑏𝑏

��                    Eq.5

𝐸𝐸𝐸𝐸50𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸𝐸𝐸50 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�√2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎−1(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜(𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘) − 1)�    Eq.6

Onde: A e b’ = modelos de parâmetros ajustados a 
partir de resultados experimentais e E50b = energia 
média de fratura das partículas que quebram no 
impacto.
Utilizou-se um conjunto de 48 ensaios de auto 
fratura para a realização deste trabalho. Partículas 
de 5,47 mm, compreendendo a faixa de tamanho 
entre 4,75 mm e 6,30 mm, de cobre e calcário 
foram utilizadas nas simulações. A escolha por 
esses materiais deve-se a grande diferença de 
energia de fratura entre eles. Os parâmetros 
utilizados nas simulações foram retirados de 
trabalhos anteriores [5].

Resultados e discussão
As simulações foram realizadas utilizando
diferentes energias de fratura para comparar os 
valores calculados pelo modelo com os valores 
simulados pelo software. A Figura 1 apresenta a 
comparação para os valores de probabilidade de 
quebra e a Figura 2 apresenta a comparação para 
os valores de t10. 
Os resultados de probabilidade de quebra obtidos 
por meio de simulação apresentaram boa aderência 
com os valores calculados pelo modelo para ambos 
os materiais, indicando corretamente a variedade 
de energias de fratura das partículas simuladas. Já 
os valores de t10 para energias baixas e médias não 
apresentaram boa aderência para ambos os 
materiais, sendo obtidos resultados consistentes 
apenas para as energias mais elevadas.

Figura 1 - Comparação entre as probabilidades de 
quebra modeladas e simuladas para o impacto simples 

de partículas de 5,47 mm para diferentes energias.

Figura 2 - Comparação entre valores de t10 modelados e 
simulados para o impacto simples de partículas de 5,47 

mm para diferentes energias.

Conclusões
O modelo de quebra Tavares disponível na versão 
4.1 do Rocky DEM foi testado para materiais de 
diferentes resistências para validar as predições do 
software. O modelo previu com acurácia os 
resultados de probabilidade de quebra para ambos 
os materiais testados. Além disso, o modelo ainda 
apresentou uma certa aderência para os valores de 
t10 modelados, especialmente para os valores de 
energias mais elevadas. 
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Resumo 

Os tubos de aço 9%Ni foram revestidos com superliga 625 pelo processo GTAW-HW. Foi analisada a 
região de transição entre os componentes (substrato e revestimento) por MO, MEV e EDS, além da 
realização de microdureza Vickers. Os resultados indicaram nucleação epitaxial com crescimento 
competitivo entre os grãos, além de regiões com a formação do contorno de grão tipo-II e de 
macrossegregações de elevada dureza com microestrutura martensítica, assim como observado na ZTA. 
Além disso, verificou-se uma variação abrupta entre a composição das ligas usadas. 

Palavras – Chave: Região de transição, soldagem de revestimento, modo de solidificação. 

Introdução 

A deposição de revestimentos de materiais 
nobre, comumente ligas à base de níquel, sobre 
aços possibilita uma ação sinérgica entre 
características mecânicas do substrato e as 
propriedades químicas do revestimento. No 
entanto, em decorrência da variação abrupta de 
propriedades mecânicas, físicas, composição 
química e cristalográfica, a região de transição 
(RT) pode apresentar complicações 
metalúrgicas, possibilitando a formação de 
microestrutura martensítica, difusão de carbono 
para o revestimento, fragilização pelo 
hidrogênio, corrosão sob tensão, 
desprendimento, dentre outros [1]. Tendo em 
vista a importância técnica desta região, este 
trabalho objetivou realizar uma caracterização 
microestrutural da RT desenvolvida em 
revestimentos da liga 625 depositados 
internamente aos tubos constituídos de aço 
9%Ni pelo processo de soldagem GTAW-HW. 

Materiais e Métodos 

Foram depositadas camadas de revestimento 
pelo processo de soldagem GasTungsten Arc 
Welding (GTAW) alimentado com arame 
aquecido (Hot-Wire), onde foram depositadas 
uma e duas camadas internas aos tubos. A 
composição química dos materiais adotados 
está indicada pela Tabela 1. 

Tabela 1 - Composição química do tubo e 
do revestimento (% em massa) 

Para a caracterização microestrutural foi 
realizada microscopia óptica (MO) e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) com 
espectroscopia por energia dispersiva de raios 
X (EDS) acoplado. A revelação microestrutural 
foi realizada pelo ataque do revestimento com 
solução de 10% em peso de ácido oxálico 
dihidratado (C2H2O4·H2O) em água e Nital (2%). 
Além disso, foram realizados ensaios 
mecânicos de microdureza Vickers na região 
que compreende a RT e suas adjacências com 
carga de 0,01kg e tempos de 20s. 

Resultados e Discussão 

Conforme consta na Figura 1 a) e b), ambas as 
condições, uma camada e duas camadas, 
apresentaram características semelhantes com 
formação de uma região de crescimento planar 
(região clara) seguida de crescimento celular e 
celular-dendrítico. Além disso, prevalece a 
nucleação por epitaxia com crescimento 
competitivo, favorecendo os grãos melhor 
orientados em relação à direção de extração de 

 Elementos de Liga Fe Ni Cr Mo Nb C
ASME A333 GR.8 89,71 9,2 0,03 0,01 <0,005 0,07
Liga à base de Ni 0,38 65 21,5 8,89 3,64 0,1
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Resumo 

Os tubos de aço 9%Ni foram revestidos com superliga 625 pelo processo GTAW-HW. Foi analisada a 
região de transição entre os componentes (substrato e revestimento) por MO, MEV e EDS, além da 
realização de microdureza Vickers. Os resultados indicaram nucleação epitaxial com crescimento 
competitivo entre os grãos, além de regiões com a formação do contorno de grão tipo-II e de 
macrossegregações de elevada dureza com microestrutura martensítica, assim como observado na ZTA. 
Além disso, verificou-se uma variação abrupta entre a composição das ligas usadas. 

Palavras – Chave: Região de transição, soldagem de revestimento, modo de solidificação. 
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mecânicos de microdureza Vickers na região 
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Resultados e Discussão 

Conforme consta na Figura 1 a) e b), ambas as 
condições, uma camada e duas camadas, 
apresentaram características semelhantes com 
formação de uma região de crescimento planar 
(região clara) seguida de crescimento celular e 
celular-dendrítico. Além disso, prevalece a 
nucleação por epitaxia com crescimento 
competitivo, favorecendo os grãos melhor 
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 Elementos de Liga Fe Ni Cr Mo Nb C
ASME A333 GR.8 89,71 9,2 0,03 0,01 <0,005 0,07
Liga à base de Ni 0,38 65 21,5 8,89 3,64 0,1

calor, possibilitando a formação de uma textura 
tipo cubo {100} <100> [2]. A Figura 1c) indica 
que podem surgir grãos com direção de 
crescimento tangencial à interface, sendo 
chamados de contornos de grão tipo-II. Estes 
grãos surgem pelo movimento da interface 
austenita (γ)/ superliga de níquel, ambas com 
estrutura cristalina CFC, criada à altas 
temperaturas, visto que o aço em estudo 
apresenta solidificação pelo tipo γ. A Figura 1 d) 
indica que mesmo após dois ciclos térmicos de 
soldagem a ZTA do substrato apresenta 
microestrutura martensítica, com dureza média 
de 291 HV0,01. Além disso, ocorrem regiões 
fundidas do substrato que se deslocam para o 
interior da poça de fusão, macrossegregações, 
com microestrutura martensítica com dureza de 
328 HV0,01. 

Figura 1 - Microscopia da região de transição. a) MO 
- revestimento com uma camada, b) MO - duas 

camadas. c) MO - formação de contorno de grão 
tipo-II e d) MEV - formação de martensita na RT.

A Figure 2 demonstra a variação composicional 
que ocorre junto à RT, indicando que em uma 
pequena distância (~ 3,5 μm) ocorre a 
estabilização da composição do revestimento.
Essa variação abrupta de composição implica 
também na contínua presença de martensita na 
RT, uma vez que a mistura entre os dois 
componentes ocorre gradativamente em uma
pequena faixa. Esses elementos tendem a 

aumentar a temperabilidade [3] da RT e, assim, 
mesmo com o reaquecimento do passe 
subsequente, durante o resfriamento γ 
transformar-se novamente em martensita. 

A região em vermelho indica a segregação 
contínua de elementos com coeficiente de 
partição abaixo da unidade (Nb, Mo e C) para a 
região interdendrítica durante o processo de 
solidificação do revestimento. Isto pode resultar 
na formação de eutéticos indesejáveis, como a 
fase de Laves e carbetos do tipo MC e M6C, 
possibilitando a ocorrência de trincas a quente e 
redução da resistência à corrosão pela redução 
de Mo, Nb e Mo em solução. Contudo, não 
foram encontradas imperfeições para os 
parâmetros de processo adotados.

Figura 2 - Variação composicional na RT. 

Conclusões

Após a realização do procedimento experimental e
análise dos dados, conclui-se que:

• Podem ocorrer dois tipos de contornos de grãos
na RT, os que nucleiam por epitaxial e os grão
tipo-II. Sem ocorrência de descontinuidade;

• Ocorre uma variação abrupta de composição
química em uma pequena faixa (3,5 μm);

• Formação de RT de alta dureza com presença
de martensita e macrossegrações;
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Resumo
O crescente avanço na exploração do petróleo faz com que pesquisa e desenvolvimento no campo dos 
materiais utilizados seja necessário para que se possa aproveitar ao máximo de suas propriedades por um maior 
período. Em grande parte, normas técnicas amparam ensaios de laboratório para garantir a confiabilidade de 
seus resultados, como por exemplo a ASTM G31, para ensaios de corrosão em imersão. A fim de demonstrar a 
importância de uma metodologia experimental são realizados ensaios em diferentes condições, uma sustentada 
pela norma ASTM G31 e outra em condição de renovação de solução. Comparando os resultados obtidos foi 
possível mostrar que a norma pode não se adequar, não sendo capaz de manter a corrosividade do meio ao 
longo de todo ensaio, apresentando resultados que subestimam a corrosão do meio. 

Palavras-chave: Corrosão, CO2, Metodologia experimental. 

Introdução
Com o crescente avanço na exploração do 
petróleo, fica evidente a necessidade de pesquisa e 
desenvolvimento para compreensão de como as 
condições operacionais afetam os materiais. Um 
dos aços mais utilizados nesta indústria é o aço 
carbono, devido suas boas propriedades mecânicas 
e baixo custo. Entretanto, este aço apresenta uma 
baixa resistência a corrosão [1]. 
Através da compreensão de como as condições 
operacionais e o meio interagem com o material, é 
possível conhecer mais sobre os parâmetros que 
exercem forte influência na corrosão do aço 
carbono. Para adquirir conhecimento sobre como a 
corrosão afeta o aço carbono, são realizados 
ensaios em laboratório que, em grande parte, são 
amparados por normas técnicas. Em geral, essas 
normas se encaixam na relação entre a prática 
experimental e a realidade operacional, mas em 
alguns casos não.
A realização de uma metodologia experimental 
coerente para avaliar o problema em questão é 
fundamental para fornecer dados confiáveis para 
projetos de instalações e decisões de manutenção, 
não sub ou superestimando a corrosão em um 
dado cenário. 
Com o objetivo de demonstrar que apenas seguir 
os procedimentos experimentais descritos em 
normas para avaliar resistência à corrosão não 
garantem resultados representativos das condições 
de campo, foram realizados ensaios em duas 
condições experimentais: 1 - considerando a 

relação entre a área de material exposto e volume 
de solução de 0,20ml/mm², como recomendado 
pela norma ASTM G31, segundo a qual, tal relação 
é suficiente para manutenção da corrosividade do 
meio ao longo do ensaio ; 2 -  um sistema com 
renovação do meio corrosivo, simulando condições 
de transporte de fluido. Ao final será discutido o 
impacto da metodologia experimental nos 
resultados.

Materiais e métodos
Foram realizados ensaios de imersão em autoclave 
com volume de 2,0L, por 64h, pressão atmosférica, 
temperatura de 25ºC e utilizando 3 corpos de prova
em cada ensaio, borbulhamento contínuo de gás e 
agitação de 40 rpm. Os meios utilizados foram,

• Soluções Saturadas com CO2, pH 4±0,1
a) 19% NaCl (pH ajustado com

NaHCO3)
b) Água destilada pura

• Soluções sem CO2 (com N2), pH 4±0,1
a) 19% NaCl (pH ajustado com HCl)
b) Água destilada pura (pH ajustado

com HCl)

Para os ensaios com renovação (2) a vazão foi 
controlada para manter o pH constante durante 
todo o período de teste (pH 4,0±0,1). Nos ensaios 
sem renovação (1) inicialmente o pH também foi 
4,0±0,1, e sua variação registrada apenas ao final 
do ensaio, como descrito no procedimento da 
norma ASTM G31.
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Para avaliação da corrosão uniforme foram 
realizadas perdas de massa segundo norma ASTM 
G1, e para avaliação de corrosão localizada por 
pites, microscopia confocal e resultados avaliados 
de acordo com a norma ASTM G46.

Resultados e discussão
Os resultados obtidos de perda de massa são 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Perda de massa em diferentes metodologias 
de teste. 

Perda de massa (mg/cm²)
Solução Saturada com 

CO2
Solução sem CO2

H2O NaCl 19% H2O NaCl 19%
1 2,94±1,10 2,55±1,05 1,54±0,95 0,48±0,10
2 9,51±2,00 3,20±0,65 3,10±0,70 0,65±0,15

É possível observar que em todas as condições 
avaliadas, a metodologia sistema com renovação 
de solução, sistema-2, apresentou valores de perda 
de massa mais elevadas que a metodologia sem 
renovação, sistema-1. Na condição de água 
destilada saturada com CO2, o sistema com 
renovação de solução teve um resultado para perda 
de massa de aproximadamente 3 vezes superior ao 
resultado sem renovação no mesmo meio 
corrosivo. 
Quanto aos resultados de corrosão uniforme por
pites, foram observados pites apenas nos ensaios 
em água destilada, com e sem renovação,
saturados com CO2. 
Na Figura 1 é apresentada a topografia da área em 
que foi encontrado o pite de maior profundidade, 70
µm, para o ensaio em água destilada com CO2. 

Figura 2 – Imagem ampliada da topografia do pite mais 
profundo para o ensaio em água destilada com CO2, 

com renovação, sistema-2.

No mesmo sistema, água destilada com CO2, mas 
SEM renovação, foram observados um maior 
número de pites e com profundidades similares, em 
torno de 50 µm, como ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Imagem ampliada da topografia do pite mais 
profundo para o ensaio em água destilada com CO2, 

sem renovação, sistema-1.

Os pites encontrados no sistema sem renovação 
foram bem mais numerosos que no sistema com 
renovação, no caso da condição de água destilada 
saturada com CO2. 
Observou-se, então que nos ensaios com 
renovação de solução não somente a corrosão 
uniforme foi mais intensa em água destilada como 
também a densidade de pites foi inferior aos 
respectivos ensaios realizados de acordo com o 
procedimento normatizado.

Conclusões
Os resultados apresentados mostram claramente o 
impacto do procedimento experimental na avaliação 
da corrosão. Ensaios realizados seguindo apenas o 
procedimento descrito em norma forneceram 
resultados muito distintos dos ensaios realizados 
com metodologia adaptada para reproduzir o 
cenário de transporte de fluidos. Para que os
resultados em laboratório sejam representativos 
das condições operacionais é necessário avaliar se 
a metodologia adotada consegue reproduzir a 
corrosividade em campo e sobretudo considerar as 
variações que ocorrem na composição do meio de 
teste, tais como pH, ao longo do período de teste.   
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Resumo
A incessante busca por materiais capazes de operar em ambientes corrosivos sem perda de propriedades que 
levem a fragilização motiva o estudo constante da interação do hidrogênio com a microestrutura de aços. Os 
aços inoxidáveis supermartensíticos possuem boa resistência mecânica junto a uma excelente resistência à 
corrosão, entretanto enfrentam problemas operacionais devido ao ambiente em que são empregados. O objetivo 
do trabalho consiste no estudo do aço inoxidável supermartensítico ou Super 13Cr e a influência do hidrogênio 
nas suas propriedades mecânicas em diferentes condições; seja em correntes catódicas distintas ou sob 
influência de um regime elástico.
Palavras-chave: Hidrogênio, Super 13Cr, Regime elástico.  

Introdução
Os aços inoxidáveis martensíticos 13Cr têm sido, 
ao longo do tempo, utilizados como tubos sem 
costura para aplicação OCTG (oil country tubular 
goods) em condições severas de operação, seja 
em altas temperaturas e pressões de trabalho, 
como também inseridos em ambientes corrosivos 
com presença de cloretos e outros.
Contudo, mesmo que a combinação de elementos 
de liga tenha melhorado significativamente suas 
propriedades mecânicas, a presença desses aços 
em meios agressivos ao seu desempenho ainda 
causa problemas à indústria e necessita de
investigação minuciosa. A influência do H2S, por 
exemplo, sobre a microestrutura dos aços 
inoxidáveis supermartensíticos (AISM), além de 
causar corrosão, é fonte de geração de hidrogênio, 
amplamente descrito na literatura sobre 
fragilização. As modificações microestruturais 
influenciadas pelo hidrogênio nos aços Super 13Cr 
causam problemas catastróficos devido à forte 
dependência de suas propriedades à sua 
microestrutura.
O uso de métodos de proteção catódica, por 
exemplo, facilita a adsorção de hidrogênio no 
material. As cargas operacionais tendem a criar 
estado de tensões que alteram a permeação desse 
elemento. Esses fatores devem ser levados em 
consideração na análise dos efeitos do hidrogênio 
no Super 13Cr.
Assim, ensaios mecânicos de amostras 
hidrogenadas com carregamentos elásticos 
ajudaram a observar essa fragilização da 
microestrutura e consequente perda de ductilidade, 
visando o melhor entendimento do papel das 
tensões associados a presença do hidrogênio. Em 
estudo feito por dos Santos et al. [1], a utilização de 

carregamentos elásticos durante hidrogenação
permitiu observar o comportamento do hidrogênio 
sob tensão e o melhor entendimento da indução de 
trincas sob regime elástico.

Materiais e métodos
O aço inoxidável supermartensítico estudado foi 
fornecido pela empresa Vallourec Tubos do Brasil e 
fabricado pelo processo Mannesmann em forma de 
tubo sem costura, com aproximadamente 400 mm de 
comprimento, 250,83 mm de diâmetro externo e 16,97 
mm de espessura. 
Os ensaios de microscopia óptica foram realizados 
através do uso do microscópio Imager M2m da Zeiss®, 
do laboratório LNTSOLD/UFRJ para a avaliação 
microestrutural.
Ensaio de permeação eletroquímica com intuito de 
obter os coeficientes de difusão e solubilidade foram 
feitos [2]. A célula utilizou de uma solução de NaCl 
3,5% pH 4 na geração e de 0,1 M de NaOH na 
detecção com uma corrente catódica de 20 mA.
Os ensaios de tração serão realizados em 
equipamento EMIC do laboratório PROPMEC/UFRJ; 
as amostras hidrogenadas e como recebido serão 
tensionadas de forma a comparar o comportamento 
em cada condição de carregamento - densidades de
corrente variadas. Essa variação na densidade de 
corrente fornece uma oferta de hidrogênio diferente na 
superfície do metal.

Resultados e discussão
A microestrutura encontrada foi de martensita 
revenida com precipitados Ti(C,N) dispersos na 
matriz. Devido sua composição química e 
tratamento térmicos utilizados, a presença de 
austenita retida é levantada, porém uma análise de 
difração de raios-X é necessária.



49

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão Técnica 3

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

Figura 1 – Esquema tridimensional da microestrutura 
encontrada através da microscopia ótica e micrografia da 

direção circunferencial.

Os ensaios de permeação eletroquímica revelaram 
um baixo coeficiente de difusão aparente da ordem 
de 2 x 10-12  m²/s. Esse valor era esperado devido a 
presença de austenita retida e precipitados, estes 
atuando como aprisionadores irreversíveis de 
hidrogênio.
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Figura 2 – Curva de permeação eletroquímica com 
aspecto sigmoidal e ajuste pela Lei de Fick.

Preliminarmente, ensaios de tração com densidade 
de corrente distintas foram implementadas com 
intuito de avaliar a diferença na oferta de 
hidrogênio. Uma maior fragilização foi observada na 
amostra de tração com maior densidade de 
corrente utilizada se comparada com uma menor e 
com a amostra como recebida. Isso pode ser 
explicado pelo fato de termos um maior fluxo de 
hidrogênio e consequentemente concentração na 
rede. 
É importante citar que a total saturação do corpo de 
prova foi calculada em 12 dias, contudo somente 3 
dias de hidrogenação foram realizados; o que 
demonstra uma susceptibilidade mesmo em 
amostras parcialmente preenchidas.
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Figura 3 – Curvas de tensão versus deformação para 
cada condição realizada.

Conclusões
Uma microestrutura martensítica com presença de 
precipitados e austenita retida propiciam uma baixa 
difusão de hidrogênio, entretanto mesmo com a 
amostra parcialmente preenchidas há uma 
considerável fragilização. Uma maior densidade de 
corrente produz maior fragilização, como esperado.
Se espera que com a presença de uma tensão 
elástica durante hidrogenação haja maior 
fragilização mesmo em menores tempos de ensaio.
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Resumo
No seguinte trabalho, visa-se analisar a saturação magnética no interior de chapas de aço-carbono 

para o aumento da profundidade de inspeção da técnica não-destrutiva saturated low frequency eddy current
(SLOFEC) com utilização do software Comsol Multiphysics para detecção de defeitos de corrosão internos. 
Então, primeiramente foi produzido um modelo para validação experimental e, após isso, vários modelos para a 
análise da densidade de fluxo magnético no interior das chapas a serem analisadas e variações na geometria do 
modelo, como disposição dos ímãs ou mesmo sua quantidade e influência sobre os resultados. Após as 
simulações, obtivemos as distribuições de densidade de fluxo no interior da chapa e também o seu perfil por 
toda a chapa.
Palavras-chave: saturated low frequency eddy current, non-destructive testing, magnetics, eddy currents, 
magnetic flux density. 

Introdução
Uma técnica promissora para superar grandes 
espessuras de aço e revestimento externo é a que 
utiliza método de correntes parasitas aliado à 
saturação magnética do metal. Com o objetivo de 
garantir a saturação no material, diferentes 
parâmetros e geometrias precisam ser analisados, 
o que pode ser conduzido através da simulação
computacional por elementos finitos. Para isto,
foram modelados no software COMSOL
Multiphysics diferentes ímãs permanentes a fim de
avaliar sua influência quando disposto em um yoke
para saturação de chapas de aço carbono com
espessuras de 6,35 mm, 10 mm, 12,5 mm e
31,7mm. Parâmetros como a disposição e tamanho
dos ímãs foram variados e alguns serão abordados.
Portanto, é de extrema importância conhecer
alguns parâmetros capazes de influenciar a
densidade de fluxo magnético a qual a tubulação
será exposta para a otimização do sistema,
aumentando a detectabilidade de defeitos de
corrosão de tubulações em condições adversas.

Materiais e métodos
Para a simulação computacional, foi utilizado o 
software Comsol Multiphysics, módulo Magnetic
Fields (mf) no modo estacionário, onde simulou-se 
diferentes disposições dos ímãs. Foi utilizado como
base a magnetização dos ímãs de NdFeB, com 
grades N-35 de acordo com a seguinte relação (Eq. 
1). 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉�   Eq. 1

onde: M = magnetização, m = dipolo magnético e V
= volume do ímã[1]. 

Ainda no ambiente computacional, os ímãs foram 
dispostos em um yoke de aço carbono 1020 e 
próximos de chapa de aço com 12,7 mm do mesmo 
aço com uma distância entre ímã e chapa de 10 
mm (lift-off). A Figura 1.a abaixo mostra a 
disposição inicial dos elementos simulados, onde 
utilizou-se como base o artefato comumente 
aplicado na técnica de inspeção de magnetic flux 
leakage, a qual se interessa na aplicação de um 
campo em regiões pequenas regiões da chapa. A 
partir desta, outras configurações também foram 
estudadas.

Figura 1 – (a) Modelo I, (b) Modelo II, (c) Modelo III e (d) 
Modelo IV. 

Resultados e discussão
A Figura 2 mostra a função slice do software no 
centro do sistema, resultando em um mapa de calor 
com base na densidade de fluxo magnético
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normalizado e com iguais escalas. O modelo I foi a 
base de início desse estudo. Afim de avaliar-se 
métodos de intensificação dos resultados obtidos, 
aplicou-se uma carreira de ímãs adicional no centro 
do yoke (modelo II), a qual terá sua importância ao 
modelo mecânico também discutida futuramente 
nesse texto. 

Figura 2 – Mapas de Densidade de Fluxo Magnético – 
(a) Modelo I, (b) Modelo II, (c) Modelo III e (d) Modelo IV.

Para outra análise, foi produzido um modelo III o
qual replica-se o modelo II, e o dispõe seis vezes 
alinhados acima da chapa para a comparação do 
quanto essa mudança influencia nos resultados
obtidos anteriormente. Diferente dos modelos
anteriores, o modelo IV foi pensado seu
funcionamento similarmente a um içador
magnético. Nesse aparelho, os ímãs dispostos no
centro do sistema podem ser mecanicamente
rotacionados para que haja um sistema de liga-
desliga, facilitando o futuro manuseio do
equipamento. Para a existência dessa possiblidade,
os ímãs inferiores foram dispostos acima do yoke e 
foram mantidos a carreira de ímãs centrais. Em
consequência dessa mudança, nota-se uma queda
na intensidade da densidade de fluxo magnético no
interior da chapa, a qual será avaliada junto com os
outros modelos na Tabela 1.A tabela produzida
com a função probe do Comsol, a qual funciona
como uma sonda pontual localizada exatamente no
centro da chama, obtivemos os seguintes
resultados. Émostrado o campo medido pela sonda
em cada modelo sob a chapa de aço 1020 e lift-off
constante de 10 mm para todos os modelos.
Comparando-se o resultado obtido no centro da 
chapa entre os modelos I e II, pode-se perceber que 
com o incremento dos ímãs centrais no sistema, 
obteve-se um acréscimo de 15% na densidade de 
fluxo magnético no material. Além disso, analisando 
as respostas obtidas pelos 

modelos II e III, houve um acréscimo de 266% 
aplicando seis sistemas yoke-ímã.

Tabela 1 – Densidade de fluxo magnético
Espessura [mm] Densidade de 

Campo [G]
Lift-off 
[mm]

I 12,7 3367 10

II 12,7 3873 10

III 12,7 14164 10

IV 12,7 7777 10

Em relação aos modelos III e IV, pode-se perceber 
que a diferente disposição dos ímãs afetou 
fortemente a presença de campo na amostra, a 
qual foi reduzida em aproximadamente 45%. 

Conclusões
Esse estudo apresenta como que a inserção de 
mais sistemas magnéticos e uma diferente 
disposição dos mesmos pode influenciar fortemente 
a distribuição e a intensidade da densidade de fluxo 
magnético na amostra.
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Resumo
Compósitos de matriz polimérica reforçados com cargas minerais, na forma de fibras ou partículas micrométricas,
são materiais amplamente utilizados em diversas áreas. Por conta de suas propriedades dielétricas, destaca-se a
utilização dos compósitos no setor elétrico, mais especificamente como isolantes elétricos. A utilização de
nanopartículas como cargas, em substituição às partículas micrométricas, têm se mostrado alternativa promissora
para contornar limitações encontradas nos compósitos tradicionais. Neste sentido, o presente trabalho busca
investigar como a rigidez dielétrica de nanocompósitos constituídos de resina epóxi reforçada com nanopartículas
de alumina varia em função do tamanho das partículas.
Palavras-chave: Nanocompósito, resina epóxi, alumina, nanopartículas

Introdução
Resinas epoxídicas são polímeros termorrígidos 
amplamente utilizados como matriz em compósitos 
para isolamento elétrico. A adição de cargas 
minerais à matriz polimérica é fundamental para que 
sejam alcançadas as propriedades mecânicas, 
elétricas e térmicas necessárias para o desempenho 
esperado do componente. Comumente, tais 
partículas são utilizadas com dimensões 
micrométricas, com concentrações na ordem de 
50% em peso [1, 2]

Um problema encontrado na utilização das 
micropartículas é a dificuldade de se conseguir 
melhorias significativas nas propriedades dos 
materiais sem aumento da proporção de carga 
utilizada. A necessidade da utilização de grande 
quantidade de carga mineral acaba aumentando o 
peso do componente e dificultando a 
processabilidade do material. Desta forma, surgiu 
como alternativa a utilização de partículas 
nanométricas. Por conta da elevada área superficial 
das nanopartículas, os fenomênos interfaciais entre 
o polímero e a carga são maximizados. Com isto, é
possível alcançar propriedades equivalentes ou até
superiores aos materiais convencionais, mesmo
com a utilização de pequenas concentrações de
carga [1]. Porém, para que as propriedades
desejadas dos nanocompósitos sejam obtidas, é
necessário que haja a total separação das partículas
dentro da matriz, maximizando as interações entre
as partículas e a matriz. A obtenção de uma
dispersão ideal, porém, é a maior dificuldade
existente na produção de um nanocompósito. Por
possuírem energia superficial elevada, as

nanopartículas tendem a se ligar fortemente umas às
outras, formando aglomerados difíceis de serem
desfeitos [3].

No presente trabalho, será investigado como a
rigidez dielétrica da resina epoxi varia com a adição
de nanopartículas de alumina com diferentes
tamanhos.

Materiais e métodos
Três tipos de compósitos com matriz de resina epóxi
foram produzidos, variando o tamanho e o material
da fase dispersa. Em dois nanocompósitos, a resina
epóxi utilizada foi a Araldite GY 260, da fabricante
Huntsman, junto com o endurecedor Aradur XB
3473. A proporção de endurecedor foi de 23%.
Como cargas, dois tipos de nanopartículas de
alumina foram utilizadas. A primeira, com nome
comercial de SpectrAl 81, da fabricante Cabot, e a
segunda sendo a Alumina nanométrica da fabricante
Sigma Aldrich. A fração em massa de nanocargas
adicionadas à matriz foi de 5% para os dois
nanocompósitos, com os dois tipois de alumina. No
terceiro compósito, foi utilizado o sistema Araldite
CW 229 com endurecedor Aradur HW 229-1, em
proporção 1:1. Este sistema epóxi possui cargas
micrométricas     minerais    em       proporção      de
aproximadamente 50%, que já se encontram
dispersas dentro da matriz, e foram utilizadas como
comparação. Por fim, a resina epóxi pura também
foi processada e analisada, visando determinar
como a adição das cargas altera as propriedades do
polímero.

Resultados e discussão
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As micrografias (figura 1), mostram que em ambos 
os nanocompósitos as partículas formaram 
pequenos aglomerados, que se encontram 
homogeneamente dispersos pela matriz polimérica. 
No caso dos aglomerados do nanocompósito 
contendo alumina da fabricante Cabot (1a), percebe-
se que seus tamanhos são da ordem de 100 a 200 
nm. Já os aglomerados formados pelas 
nanopartículas de alumina da fabricante Sigma-
Aldrich (1b) são menores e não são totalmente 
resolvidos pelo microscópio. Percebe-se que a 
ordem dos aglomerados é de dezenas de 
nanômetros, o que indica que tais aglomerados são 
formados por algumas poucas partículas, ou que, em 
algumas regiões, as partículas estão totalmente 
separadas. Fica claro pelas micrografias que houve 
uma maior dispersão e consequentemente criação 
de mais interfaces entre matriz/partícula no caso do 
nanocompósito contendo alumina da Sigma-Aldrich 
e que o processamento e a forma como foi feita a 
dispersão também foi mais eficiente neste caso.

Figura 1 - Microscopia eletrônica de varredura: nanocompósito 
contendo alumina Cabot (a) e nanocompósito contendo alumina 
Sigma-Aldrich (b)

Os resultados de rigidez dielétrica obtidos pelos 
ensaios elétricos estão apresentados na figura 2. 
Percebe-se que a rigidez dielétrica mais baixa 
encontrada foi a do compósito com partículas 
micrométricas (28,7 kV/mm), enquanto o valor mais 
alto foi o do nanocompósito contendo a Alumina da 
fabricante Sigma-Aldrich (50,8 kV/mm). Como era de 
se esperar, a rigidez dielétrica dos dois 
nanocompósitos foi mais elevada que a resina epóxi 
ausente de cargas. O compósito tradicional 
apresentou rigidez dielétrica 34,5% mais baixa que a 
resina ausente de carga. Tal fato pode ser explicado 
por conta da presença de bolhas que se formaram 
nos corpos de prova do compósito. A presença de 
uma grande quantidade de carga mineral aumenta 
drasticamente a viscosidade do material, reduzindo 
sua processabilidade e tornando difícil a obtenção de 
um corpo de prova livre de bolhas. A presença de 
bolhas no corpo de prova age como defeitos na 

espessura da amostra que atuam diminuindo a 
tensão necessária para que ocorra a ruptura 
dielétrica. 

Figura 2 - Resultados do ensaio de Rigidez Dielétrica

Conclusões
Nos resultados apresentados pelo presente
trabalho, foi observado que a rigidez dielétrica de
nanocompósitos é fortemente influenciada pelo
tamanho das nanocargas utilizadas como fase
dispersa. Utilizando nanoparticulas de alumina na
matriz de resina epóxi, foi observado que os
nanocompósitos contendo as partículas com faixa de
tamanhos mais estreita (10 – 20 nm) e melhor
dispersão das mesmas na matriz alcançou um
aumento considerável na rigidez dielétrica do
material, comparado à resina pura, enquanto o
nanocompósito contendo partículas com faixa de
tamanho maior (10 – 50 nm) não alcançou melhorias
significativas no valor de rigidez dielétrica, tendo
apresentado mais aglomeração das nanopartículas.
Ou seja, observou-se o aumento da rigidez dielétrica
com a melhoria da dispersão das nanopartículas.
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Resumo 
As ligas de zircônio, por suas boas propriedades mecânicas, são usadas no setor nuclear como componentes do 
elemento combustível, em forma de varetas que revestem as pastilhas de combustível e em forma de chapas, 
ainda pouco estudadas, para grades espaçadoras. A água é um refrigerante no processo e propicia liberação de 
hidrogênio. Ao atingir o limite de solubilidade na liga, hidretos precipitam, potencializando falhas no metal. O 
presente estudo busca comparar as propriedades mecânicas de uma liga zircônio-nióbio em função da orientação 
de laminação (0° e 90°), do tratamento térmico (400°C, 24h e 580°C, 4h) e da realização da hidrogenação (320°C 
e 10bar por 48h). Ao comparar com ensaios de tração em estudos prévios com o mesmo material na condição 
original, observou-se o efeito da fragilização nas amostras após hidrogenação. 
Palavras-chave: propriedades mecânicas, liga de zircônio, aplicação nuclear, hidrogenação 

Introdução 
As ligas de zircônio são largamente utilizadas por 
conta da alta resistência mecânica, da resistência à 
corrosão em altas temperaturas, da alta temperatura 
de fusão e da baixa absorção de nêutrons térmicos, 
assim tendo significativa aplicação na indústria 
nuclear [1]. Nos reatores PWR, a água utilizada 
como elemento refrigerador no processo, atingindo 
temperaturas em torno de 320°C, gera uma camada 
de óxido e libera hidrogênio, o qual é difundido pelo 
óxido e absorvido pela liga. Quando essa 
concentração de hidrogênio excede seu limite de 
solubilidade, hidretos são formados. Esses 
precipitados, por sua característica frágil, ocasionam 
perda de ductilidade, prejudicando as propriedades 
mecânicas da liga [2]. Portanto, é necessário o 
estudo do comportamento mecânico desses 
materiais. 

Materiais e métodos 
Oito corpos de prova foram cortados a partir de uma 
chapa fina de liga de zircônio-nióbio. Quatro deles 
foram fabricados com orientação alinhada à direção 
de laminação (0˚ - longitudinal) e quatro corpos de 
prova com orientação transversal à direção de 
laminação (90° - transversal). Destes, dois CPs com 
orientação a 0° e dois a 90° sofreram tratamento 
térmico a 580°C por 4h, enquanto o restante, a 
400°C por 24h. Em seguida, todos foram inseridos 
em uma autoclave, em forno tubular, com atmosfera 
de hidrogênio sob pressão de 10 bar. O tempo de 
permanência foi de 48h, a 320°C. Em seguida, 

realizaram-se os ensaios de tração, com taxa de 
deformação de 6,4x10-4s-1. 
Assim, obtiveram-se as curvas de tensão-
deformação de engenharia, onde se determinaram 
os limites de escoamento (LE) e de resistência (LR), 
o alongamento percentual (AL) e o expoente de
encruamento (n). Os resultados foram comparados
com amostras ensaiadas sem hidrogênio e
submetidas aos mesmos tratamentos térmicos,
segundo o trabalho de [4].

Resultados e discussão 
Na Tabela 1 são apresentadas as propriedades 
mecânicas das condições hidrogenadas. Ao se 
comparar a direção dos corpos de prova, os maiores 
valores de AL, LR e n foram para as amostras 
longitudinais (0˚). No caso do LE, os maiores valores 
foram para os CPs com direção transversal (90˚).
Com relação à comparação por tratamento térmico, 
as amostras tratadas a 580˚C apresentaram
ductilidade significativamente maior, enquanto os 
valores de resistência (LE, LR) e n foram menores. 
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Tabela 1 – Limites de escoamento e de resistência, 
alongamento e expoente de encruamento e seus desvios 

padrão

Orient. Trat. LE 
(MPa)

LR 
(MPa) AL(%) n

0°
580°C 349,4 ± 

1,2
486,9 ± 

0,5
25,1 ± 

0,8
0,15 ± 
0,00

400°C 528,6 ± 
29,8 

783,2 ± 
45,5

9,0 ± 
1,6 

0,21 ± 
0,02

90°
580°C 443,5 ± 

1,1
461,8 ± 

1,8
22,6 ± 

1,4
0,07 ± 
0,00

400°C 542,3 ± 
4,4

720,5 ± 
5,0

5,3 ± 
0,2

0,19 ± 
0,00

Os resultados caracterizam anisotropia na liga, 
podendo estar associada à textura e/ou fases 
formadas e alinhadas à direção de laminação 
durante o processamento. 
Os resultados obtidos foram comparados com os de 
estudos anteriores [4], sob mesmas condições de 
tratamentos térmicos e orientação de laminação. 
Conforme a Equação 1, verificou-se a variação 
percentual das propriedades mecânicas. 
VP(%) =

PH−PN
PN

× 100%, Eq. 1 
onde: VP(%) = variação da propriedade, PH = 
propriedade hidrogenada e PN = propriedade sem 
hidrogênio. 
A Tabela 2 apresenta essa variação percentual das 
propriedades mecânicas da liga. Com esses dados, 
foi possível confirmar a fragilização por hidrogênio, 
já que houve perda de ductilidade da liga após 
hidrogenação em todos os casos. 

Tabela 2 – Variação percentual das propriedades 
mecânicas

Orient. Trat. VLE (%) VLR (%) VAL(%) Vn (%)

0°
580°C 1,6 -1,1 -16,7 -10,3
400°C 15,0 -3,6 -20,8 -21,3

90°
580°C 3,3 1,9 -1,1 15,5
400°C 35,4 2,3 -14,7 -36,5

A perda de propriedades foi, proporcionalmente, 
mais acentuada nos corpos de prova deformados, 
sob tratamento térmico de 400°C, 24h. 
Tal resultado é condizente com essa condição, que 
tem mais densidade de discordâncias [5], 
aprisionadoras de hidrogênio. Assim, o limite de 
solubilidade sólida é maior [6], com precipitação de 
hidretos retardada, e pode ocorrer uma maior 
absorção de hidrogênio. 

Conclusões 
Nas amostras analisadas, observou-se que as 
propriedades foram alteradas de forma mais 
acentuada em tratamentos térmicos de 400°C, por 
conta de sua perda de ductilidade propiciada por 
maior absorção de hidrogênio. 
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Resumo
A área de pesquisa dos nanomateriais tem crescido vertiginosamente nas últimas duas décadas, não apenas 
pela descoberta de formas de sintetizar materiais e dispositivos na nanoescala, mas principalmente pelo avanço 
das técnicas de caracterização desses materiais. Esse estudo visa caracterizar a nanoestrutura de NaNbO3 
crescida sobre nióbio metálico, pela técnica da rota hidrotérmica alcalina, pelas técnicas de corte de lamela por 
feixe de íons focalizados e levadas para análise em microscópio eletrônico de transmissão.
Palavras-chave: NaNbO3, rota hidrotérmica alcalina, FIB, MET, EDS.

Introdução
As perovskitas de niobato de sódio são bastante 
estudadas pelas suas propriedades associadas ao 
seu interesse tecnológico, devido às suas 
propriedades de semicondutividade,
piezoeletricidadede, sua capacidade fotocatalítica, 
além de ser um composto facilmente sintetizado e 
atóxico [1].  Elas têm sido sintetizadas nas formas 
de 1D, a fim de combinar as suas propriedades ao 
confinamento dimensional [2]. Uma forma, eficiente 
e barata, de obtenção de cristais de óxidos 
anisotrópicos orientados é a partir da rota 
hidrotérmica alcalina. Uma vez que esses óxidos 
anisotrópicos crescem seguindo uma direção 
cristalográfica específica, formando as 
nanoestruturas 1D, sem a necessidade de adição 
de catalisadores, templates ou aditivos orgânicos 
que auxiliem no seu crescimento orientado [3–5]. 
Por meio dessa técnica, é possível obter o 
crescimento orientado desses cristais a partir do 
próprio substrato, como no caso desse estudo, no 
qual foi feito o crescimento de niobato de sódio 
suportado em nióbio metálico [6,7].
Com o intuito de utilizar esse sistema, composto
por uma camada nanoestruturada de niobato de 
sódio suportado em nióbio metálico, como um 
possível dispositivo piezofototrônico, é preciso ter 
conhecimento de como a nanoestrutura de niobato 
de sódio está organizada. Nesse estudo será 
caracterizada a nanoestrutura de NaNbO3 formada
sobre a placa de nióbio, pela rota hidrotérmica 
alcalina, e como se apresenta a interface Nb/
NaNbO3.
Materiais e métodos
As nanoestruturas de niobato de sódio foram 
sintetizadas via rota hidrotérmica alcalina a partir do 
nióbio metálico na forma de placas. Para isso, 

foram adicionadas as placas de Nb com dimensões 
1,0 x 1,0 x 0,03 cm, previamente lixadas, no fundo 
do recipiente de teflon juntamente com 180 mL de 
NaOH 0,75 M. Posteriormente esse recipiente foi
inserido na autoclave, programado para manter o 
sistema a 40ºC por 36 horas, sem agitação. Em 
seguida, as amostras foram lavadas 4 vezes com 
água destilada e secas em estufa. Por fim, as
amostras foram tratadas termicamente em forno a 
vácuo a 550 ºC por 15 minutos.
As amostras foram analisadas por difração de raios 
X (DRX) com ângulo rasante de 6°, e por 
microscopias eletrônicas de varredura (MEV) e 
transmissão (MET), juntamente com as técnicas de 
difração de elétrons por área selecionada (SAED), 
espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e 
tomografia de elétrons.
Foi cortada uma lamela da amostra, 
perpendicularmente à sua superfície, com o auxílio 
do feixe de íons focalizado (FIB), presente no MEV, 
antes da amostra ser levada para análise da 
interface em MET.

Resultados e discussão
Na análise de difração de raios X das amostras,
após a síntese hidrotrérmica, foram encontrados os 
picos característicos do niobato de sódio hidratado 
(com estrutura cristalina monoclínica), como era 
esperado para a morfologia da nanoestrutura 
obtida. Contudo, após o tratamento térmico em 
forno a vácuo, além dos picos característicos do 
NaNbO3 (com estrutura perovskita ortorrômbica) 
esperado, também foram encontrados picos do 
Nb2O5 que não estavam presentes antes do 
tratamento térmico.
Analisando as imagens de MET da lamela de FIB
(Figura 1), é possível observar que os nanofios 
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apresentam diâmetros muito menores na região 
próxima à interface NaNbO3/Nb, e que vão 
crescendo ao longo da camada do niobato, 
apresentando diâmetros bem maiores no topo da 
camada. Também é possível observar que os 
nanofios não crescem de forma perpendicular à 
superfície do nióbio metálico, mas se conectam ao 
longo da camada, formando uma nanoestrutura 
porosa.

Figura 1 – Imagem de MET da lamela da amostra 
cortada por FIB.

A análise do mapeamento EDS da lamela de FIB
(Figura 2) nos permite observar a localização dos 
elementos químicos que compõem a amostra, 
principalmente o Na, o O e o Nb. A intensidade de 
sódio está maior na região dos nanofios e na região 
da interface mais próxima dos nanofios, reduzindo 
a sua intensidade na região da interface mais 
próxima do Nb. O oxigênio, por sua vez apresenta 
grande intensidade na região dos nanofios e na da 
interface, tanto próxima aos nanofios, quanto 
próxima do Nb. O nióbio por sua vez, apresenta 
maior intensidade na região da placa metálica, e 
sua intensidade diminui na região da interface, na 
qual a intensidade de óxido aumenta. Esse 
conjunto de imagens, parece demonstrar que existe 
uma região de óxido de nióbio entre o nióbio 
metálico e o niobato de sódio. 

Figura 2 – Imagens de MET e de mapeamento de EDS, 
da lamela da amostra cortada por FIB, mostrando a 
localização dos elementos químicos Na, Nb, O e Pt.

Conclusões
O sistema composto pelas camadas de NaNbO3 e 
Nb foi caracterizado pelas análises das imagens de 

MET obtidas da lamela cortada por FIB. Identificou-
se que a camada de óxido de nióbio, detectada no 
DRX, encontrava-se na interface entre as duas 
camadas. E também foi possível quantificar a 
espessura do óxido de nióbio e do niobato de sódio, 
obtidas para as condições de síntese de 36h, 0,75 
M de NaOH e 40°C.

Agradecimentos
Ao apoio financeiro da CAPES e ao 
LME/LNNano/CNPEM pelo uso do microscópio 
eletrônico de transmissão Titan Cubed Themis - FEI
300kv.

Referências
[1] K. Huang, L. Yuan, S. Feng, Crystal Facet 

Tailoring Art in Perovskite Oxides, Inorg. Chem. 
Front. 2 (2015) 965–981. 

[2] R. Grange, F. Dutto, A. Radenovic, Niobates 
Nanowires: Synthesis, Characterization and 
Applications, in: Nanowires - Implementations 
Appl., InTech, 2011. 

[3] M.-A. Einarsrud, T. Grande, 1D oxide 
nanostructures from chemical solutions, Chem. 
Soc. Rev. 43 (2014) 2187–2199. 

[4] Z. Sun, T. Liao, L. Kou, Strategies for designing 
metal oxide nanostructures, Sci. China Mater. 
60 (2017) 1–24. 

[5] B. Bhushan, ed., Springer Handbook of 
Nanotechnology, 3rd ed., Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2010. 

[6] Y. Chang, Z. Yang, M. Dong, Z. Liu, Z. Wang, 
Phase structure, morphology, and Raman 
characteristics of NaNbO3 particles synthesized 
by different methods, Mater. Res. Bull. 44 (2009) 
538–542. 
doi:10.1016/j.materresbull.2008.07.014.

[7] Y. Özeren, E. Mensur-Alkoy, S. Alkoy, Sodium 
niobate particles with controlled morphology 
synthesized by hydrothermal method and their 
use as templates in KNN fibers, Adv. Powder 
Technol. 25 (2014) 1825–1833. 



60

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão Técnica 4

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1º de novembro

Diminuição da região não-separável do método Spb aplicado em aços

Egon Rolf Delgado Ramirez*1, Enrique Mariano Castrodeza1

*egon@metalmat.ufrj.br, bolsista de doutorado da COPPE/UFRJ
1Laboratório de Mecânica da Fratura, PEMM-COPPE-UFRJ, CP 68505, 21941-972, Rio de Janeiro, Brasil 

Resumo 
Neste trabalho apresenta-se uma proposta de modificação do método Spb para diminuir a extensão da região não 
separável (região I). Para isso foram realizados testes de fratura Spb em corpos de prova de geometria C(T) de 
aço ASTM 572 Gr50. Os resultados preliminares foram positivos, porém a aplicabilidade desta modificação deve 
ainda ser estudada em outras geometrias e materiais. 
Palavras-chave: Método Spb, Mecânica da fratura, Região não separável, Geometria C(T). 

Introdução
O método Spb (Load Separation Parameter) proposto 
por Sharobeam e Landes [1] é uma técnica 
experimental utilizada para avaliar o crescimento 
estável de trinca em ensaios de mecânica da fratura 
monotônica. Esta metodologia apresenta algumas 
vantagens frente aos métodos tradicionais (por 
exemplo: múltiplos corpos de prova, queda de 
potencial elétrico, descargas parciais),
fundamentalmente a de não requerer o uso de 
instrumentação sofisticada. O parâmetro Spb é 
definido como a relação de cargas de duas 
amostras, uma pre-trincada e uma com entalhe 
embotado, avaliadas no mesmo deslocamento 
plástico, como a seguinte expressão:

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑃𝑃𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝)
𝑃𝑃𝑏𝑏(𝑝𝑝𝑏𝑏,𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝)

|
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝

=
𝐺𝐺(𝑏𝑏𝑝𝑝𝑊𝑊)⋅𝐻𝐻(

𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑊𝑊 )

𝐺𝐺(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑊𝑊)∙𝐻𝐻(
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑊𝑊 )

|
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝

eq.1

onde o subscrito p significa pre-crack (pre-trincado) 
e b blunt notch (entalhe embotado). Se a 
propriedade de separabilidade é cumprida o 
parâmetro Spb só será função da geometria e adotará 
a seguinte forma:
𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑏𝑏
|
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝

= (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏)
𝑚𝑚

eq.2

onde 𝑃𝑃 é a carga, 𝑏𝑏 o ligamento remanescente e m
= pl. Assim, rearranjando, obtém-se:

𝑎𝑎𝑝𝑝 = 𝑊𝑊 − 𝑏𝑏𝑝𝑝 = 𝑊𝑊 − 𝑏𝑏𝑝𝑝(𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝)
1 𝜂𝜂𝑝𝑝𝑝𝑝⁄ .

Logo é possível obter ap para todo o registro vpl.
Desde a introdução do método a técnica tem sido 
aplicada à fratura de materiais poliméricos [2], ligas 
de alumínio, aços [3] e mais recentemente, materiais 
compósitos. Porém, existem poucos trabalhos onde 
se discutam as limitações do método [4][5]. O 
método Spb original apresenta limitações nos 
cálculos iniciais de ai, que poderiam estar 
relacionados com o valor de compliance inicial Ci do 

registro carga vs. deslocamento. O cálculo da Ci é 
realizado mediante um ajuste linear, geralmente feito 
de uma forma subjetiva. Este problema é comum 
numa variedade de metodologias experimentais nas 
que é necessário realizar ajustes para a 
determinação de certos parâmetros (limite de 
escoamento 0,2% em ensaios de tração, JIC a partir 
de curvas de resistência ao crescimento de trincas, 
etc.) mas na maioria dos casos o resultado é pouco 
sensível a pequenas mudanças na seleção dos
pontos experimentais para o ajuste. No caso do Spb, 
pequenas diferenças na avaliação da compliance
inicial podem provocar defasagem na componente 
plástica do deslocamento, induzindo o surgimento da 
região não separável. Para evitar esta limitação é 
proposta uma metodologia que busca reduzir o erro 
introduzido no cálculo do deslocamento plástico.

Materiais e métodos
Foram feitos três testes com amostras de geometria 
CT com dimensões B=20 e W=40 de aço ASTM 
A572 G50. Foi usado o método das descargas 
parciais como referência na amostra pre-trincada. A
mudança proposta consiste em realizar um teste sob 
a amostra de referência aplicando a mesma relação 
a0/W da amostra pre-trincada (previamente testada
com a0/W=0,53) para garantir tamanhos de trinca 
muito similares. Adicionalmente, o método Spb é 
aplicado considerando o deslocamento total (e não 
somente a componente plástica). Uma terceira 
amostra com entalhe embotado e relação a/W = 0,6 
foi testada para aplicar a metodologia original.

Resultados e discussão
Os registros de carga vs. deslocamento se 
apresentam na fig.1. Foram escolhidos dois ajustes 
lineares (no registro BN06) para simular a diferença 
que poderia existir entre dois usuários diferentes 
(subjetividade no cálculo da Ci). O primeiro ajuste 
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entre 2,0 e 12,5kN (inclinação m1) e o segundo entre 
2,0 e 17,2kN (inclinação m2), com estes valores 
resultaram dois diferentes registros de P vs. Vpl para 
um mesmo registro de P vs Vtotal de BN06.

Figura 1 – Registros carga vs. deslocamento total para Cp03, 
BN06 e BN053.

A partir dos registros plásticos foram obtidas duas 
curvas de Spb, Cp03/BN06m1 (Spb-1) e 
Cp03/BN06m2 (Spb-2). Porem a curva Spb
Cp03/BN053 (Spb-3) foi calculada através do 
deslocamento total. Na figura 2 se apresentam as 
três curvas. A relação Spb-1 apresenta um registro 
atípico de Spb, a qual não apresenta a região de 
separabilidade. No entanto a relação Spb-2 
apresenta separabilidade.

Figura 2 – Registros Spb vs. deslocamento total para as 
relações Spb-1, Spb-2, Spb-3.

Este fato mostra que a avaliação da Ci inicial pode 
influenciar o começo do registro Spb. Neste caso os 
dois começos são diferentes. Para Spb-1 é difícil 
discernir o valor de Spb no platô (valor teórico usado 
como referência para escolher o Vpl0 no método Spb). 
Contudo a curva Spb-2 apresenta o valor de Spb-platô
sendo possível calcular os valores de ai iniciais com 
muito menos erro que para Spb-1. Agora para o Spb-
3 obtém-se um registro de ai (Fig.3 ai BN053) que 
coincide com o método das descargas parciais para 

todo o registro P vs Vtotal inclusive quando 
comparada com as primeiras descargas da região 
elástica, as quais não são possíveis de obter com o 
método original. Além disso, esse registro não 
apresenta a região não separável, provavelmente 
pela baixa dependência da Ci inicial, muito similar 
para ambos os registros.

Figura 3 – Registros ai vs. Vtotal para as relações Spb-1, Spb-2, 
Spb-3, descargas parciais (D.P) e os valores de a0 e af.

Conclusões
De acordo com os resultados preliminares, a 
proposta de calcular o Spb a partir do Vtotal utilizando 
a0/W muito similares nos CPs pré-trincados e com 
entalhe embotado representa uma boa opção para 
diminuir erros na estimativa dos valores iniciais de ai, 
mais a proposta deve ainda ser estudada para 
checar sua validade.
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Resumo
A britagem é responsável pelo maior consumo energético de uma usina de produção de agregados e por grande 
parte do beneficiamento de minérios, atuando diretamente na redução de tamanho de partículas. Esta etapa 
pode obter benefícios ao ser associada a ferramentas de simulação, permitindo antecipar a existência de 
possíveis gargalos e deficiências ocasionadas pela operação não otimizada de seus parâmetros e equipamentos 
periféricos. O presente trabalho utilizou a simulação em regime estacionário para a avaliar duas usinas no 
estado do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos se mostraram promissores e com benefícios reais para melhor 
eficiência de processamento. Trabalhos futuros envolverão o uso da simulação dinâmica para avaliar a 
otimização das usinas qualificando os ganhos obtidos.
Palavras-chave: britagem, simulação estacionária, usina de britagem. 

Introdução
A britagem é o primeiro processo de fragmentação 
em uma usina de processamento, sendo 
responsável pelo maior consumo energético de 
uma usina de produção de agregado e por grande 
parte do beneficiamento de minérios, atuando 
diretamente na redução de tamanho de partículas. 
Por ser uma etapa fundamental em diferentes 
usinas, se faz necessário o correto estudo de seus 
parâmetros de operação visando maximizar o seu 
funcionamento, especialmente pelo fato de 
britadores possuírem restrições relativas à sua 
capacidade e à vida útil de seus revestimentos. 
Desta forma, apresenta-se como uma etapa que 
pode obter benefícios ao ser associada a 
ferramentas de simulação, pois permite antecipar a 
existência de possíveis gargalos e deficiências 
ocasionadas pela operação não otimizada de seus 
parâmetros e equipamentos periféricos.
Os modos mais usuais de simulação atualmente 
podem ser definidos como as simulações em 
regime estacionário, que representam o estado de 
um processo em um determinado instante, sem se 
considerar a variável tempo com influenciadora do 
processo, e as simulações dinâmicas, na qual a 
formulação do modelo leva em consideração as 
alterações que ocorrem no processo durante a 
contagem do tempo, permitindo complementar as 
lacunas de informações que a análise estática não 
avalia. O desafio da simulação dinâmica é 
identificar os gargalos do processo e a real 
capacidade da usina, determinando os volumes do 
minério ROM e pilhas de produtos. 

Materiais e métodos
Circuitos de cominuição têm o objetivo de realizar a 
redução de tamanho de partículas para um 
determinado intuito e podem ser do tipo aberto ou 
fechados. Circuitos abertos funcionam com a 
quebra do material diretamente direcionada ao 
próximo equipamento de cominuição, sem
classificá-lo. Já os circuitos fechados trabalham 
com equipamentos de classificação acoplados aos 
de fragmentação, fazendo com que o material seja 
recirculado.
O software comercial utilizado para a realização 
das simulações foi o JKSimMet [1], tendo o seu 
funcionamento composto por basicamente três 
estágios: balanço de massas, ajuste de modelos e 
simulação dos cenários desejados. O balanço de 
massas é fundamental para o sucesso da 
simulação, pois compreende à reconciliação dos 
dados obtidos experimentalmente via amostragens 
industriais. A ferramenta computacional utilizada 
permite, por meio de um algoritmo robusto, 
reconciliar os fluxos do circuito sempre que exista 
uma inconsistência ou redundância nos dados 
fornecidos (vazões mássicas e distribuições 
granulométricas). Para o fechamento do balanço de 
massas deve-se atribuir diferentes pesos a cada 
uma das correntes do processo em função da 
precisão dos dados, que pode ser influenciada por 
diferentes fatores, como a faixa granulométrica a 
ser analisada (material grosso ou fino), o erro 
experimental, entre outros [2].
As simulações em regime estacionário foram 
realizadas em duas usinas de agregados do estado 
do Rio de Janeiro, sendo denominadas de usina A 
e usina B. As duas usinas possuem rota de 
processamento similares, sendo compostas por
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quatro estágios de britagem e utilizando britadores 
como os de mandíbula, cônicos, giratórios e eixo de 
impacto vertical, produzindo brita #3, #2, #1, #0, 
#00 e pó de pedra, bem como bica corrida e 
rachinha. O fluxograma da usina B é apresentado 
na Figura 1. É interessante observar que a usina B 
possui dois britadores no estágio quaternário. O 
britador de eixo de impacto vertical funciona de 
forma a absorver o fluxo não processado pelo 
britador cônico HP200.

Figura 1 - Fluxograma da rota de processamento da 
usina B

Resultados e discussão
O objetivo das simulações tanto da usina A quanto 
da usina B eram de avaliação da eficiência do 
circuito de britagem e a otimização do mesmo para 
a produção de agregados.
Para a usina A foram realizados 6 cenários: C1 = 
cenário base, C2 = reciclo na britagem secundária, 
C3 = redução da abertura de peneira UP-03, C4 = 
bypass da correia TC-21 para peneira UP-05 e C5 
= Aumento da abertura peneira UP-04
Conforme pode ser visto na Tabela 1, as pequenas 
alterações realizadas em cada cenário para a usina 
A mostraram ganhos no aumento de capacidade 
quando comparadas ao cenário de base e tiveram
uma pequena variação na energia específica de 
cominuição, ou seja, produziu-se uma maior 
quantidade de material com pouca diferença no 
consumo energético.

Tabela 1 - Resultados encontrados para a usina A

Cenário Capacidade em relação
ao C1 (%)

Energia esp. de 
cominuição (kWh/t)

C1 - 0,56
C2 6 0,59
C3 5 0,57
C4 0 0,56
C5 13 0,67

Para a usina B simulou-se dois cenários: C1 = 
cenário base e C2 = redução na APF do britador 
terciário e aumento na abertura PV3/PV4.
Conforme pode ser visto na Tabela 2, as 
modificações propostas pelo segundo cenário 
mantiveram a proporção de produtos gerados, 
entretanto o britador secundário passou a funcionar 
em 70% do tempo durante um dia de operação e 
processando 3377 toneladas de material, 
praticamente três vezes mais material do que no 
cenário 1, ou seja, em um cenário não otimizado.

Tabela 2 - Resultados encontrados para a usina B

Produto Proporção de produtos gerados (%)
C1 C2

Pó de Pedra 30,7 31,1
Brita 00 3,9 3,9
Brita 0 20,8 20,7
Brita 1 31,2 30,8
Brita 2 13,5 13,4

Tempo de operação
do britador secundário 
por dia (%)

  25 70

Quantidade de 
material processada
por dia (t)

  1206   3377

Conclusões
Conclui-se que as simulações em regime 
estacionário apresentaram resultados muito 
positivos, sendo possível a avaliação dos ganhos 
relativos a pequenas modificações realizadas nos 
circuitos, como mudanças em aberturas de 
peneiras e reciclo de material. Estes ganhos se 
mostram importantes, pois dizem respeito a ganhos 
em produtividade, aumentando a eficiência de 
produção das usinas. Trabalhos futuros irão 
envolver a realização de simulações dinâmicas 
para quantificar como eventos estocásticos, por 
exemplo frequência de paradas por metais na linha 
ou desbalanço de pilhas de alimentação, afetam a 
eficiência de uma usina de britagem e como reduzir 
a frequência de ocorrência dos mesmos.
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Resumo
Atualmente existem diversas formas de revestir materiais para as mais variadas finalidades.  A soldagem de 
revestimento com o propósito de elevar a resistência à corrosão de equipamentos industriais tem sido 
destacada. Como uma alternativa, o processo plasma pó com arco transferido PPTAW (Plasma Powder 
Transfered Arc Welding) tem sido pesquisado para aplicação de soldagem de revestimento interno de ligas de 
níquel em tubos de aço. Neste estudo, foram avaliados os efeitos de parâmetros de soldagem na diluição e na 
altura do reforço do cordão.
Palavras-chave: soldagem, parâmetros, diluição, reforço.

Introdução
Um dos maiores desafios da indústria petroquímica 
é a corrosividade do petróleo sobre os 
equipamentos de produção de óleo e gás. Além 
disso, boa parte das bacias petrolíferas é 
classificada como offshore, isto é, pertencem à 
plataforma continental ou estão ao longo da sua 
margem [1], fazendo com que esses equipamentos 
geralmente operem em ambientes corrosivos, o que 
torna o assunto ainda mais relevante.
A utilização de um material que apresente as 
propriedades mecânicas e metalúrgicas favoráveis 
para operação em meio ácido pode ser 
demasiadamente onerosa. Por isso, uma saída é 
revestir um metal menos nobre com um mais 
custoso que dê elevada resistência à corrosão, 
como é o caso da superliga de níquel 625. Esta liga 
apresenta excelente resistência à corrosão e 
marcante resistência à fluência [2]. 
Como uma alternativa, o processo plasma pó com 
arco transferido PPTAW (Plasma Powder 
Transfered Arc Welding) tem sido pesquisado para 
aplicação de soldagem de revestimento interno de 
tubos em instalações petroquímicas uma vez que 
ele fornece vantagens como cordões homogêneos, 
alta produtividade e baixo nível de diluição [3], a 
qual vem a ser o nível de mistura entre metal de 
solda e metal de base. Na soldagem de juntas, são 
escolhidos parâmetros que proporcionem boa 

penetração, em contrapartida na soldagem de 
revestimento busca-se baixa penetração, alto 
reforço, grande largura, o que resulta em baixa 
diluição, essencial para garantir as propriedades 
desejadas no revestimento [4].

Materiais e métodos
Tubos de aço API 5L 5CT foram utilizados como
metal de base para a presente pesquisa. Os tubos 
foram limpos com thinner antes da soldagem para 
remover quaisquer impurezas.
O metal de adição utilizado foi o Nistelle® 625 
fabricado pela Kennametal, o qual é uma liga de 
625 na forma de pó com granulometria entre 75 µm 
e 212 µm. 
Após a soldagem, as amostras foram preparadas 
utilizando lixamento, partindo de granulometria de 
100 até 1200, e polimento mecânico com pasta de 
diamante com granulometria até 1 micrômetro, 
seguido de ataque nital 2%, para análise 
macrográfica.
Uma vez que a diluição é um parâmetro 
fundamental para garantir a qualidade do 
revestimento, ela deve ser quantificada. A diluição 
D foi calculada segundo a Equação 1, avaliando a 
seção transversal do cordão de solda, onde AMA é a 
área acrescentada pelo metal de adição, AMB é a 
área fundida do metal de base conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – Desenho esquemático do cordão de solda 
com identificação de dimensões e áreas para cálculo de 

diluição (Autoria própria). 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀+𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑥𝑥𝑥𝑥 100,  Eq. 1

Resultados e discussão
Foram realizados 13 cordões variando a
intensidade de corrente de soldagem (I), velocidade 
de soldagem (VS) e taxa de alimentação do pó 
(TAP) para avaliar seus efeitos em relação à altura 
do reforço (R) e à diluição (D), mantendo os demais 
parâmetros de soldagem constantes. A Figura 2 
apresenta a macrografia do cordão que apresentou 
maior diluição e maior reforço (cordão 13).
Tabela 1 – Parâmetros de soldagem utilizados e 
resultados de obtidos

Cordão I 
[A] 

VS
[mm/s] 

TAP
[g/min] 

R 
 [mm] 

D 
[%]

1 75 8 16 1,36 5,05
2 85 8 16 1,61 9,81
3 85 8 20 1,73 3,64
4 100 8 20 1,94 17,27
5 100 8 26 2,19 3,81
6 115 8 26 2,31 10,94
7 125 8 26 2,54 15,01
8 75 6 20 2,33 0,0
9 85 6 20 2,14 5,11
10 100 6 20 2,23 9,81
11 100 6 26 2,54 9,07
12 115 6 26 2,45 10,37
13 125 6 26 2,67 17,83

Figura 2 – Macrografia do cordão 13. 

Com base nos resultados dos ensaios, foi possível 
observar, um aumento da diluição com o aumento 
da intensidade da corrente de soldagem, o que 

pode ser explicado pelo aumento do aporte de calor 
fornecido ao metal de base. Isto corrobora com o 
constatado por Murugan e Siva [5]. Ademais, nota-
se que a altura do reforço aumentou com a 
diminuição da velocidade de soldagem uma vez 
que, quanto mais devagar a tocha se desloca, mais 
metal de adição é depositado. Observou-se 
também um aumento do reforço com o aumento da 
taxa de alimentação em razão da maior quantidade 
de pó liberada pelo alimentador. Além disso, a
diluição diminuiu com o aumento da taxa de 
alimentação, uma vez que maior parte da energia é 
utilizada para fundir maior quantidade de metal de 
adição.

Conclusões
A diluição diminuiu com a diminuição da 
intensidade da corrente de soldagem e com o 
aumento da taxa de alimentação.
O reforço aumentou com a diminuição da 
velocidade de soldagem e com o aumento da taxa 
de alimentação.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo o estudo das transformações microestruturais sofridas por aços HP sob as
condições típicas de serviço. Amostras de tubos desse material foram submetidas a tratamento térmico de 
envelhecimento e observadas sob microscópio eletrônico de varredura (MEV). Por meio de software de análise
de imagem, foram aplicadas técnicas de processamento binário para quantificar as fases presentes em cada
amostra. A quantificação de fases forneceu informações sobre o processo de formação da fase G e sobre a
precipitação secundária de carbeto de cromo. Também são propostas formas de melhorar a confiabilidade da
análise.
Palavras-chave: Aços HP, MEV, Processamento Binário, Fase G, Precipitação. 

Introdução
A classe de aços HP consiste de aços inoxidáveis
austeníticos altamente resistentes ao calor. Tubos
de aço HP são empregados em fornos de reforma
catalítica, onde é produzido gás hidrogênio para
aplicação em refino de petróleo [1].
No interior dos fornos, os tubos são aquecidos a
temperaturas superiores a 900 °C por períodos
superiores a 100.000h, o que desencadeia 
transformações microestruturais no material. O 
conhecimento desses processos é importante, pois
eles podem deteriorar as propriedades do metal [1]. 
Este trabalho visa estudar o envelhecimento 
microestrutural dos aços HP durante as primeiras
1000h de serviço. 

Materiais e métodos
O trabalho foi dividido em três estágios: tratamento
térmico, microscopia e processamento de imagem.
O tratamento térmico simulou as condições
enfrentadas pelos tubos no interior dos fornos de
reforma. As 14 amostras retiradas de 2 tubos de
composição e histórico distintos foram submetidas
a tratamentos com duração de 0 a 1000 horas, a 
uma temperatura de 900 °C. A tabela 1 exibe a
composição química das duas ligas utilizadas. 

Tabela 1 - Composição química de ambos os tubos 
analisados

% Peso
C Si Nb Ti Ni Cr Fe

A (Alto G) 0,45 1,85 1,30 <0,01 33,6 26,4 bal
B (Baixo G) 0,52 1,00 0,80 0,03 34,6 27,1 bal

Após envelhecimento no forno, as amostras foram 
preparadas e observadas sob microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), na configuração de 
elétrons retroespalhados. Foram registradas 
imagens da região do centro de parede, em pontos 
escolhidos aleatoriamente para evitar qualquer viés.
O processamento de imagem, no software ImageJ, 
permitiu identificar as fases em cada imagem e 
quantificar a porcentagem em área ocupada por 
elas e o tamanho médio das partículas medidas.  

Resultados e discussão
As Figuras 1a e 1b demonstram, respectivamente, 
a microestrutura de uma amostra sem tratamento 
térmico e a de uma amostra envelhecida por 1000h.

Figura 1 - MEV de amostra da composição A a) sem 
tratamento; b) após tratamento de 1000h.

Ao comparar as duas figuras, observam-se
precipitados de carbeto de cromo (cinza escuro) 
dispersos pela matriz (cinza médio) da amostra de 
1000h, algo que não consta na amostra virgem. 
Além disso, a proeminência de fase G (cinza claro) 
nas dendritas da amostra envelhecida, em 
substituição ao carbeto de nióbio (branco), é 
evidente. Essas foram as duas principais alterações 
microestruturais observadas nas amostras durante 
o envelhecimento.

a) b)
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As Figuras 2a e 2b demonstram a relação entre a 
fase G e o carbeto de nióbio durante o tratamento 
térmico. Enquanto a porcentagem em área do 
carbeto diminui, a da fase G aumenta. Isso está de 
acordo com a teoria mais aceita para a formação da 
fase G, segundo a qual a expulsão do carbono do 
carbeto de nióbio, seguida da entrada de níquel e 
silício presentes na matriz é o que gera a fase G
[2]. Levando em conta o erro de cada medida, esse
comportamento pode ser considerado estável após 
250 horas. Esse processo se mostrou mais 
acentuado na composição A (Alto G) do que na B 
(Baixo G). 

Figura 2 - Porcentagem em área por tempo de 
tratamento para a) fase G; b) carbeto de nióbio. 

A precipitação secundária de carbeto de cromo 
apresentou comportamento irregular, em termos de 
porcentagem de área. Como pode ser visto abaixo 
na Figura 3, após sucessivas reduções e 
incrementos, o tratamento de 1000h sinalizou 
comportamentos opostos entre as composições. 
Em relação ao tratamento de 500h, a composição A 
registrou precipitação menor e a composição B 
registrou um aumento na precipitação. Testes mais 
longos seriam necessários para verificar a 
existência de um padrão de comportamento 
estável. Quanto ao tamanho médio de grão, foi 
constatado um crescimento linear ao longo dos 
períodos de tratamento, o que é demonstrado na 
Figura 4. 

Figura 3 - Porcentagem em área por tempo de 
tratamento para carbeto secundário de cromo 

Figura 4 - Tamanho médio de partícula, em μm2, para 
carbeto secundário de cromo

Conclusões
A formação de fase G à temperatura de 900 °C
atingiu um nível aproximadamente estável após 250
horas de tratamento. A composição A, rica em Si,
registrou presença mais significativa de fase G do
que a composição B. A redução de carbeto de
nióbio sincronizada ao surgimento da fase G
reforça a teoria de formação desta. A precipitação
secundária exibiu comportamento irregular, sendo 
necessários tratamentos mais longos para tirar
conclusões definitivas sobre o seu comportamento
em altas temperaturas. No entanto, foi possível
constatar que os precipitados sofreram um
incremento de tamanho com o decorrer do
tratamento térmico.
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Resumo 
A moagem de misturas apresenta grande importância tanto na indústria mineral quanto cimenteira. A moagem 
de dois componentes com propriedades diferentes pode levar a processos ineficientes e consequentemente 
custosos. Assim, diversos trabalhos têm sido realizados nas últimas décadas buscando entender e prever o 
comportamento dos componentes, o consumo energético, o efeito das composições das misturas de moagem e 
os mecanismos envolvidos no processo. Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes 
composições na moagem das misturas estudadas e ajustar os parâmetros para um modelo de moagem de 
misturas 
Palavras-chave: Moagem, intermoagem, misturas, multicomponente 

Introdução
A moagem de misturas apresenta grande 
importância tanto na indústria mineral quanto 
cimenteira. Na indústria mineral frequentemente o 
material a ser processado encontra-se em mistura 
com diversos outros componentes, isto é, numa 
forma heterogênea e sua composição pode variar 
dependendo do ponto de coleta do depósito. Assim, 
o minério a ser processado pode apresentar
diferentes características e propriedades que
afetam como este se comporta na etapa de
moagem. Na indústria cimenteira existem duas
rotas de produção possíveis: moer os componentes
como uma mistura (intermoagem) ou moer cada
componente separado para em seguida realizar a
mistura.
Fuerstenau e Venkataraman [1] verificaram que a
taxa de quebra dos componentes estudados se
mostrou invariável com o tempo, porém variável
com a composição, destacando o aumento na taxa
de quebra do componente menos resistente. Já a
taxa de quebra específica (normalizada pela
energia) e função quebra de cada um dos
componentes estudados se mostraram invariáveis
em função de tempo e composição.
Kapur e Fuerstenau [2] definiram o fator de divisão
de energia. Este consiste na razão entre a energia
consumida por um componente em mistura pela
energia consumida pelo componente separado e
pode ser obtido a partir da razão das taxas de
quebra dos componentes em mistura e separados,
taxa de produção de finos ou fração remanescente
na classe inicial de partículas.
Fuerstenau e Venkataraman [3] realizaram testes
em ciclos de circuito fechado com mistura de
calcita/quartzo. Foi verificado que inicialmente o
produto se mostrou mais rico em calcita e o retorno

mais rico em quartzo. Apenas após a estabilização 
do circuito o produto apresentou a mesma 
composição da alimentação, porém o hold-up 
apresentava um acúmulo do material mais 
resistente (quartzo). 
Yan e Eaton [4] verificaram que o índice de 
moabilidade de Bond (Wi) não consiste apenas na 
média ponderada de cada um dos componentes. 
Assim, Tavares e Kallemback [5] propuseram um 
modelo de misturas capaz de determinar o Wi da 
mistura com base na fração de material resistente 
no hold-up. 
Dundar e Benzer [6] estudaram e modelaram a 
moagem multicomponente de cimento. Apesar de 
não ter sido avaliada a variação na taxa de quebra 
dos componentes em separado e mistura, o estudo 
por classes de tamanho permitiu avaliar o 
comportamento de quebra dos componentes na 
mistura.
Trabalhos anteriores conseguiram estimar a 
energia e prever o produto gerado a partir da 
moagem de multicomponentes [1,2,6,7]. Dessa 
forma, espera-se obter parâmetros e estimativas 
coerentes e que possibilitem o entendimento e 
utilização real do modelo obtido.

Materiais e métodos
A composição estudada trata de misturas artificiais 
a partir de hematita/quartzo proveniente do minério 
de ferro de Minas Rio (MG). O estudo ainda prevê o 
estudo de misturas de clínquer/gesso/calcário 
(calcítico e dolomítico), mas esses resultados não 
fazem parte do presente projeto. 
Com intuito de gerar misturas artificiais, o minério 
de ferro foi submetido a diversas etapas de 
separação magnética de alta intensidade a seco, de 
forma que sejam obtidos os componentes mais 
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puros possíveis. Após separados foram realizadas
caracterização física (picnometria) e química (FRX 
e perda ao fogo) de cada um dos componentes em 
cada um dos monotamanhos. Por fim foram
geradas as misturas artificiais que foram usadas 
como alimentação dos ensaios de moagem.
Ensaios de moagem em batelada com diferentes 
intervalos de tempo (1, 2, 4 e 8 min) serão 
realizados com os componentes separados e em 
mistura, e a granulometria e composição química 
de cada tamanho serão avaliados em cada um dos 
tempos de moagem, permitindo determinar a 
função seleção e função quebra em mistura e 
separado de cada um dos componentes, além do 
fator de divisão de energia. Os ensaios serão 
realizados em um moinho com 30 cm de 
comprimento e 30 cm de diâmetro. O moinho está 
acoplado a um sensor de torque que permite obter 
a energia consumida no ensaio, que será
comparada a energia estimada consumida por cada 
um dos componentes separados e em mistura. Por 
fim, serão utilizados os parâmetros ajustados no 
modelo do balanço populacional aplicado para cada 
componente como apresentado na Equação 1[2,7]
. 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖(1𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

=  −𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖(1𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑆𝑆𝑆𝑆(1)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖(1𝑚𝑚𝑚𝑚)

+ �𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖(1𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑆𝑆𝑆𝑆(1)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖(1𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑖

Eq. (1)

onde: Mi = fração mássica na classe i, ki= taxa de 
quebra da classe i, S = fator de divisão de energia, 
bij = função quebra distribuída, 1 = componente 1, a 
= componente sozinho e m = componente em 
mistura. 

Resultados e discussão
Os componentes das misturas encontram-se ainda 
em fase de preparação. Assim, apenas alguns 
resultados qualitativos da separação magnética 
foram obtidos. Na Figura 1 estão apresentados os 
produtos da separação magnética do minério de 
ferro Itabirítico para a classe de tamanho de 0,600 x 
0,300 mm. O critério para as separações foi 
inteiramente visual, isto é, análises químicas da 
composição de cada produto ainda não foram 
geradas, porém novas etapas de separação 
magnética dos produtos não demonstraram 
diferenças por inspeção visual.

Figura 1 – Produtos de separação magnética do minério 
de ferro Itabirítico. À esquerda o produto magnético 

(hematita) e à direita o não magnético (quartzo). 

Conclusões
Como o trabalho encontra-se em andamento,
espera-se obter parâmetros e estimativas coerentes
e que possibilitem o entendimento e utilização real
do modelo obtido.
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Resumo
Aços 4130 temperado e revenidos vêm sendo utilizados em aplicações com H2S devido à boa combinação de 
propriedades mecânicas, mas análises quantitativas de fragilização ainda são necessárias. Portanto, ensaios 
eletroquímicos sem H2S são uma boa opção, pois podem obter resultados análogos de fragilização por sulfeto de 
forma mais prática, segura e detalhada. A partir de análises micrográficas e de DRX, foi observada uma 
microestrutura martensítica revenida, com ferrita, austenita, M3C e M7C3. Através de ensaios de polarização e 
permeação eletroquímica, foi concluído que o maior fluxo de hidrogênio é obtido em solução de H2SO4 0.1M + 
2mg/L As2O3 e corrente catódica de 20mA. Com isso, são conhecidas as condições de hidrogenação que serão 
utilizadas em testes mecânicos e de dessorção térmica.
Palavras-chave: aço 4130, aço martensítico, fragilização por sulfeto, fragilização por hidrogênio, difusão

Introdução
Os aços 4130 possuem 0.3% de C com adição de Cr 
e Mo, proporcionando uma boa temperabilidade e 
resistência mecânica. Devido à boa resistência à 
fragilização por sulfeto (SSC), eles vêm sendo 
utilizados em aplicações com H2S, como na 
fabricação de ferramentas para testes de poços de 
óleo e gás. Com o aumento da taxa de corrosão e 
diminuição da cinética de recombinação do H2, o H2S 
intensifica a entrada do hidrogênio no material e 
promove uma grande fragilização [1]. Portanto, são 
necessários períodos de quarentena entre usos para 
permitir a saída do hidrogênio e garantir a 
desgaseificação do material antes da reutilização 
das ferramentas. Contudo, ainda faltam estudos 
quantitativos sobre a interação do hidrogênio com os 
aços 4130, o que seria essencial para melhor 
conhecimento do teor de hidrogênio na estrutura e a 
consequente perda de propriedades mecânicas. 
Como os testes com sulfeto são demorados, caros e 
perigosos, ensaios eletroquímicos se mostram uma 
alternativa mais prática e eficiente. A partir da 
equivalência entre o fluxo de hidrogênio na presença
de H2S e em soluções sem H2S, com aplicação de 
corrente catódica e uso de venenos de 
recombinação, resultados análogos de fragilização 
são obtidos [2]. O presente trabalho visa caracterizar 
a fragilização dos aços 4130 analisando a difusão e 
aprisionamento do hidrogênio, correlacionando à 
perda de ductilidade e resistência, a fim de avaliar a 
eficiência do processo de desgaseificação.

Materiais e métodos

As amostras foram obtidas a partir de uma 
ferramenta tubular de aço 4130 modificado 
temperado e revenido, de acordo com norma ES-
MA-188 [3]. Três tipos de amostras foram obtidos: 
corte longitudinal (amostra 1), corte transversal 
(amostra 2) e corte paralelo à superfície (amostras 
3). A fim de avaliar a heterogeneidade 
microestrutural proveniente do processo de 
fabricação da peça, as amostras 1, 2 e 3 foram 
analisadas microscopicamente. As amostras tipo 3 
foram selecionadas para realizar os ensaios 
eletroquímicos de polarização e permeação, pois 
são as que melhor representam o processo natural 
de permeação do hidrogênio a partir da face externa 
do tubo.
Para a análise microestrutural foram feitas
microscopias ópticas (MO), microscopias eletrônicas 
de varredura (MEV) e difração de raios-x (DRX). O 
ataque metalográfico utilizado foi uma solução 1:1 de 
Picral 4% e Nital 2%. Os testes eletroquímicos foram 
realizados com soluções de NaCl 3.5% + ácido 
acético (pH=4) desaerado com N2 e H2SO4 0.1M + 
2mg/L As2O3. As curvas de polarizações anódicas e 
catódicas foram obtidas de -2V a 2V, a 600mV/min. 
Os ensaios de permeação foram efetuados 
utilizando o método galvanostático [4], com 
aplicação de diferentes correntes catódicas na célula 
de geração. Na célula de detecção foi aplicado o 
potencial de equilíbrio medido (OCP), em uma 
solução de NaOH 0.1M. 

Resultados e discussão
A partir da análise em microscópio óptico (Figura 
1.a) foi possível observar uma microestrutura 
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martensítica com bandas de segregação 
longitudinais, que se formam devido à deformação 
plástica envolvida no processo de forjamento. A 
microestrutura martensítica revenida pôde também 
ser identificada no MEV, onde os carbetos formados 
durante o revenimento da martensita foram 
observados. Além disso, os picos de difração de 
raios-x indicam a presença de uma estrutura 
composta por ferrita, austenita, M3C e M7C3. 
Através das análises em MEV também foram 
identificados precipitados de sulfeto de manganês 
(MnS) como na Figura 1.b, onde a forma alongada 
indica a ductilidade característica desse tipo de 
composto. É importante notar o vazio na interface 
com a matriz, que atua como um forte aprisionador 
de hidrogênio [5]. 

(a)

(b)

Figura 1 – (a) Amostra 3: MO 100x (b) Amostra 1: MEV 
5000x.

As curvas de polarização anódica das duas soluções 
utilizadas mostram um comportamento similar,
enquanto as curvas de polarização catódica 
apresentam uma diferença de corrente considerável.
A Tabela 1 apresenta o resumo dos ensaios de 
permeação, e, como previsto pelos resultados de 
polarização, o fluxo de hidrogênio obtido com a 
solução de NaCl é consideravelmente pequeno 
quando comparado à solução de H2SO4. Em ambos 
os casos foi possível observar um comportamento 
de duplo-sigmoidal, que indica dois estágios de 
permeação. Inicialmente, uma parte do fluxo de 
hidrogênio é consumida no preenchimento dos 

aprisionadores, então o regime estacionário
completo é atingido na segunda sigmoidal.
Através da análise dos fluxos de permeação em
H2SO4 utilizando diferentes correntes, é possível
concluir que o fluxo máximo é atingido a 20mA com
solução de H2SO4 0.1M + 2mg/L As2O3, onde o
menor fluxo a 30mA indica o atingimento da 
saturação e o decaimento da eficiência de 
permeação. Apesar da grande diferença de aporte
de hidrogênio, as difusividades obtidas em todas as
condições são comparáveis.

Tabela 1 – Comparação do fluxo, difusividade e 
solubilidade do hidrogênio em diferentes condições.

Conclusões
As análises micrográfica e de DRX mostraram uma 
microestrutura martensítica revenida, com maior 
potencial de aprisionamento nas interfaces, como 
nos contornos de martensita, carbetos e MnS.
Através de ensaios de permeação eletroquímica em 
diferentes condições de carregamento, foi concluído 
que o fluxo máximo de permeação do hidrogênio é 
obtido pela aplicação de 20mA em solução de H2SO4
0.1M + 2mg/L As2O3. Portanto, seria a condição em 
que o fluxo é o mais próximo ao obtido em circuito-
aberto na presença de H2S [6]. Com isso, são 
conhecidas as condições de hidrogenação que 
serão utilizadas em testes mecânicos e de 
dessorção térmica.
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NaCl 3.5% + ácido acético (pH=4)
icat(mA) J∞ (mol/m²s) D(m²/s) S(mol/m³)

10 3.685x10-7 4.113x10-11 4.838

H2SO4 0.1M + 2mg/L As2O3

icat(mA) J∞ (mol/m²s) D(m²/s) S(mol/m³)
10 3.224x10-6 6.544x10-11 27.588

20 3.731x10-6 7.802x10-11 27.731

30 2.763x10-6 9.524x10-11 16.829
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo classificar os entalhes pré-fabricados presentes em uma amostra de aço 
inoxidáveis austeníticos da classe HP através dos sinais provenientes do ensaio de ultrassom. A aplicação de 
aprendizado de máquina aos ensaios não destrutivos permite uma integração única, visando aumentar a 
probabilidade de detecção e monitoramento de descontinuidades presentes nos materiais inspecionados. A 
metodologia adotada emprega processamento de sinais e extração de características do sinal ultrassônico. 
Desta forma, os parâmetros extraídos serviram para alimentação de uma rede neural artificial. Os resultados 
obtidos até o presente momento mostraram-se promissores.
Palavras-chave: aprendizado de máquinas, entalhes, ultrassom, aço HP. 

Introdução
O emprego de inteligência artificial, mais 
especificamente machine learning (aprendizado de 
máquinas), na área de ensaios não destrutivos tem 
atraído cada vez mais o interesse de diversos 
setores da indústria. A manutenção preditiva 
permite a inspeção e monitoração de forma a 
antecipar eventuais problemas e falhas dos 
materiais. O ensaio não destrutivo de ultrassom é 
uma técnica bem consolidada na indústria para 
detecção e dimensionamento de 
descontinuidades[1]. O emprego de redes neurais 
artificiais (RNA) para reconhecimento de padrões 
na área de ensaios não destrutivos tem sido 
empregado como uma forma de aumentar a
confiabilidade dos resultados. Desta forma buscou-
se avaliar a detecção de entalhes em um aço HP 
com o uso do ensaio de ultrassom aliado ao uso de 
redes neurais artificiais.

Materiais e métodos
A amostra analisada pertence a liga austenítica HP 
fundida por centrifugação. Foi desenvolvido um 
sistema para aquisição de sinais de forma 
automática, para aumentar a quantidade de dados 

analisados. Os sinais de ultrassom foram obtidos 
sobre entalhes pré-fabricados com profundidades 
de 8 mm e 0,5 mm e uma região sem defeito. O 
ensaio de ultrassom convencional utilizou a técnica 
pulso-eco com transdutor de ondas longitudinais e 
frequência central de 1.6 MHz. Para cada análise 
foram aquisitados, com um osciloscópio com 
frequência de amostragem de 500 MA/s, 100 sinais 
A-scans com cerca de 10 mil pontos. Os sinais
aquisitado foram processados em uma rotina para
aplicação de filtro FIR, Savitzky-Golay, este foi
escolhido como forma de reduzir o ruído presente
no sinal devido aos equipamentos eletrônicos. A
montagem experimental do ensaio pode ser vista
na figura 1.

Figura 1 - Montagem experimental do ensaio de 
ultrassom demonstrando as regiões de aquisição. SD: 

região sem defeito.
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Os dados foram processados em ambiente 
Matlab®,  onde foi configurado uma rede neural 
supervisionada do tipo Multilayer Perceptron (MLP), 
com 2 camadas ocultas com 10 neurônios na 
primeira camada e 3 na de saída, as funções de 
ativação utilizadas foram a sigmóide e a softmax. 
Treinamento realizado pelo gradiente conjugado 
escalonado e rede dividida em 70% para 
treinamento, 15% para validação e 15% para teste. 
Realizou-se também uma inspeção circunferencial 
nos entalhes de 6 e 8 mm. As regiões foram 
demarcadas ao passo de 0,5 mm até que todo 
trecho sobre o entalhe fosse percorrido, totalizando 
aproximadamente 10 pontos. Nos dados 
aquisitados aplicou-se a transformada de Fourier ao
segundo eco de fundo, como reportado por [2].
Resultados e discussão
Os resultados obtidos com a classificação da rede 
neural são apresentados pela matriz de confusão 
com os resultados do teste. A matriz de confusão 
da tabela 1 demonstra que os dados de teste foram 
facilmente separados. Com acertos de 100% para
todas as classes. A rede apresentou classificação 
com acurácia de 100,0 %.

Tabela 1 - Matriz de Confusão para o Teste. 
Classe Verdadeira

Regiões

Cl
as

se
 pr

ev
ist

a

Classe 8 mm Sem 
entalhe 0,5 mm

Entalhe
de 8 mm 100,0 % 0.0 % 0.0 %

Sem 
entalhe 0.0 % 100,0 % 0.0 %

Entalhe 
de 0,5 
mm

0 % 0.0 % 100,0 %

Os dados de FFT dos sinais do segundo de fundo 
sobre os entalhes de 6 mm e 8 mm foram plotados 
em um gráfico 3D, figura 2. Desta forma um 
indicativo das regiões onde o entalhe poderia se
encontrar podem ser vistos nas regiões onde há 
queda na amplitude do sinal, segmento 5, 
apresentado na figura 2. Porém ocorre uma queda 
não esperada no ponto 5, figura 2(a) e no ponto 2, 
figura 2(b), indicando maiores investigações.

(a)

(b) 
Figura 2 - Gráfico 3D seccionado com a varredura sobre 

os entalhes de (a) 6 mm e (b) 8 mm.  

Conclusões
A metodologia empregada para classificação dos 
entalhes utilizando redes neurais artificiais 
demonstrou um elevado potencial, com acurácia de 
100,0 %. Porém melhorias são necessárias na 
topologia da rede afim de aumentar sua capacidade 
de generalização. Os gráficos 3D seccionados de 
FFT sobre o eco de fundo demonstram um 
indicativo da região onde haveria uma queda de 
amplitude relacionado a presença do entalhe. Mais 
estudos devem ser realizados para comprovar essa 
metodologia.  
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Resumo
Estudos recentes sugerem que a morfologia do TiO2 tem influência nas cinéticas de sorção de hidrogênio do 
MgH2, favorecendo sua aplicação em tecnologias de armazenamento de hidrogênio. A proposta deste trabalho é 
caracterizar via microscopia eletrônica de transmissão (MET) a morfologia de nanopartículas de TiO2-anatásio 
produzidas via tratamento térmico de nanotubos de titanato em 550°C (NR550), 650°C (NR650) e 750°C 
(NR750) – através de técnica de imageamento em campo escuro centrado e hollow-cone – e  avaliar seu efeito 
catalítico junto ao MgH2. Os resultados indicaram que as amostras NR550 e NR650 são constituídas de mistura 
de nanobastões e nanopartículas de TiO2-anatásio e a amostra NR750 é constituída de nanopartículas de 
anatásio e pequena fração de rutilo. As amostras NR750 e NR550 obtiveram melhor desempenho catalítico junto 
ao MgH2. 
Palavras-chave:TiO2, nanomateriais 1D, armazenamento de hidrogênio, tratamento de imagens, MET 

Introdução
Hidretos metálicos são candidatos promissores 
para aplicação em tecnologias de armazenamento 
de hidrogênio em razão da alta densidade 
volumétrica de hidrogênio e a possibilidade de 
absorver e dessorver o hidrogênio com pequenas 
variações na pressão, o que favorece o critério da 
segurança no uso destes materiais [1]. Dentre 
estes, o MgH2 mostra-se atraente em razão de seu 
baixo custo, alta capacidade de armazenamento 
(7,6 %p H2) e baixa densidade (1,7 g/cm³). No 
entanto, o composto é altamente estável (se 
decompondo em torno de 300°C/400C) e tem 
cinéticas de absorção e dessorção 
significativamente lentas [2], o que torna sua 
utilização inviável na maioria das aplicações de 
interesse.
Por essa razão, uma das estratégias adotadas para 
aprimoramento destas propriedades é a produção 
de nanocompósitos de MgH2 com catalisadores via 
moagem reativa. Nesta linha, foi sugerido 
recentemente que a adição de nanomateriais 
baseados em TiO2 com morfologia 1D promove 
aumento significativo das cinéticas de sorção do
MgH2, sendo superior, inclusive, ao efeito da adição 
de nanopartículas 0D [3]. 

De tal maneira, o objetivo deste trabalho se dividiu 
em duas vertentes: caracterizar a morfologia de 
nanomateriais unidimensionais de TiO2 – 
produzidos em diferentes condições de tratamento 
térmico a partir de nanotubos de titanato – e avaliar 
seu efeito nas cinéticas de sorção de hidrogênio em 
compósitos MgH2-TiO2 produzidos por moagem de 
alta energia. 

Materiais e métodos
Para esse estudo, foram utilizados 3 grupos de 
nanomateriais de TiO2, preparados a partir do 
tratamento térmico de nanotubos de titanato de 
hidrogênio (produzidos via rota hidrotérmica 
alcalina descrita em [4]) nas temperaturas de 
550°C, 650°C e 750°C por 2h (denominadas, 
NR550, NR650 e NR750, respectivamente), que 
promove a formação de nanobastões de TiO2-
anatásio a partir dos nanotubos [5]. Todas essas 
amostras foram analisadas por Difração de Raios-X 
(DRX) para avaliar as fases constituintes e por 
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) para 
análise da morfologia e tamanho médio de 
partículas. Neste último caso, foram obtidas 
medidas de distribuição de tamanho e razão de 
aspecto a partir de análise de imagens em campo 
escuro (centrado e hollow-cone) obtidos a partir da 
seleção dos feixes difratados correspondentes aos 
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planos da família {101} do TiO2-anatásio em 
comparação a imagens de campo claro por meio de 
rotina de processamento semi-automatizada 
utilizando o ImageJ.
Para avaliação das propriedades de sorção de 
hidrogênio foram produzidos nanocompósitos 
MgH2-TiO2 produzidos segundo a rota de 
processamento descrita em [3] que consistiu 
basicamente na moagem do hidreto puro por 24h 
em 300 rpm sob atmosfera de 2 bar de H2 em 
moinho planetário de bolas, adição do catalisador 
na quantidade de 5% em peso (%p.) e, por fim, 
uma segunda etapa de moagem por 20 minutos 
nas mesmas condições da primeira. As medidas de 
cinética foram feitas em equipamento do tipo PCT 
(câmara de reação tipo Sievert) nas temperaturas 
de 300°C e 350°C a 10 bar (absorção) e 0.1 bar 
(dessorção) de H2. 

Resultados e discussão
As análises de DRX indicaram que os catalisadores 
são constituídos majoritariamente de TiO2-anatásio 
com pequena fração de rutilo, cujo teor cresce com 
o aumento da temperatura de tratamento. Imagens
de MET da amostra NR550 em campos claro (a) e
escuro hollow-cone (b) são apresentadas na Figura
1, em que é possível observar que a amostra
consiste em uma mistura de nanobastões e
nanopartículas.

Figura 1 - Imagens MET da amostra NR550 em campo 
claro (a) e campo escuro hollow-cone (b) correspondente 
ao plano (101) do TiO2-anatásio. Abaixo vê-se o 
histograma de distribuição (c) e a curva de distribuição 
acumulada (d) de razão de aspecto para as amostras 
NR550 (vermelho), NR650 (verde) e NR750 (azul).

Este aspecto é indicado pelas distribuições de 
tamanho e de razão de aspecto das amostras 
NR550 e NR650, que apresentaram característica 
aparentemente bimodal (Figura 1(c)); além disso, 
foi observado que a razão de aspecto foi deslocada
para menores valores com o aumento da 
temperatura de tratamento (Figura 1(d)), com a 
razão de aspecto média de 2,7, 2,0 e 1,5 para as 
amostras NR550, NR650 e NR750, 
respectivamente. 
A análise de cinética mostrou que a adição das 
nanopartículas teve efeito positivo nas cinéticas de 
absorção e dessorção de H2 do MgH2. 
Considerando as curvas normalizadas, a amostra 
com adição de NR750 apresentou os melhores 
resultados de cinética seguida pela amostra com 
aditivo NR550, especialmente durante a dessorção
(tendo dessorvido 99.5% e 98.1% da capacidade 
total, respectivamente, após 10 min a 300°C). 

Conclusões
A metodologia de aquisição de imagens MET em 
campo escuro e a rotina de tratamento de imagens
foram eficazes na identificação e medição das 
nanopartículas de TiO2 ainda que em meio a 
aglomerados de partículas.
Os resultados indicaram que as amostras NR550 e 
NR650 são constituídas de mistura de nanobastões 
e nanopartículas de TiO2-anatásio e a amostra 
NR750 é constituída de nanopartículas de anatásio 
e pequena fração de rutilo. As amostras NR750 e 
NR550 obtiveram melhor desempenho catalítico 
junto ao MgH2, o que pode ser atribuído como efeito 
da presença de rutilo e da morfologia 1D, 
respectivamente.
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Resumo
Além do tamanho, a massa específica também exerce influência no comportamento de partículas nas operações 
de classificação e deslamagem. Infelizmente, este efeito ainda não se encontra plenamente descrito nos 
modelos matemáticos de desempenho desse processo. O resultado é a dificuldade de entender o 
comportamento diferencial dos componentes em minérios multicomponentes. O presente trabalho tem por 
objetivo o estudo do comportamento deste tipo de minério em uma operação de deslamagem industrial de 
minério itabirítico. A análise baseou-se nas curvas de partição geradas a partir de dados de granuloquímica das 
amostras coletadas. Concluiu-se que os comportamentos da hematita e do quartzo são muito distintos e de que 
o entendimento adequado desse comportamento permitirá melhorias na operação industrial, reduzindo perdas
do mineral de ferro na forma de lamas.
Palavras-chave: deslamagem, hidrociclone, minério itabirítico.

Introdução
Em termos de beneficiamento mineral, a 
deslamagem é essencialmente uma forma de 
classificação por tamanho de partícula cujo objetivo 
é a eliminação das partículas excessivamente finas 
(lamas) presentes na polpa mineral, visando sua 
preparação para processos posteriores de 
concentração. No entanto, neste tipo de operação, 
apesar de ocorrer principalmente em função do 
tamanho das partículas, a massa específica 
também exerce influência sobre o processo. Essa 
questão é demonstrada de forma particular no caso 
de minérios compostos por minerais com ampla 
distribuição de densidade, como os itabiríticos, por 
exemplo, formados principalmente por quartzo e 
hematita. A influência disso na eficiência da 
classificação em hidrociclones foi demonstrada 
experimentalmente (Mainza et al. [1]; Kawatra et al. 
[2]), evidenciando-se a necessidade de melhor 
compreensão acerca do tema. Estudou-se neste 
trabalho o comportamento multicomponente do 
minério de ferro itabirítico, em uma operação de 
deslamagem em escala industrial com o objetivo de 
subsidiar a sua modelagem matemática. 

Materiais e métodos
Utilizaram-se amostras de alimentação, overflow e 
underflow da deslamagem de minério de ferro 
itabirítico provenientes da unidade industrial da 
Anglo American, localizada em Conceição do Mato 
Dentro, MG. Para tal, realizaram-se amostragens 
em três hidrociclones, pertencentes a um mesmo 

cluster. A Figura 1A apresenta a indicação de 
pontos de amostragem e a Figura 1B, o amostrador 
utilizado nos cortes de fluxo para a composição das 
amostras. Neste caso, realizaram-se quatro coletas 
em cada fluxo, simultaneamente em ambos os 
produtos, intervaladas em 15 minutos, compostas 
por dois cortes cada. Além da coleta de amostras, 
realizaram-se também medidas nas vazões dos 
fluxos dos produtos, tomando-se o tempo de 
transbordo para um recipiente de volume 
conhecido. 

Figura 1 – A: Pontos de amostragem; B: Amostrador. 

A Tabela 1 mostra os parâmetros operacionais
empregados na operação industrial.

Tabela 1 – Parâmetros operacionais industriais
Diâmetro do ciclone (m) 0,1
Diâmetro do inlet (mm) 33
Diâmetro do vortex finder (mm) 41
Diâmetro do apex (mm) 16
Comprimento do cilindro (m) 0,363
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Porcentagem de sólidos alim (m/m) 6-10
Pressão de admissão (kPa) 206,8
Massa específica dos sólidos (g/cm3) 3,79

Selecionou-se um dos três hidrociclones 
amostrados para o estudo proposto neste trabalho. 
Basearam-se as análises nos dados balanceados 
de granuloquímica e vazões mássicas dos fluxos. A 
distribuição granulométrica foi medida por difração 
de raios laser, em um Malvern Mastersizer 2000. O 
teor das espécies foi determinado em um 
espectrômetro de fluorescência de raios X, modelo 
EDX-720, da marca Schimadzu, onde analisaram-
se as alíquotas por faixa granulométrica (-75+53; -
53+38; -38+25; -25+20; -20) μm, obtidas por 
peneiramento a úmido em peneiras da série Tyler. 
Neste caso, atentou-se à hematita (Fe2O3) e sílica
(SiO2). Utilizou-se o software JKSimMet na 
reconciliação do balanço de massas.  

Resultados e discussão
Observa-se na Figura 2, a distribuição 
granulométrica da alimentação, overflow e
underflow. Nota-se que o top size da alimentação é 
de 75 μm e, que esta é composta por uma alta 
fração de finos (cerca de 60% em massa de 
partículas com tamanho inferior a 20 μm, 
justificando a aplicação da operação de 
deslamagem).

Figura 2 – Distribuição granulométrica. 

Na Tabela 2 apresentam-se os teores obtidos de 
Fe2O3 e SiO2 nas amostras analisadas, por faixa 
granulométrica (μm). Atenta-se aos altos teores de 
sílica em todas as faixas granulométricas do 
underflow. 

Tabela 2: Teores nas amostras analisadas.
Fe2O3 SiO2

ALIM UF OF ALIM OF UF
+75 4,2 4,1 8,7 87,9 88 71,2

-75+53 4,2 4,2 8,7 78,7 78,7 71,3
-53+38 5,3 5,3 8,7 83,4 83,4 71,3
-38+25 15,4 15,5 12,2 67,9 68 60,2

-25+20 73,3 81,1 25,1 22,9 18,9 47,6
-20 72,6 100 50,1 17,7 0 32,3

Os dados apresentados na Figura 2 e Tabela 2 
foram utilizados para compor as curvas de partição 
do processo analisado, apresentadas na Figura 3. 
Por meio delas, foi possível medir o nível de 
eficiência da deslamagem, considerando a 
recuperação de partículas, em função do seu 
tamanho, para o underflow. Neste caso, observa-se 
a tendência de partículas de Fe2O3 reportarem ao 
underflow a medida em que se aumenta a 
granulometria. O mesmo efeito é observado para as 
partículas de SiO2. Contudo, se comparados os 
níveis de recuperação para as diferentes espécies, 
observa-se que assumem um intervalo mais amplo 
entre eles à medida em que diminui-se a 
granulometria.

Figura 3 – Curvas de partição do ensaio em estudo. 

Conclusões
Com estas observações, pode-se afirmar que o
efeito da densidade atua no processo de forma a
favorecer a recuperação de hematita fina e de sílica
grosseira no underflow. Infelizmente este efeito não
é considerado nos modelos matemáticos
disponíveis aplicados à medida da eficiência da
classificação, uma vez que nestes aborda-se um
valor médio de densidade dos sólidos. O resultado
pode ser observado na curva que representa a
recuperação total do processo, onde apenas a
granulometria carreia a medida do desempenho.
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Resumo 
A inserção de métodos de simulação na pesquisa é uma ferramenta útil para a solução de problemas de 
variados graus de complexidade. Dentre as diferentes técnicas de simulação aplicadas à engenharia, a 
simulação de dinâmica molecular apresenta uma posição de destaque. Este trabalho utilizou a metodologia 
básica da dinâmica molecular na modelagem de dois processos de importância fundamental na ciência dos 
materiais: a difusão em estado sólido e a adsorção ao ar de um gás em interface metálica. O desafio era a 
compatibilização dos parâmetros de modelagem com a natureza dos fenômenos estudados, a fim de reproduzir-
se de forma mais acurada possível os resultados experimentais reportados na literatura. 
Palavras-chave: Termodinâmica Aplicada; Simulação; Dinâmica Molecular; Difusão; Adsorção.

Introdução 
A ciência dos materiais tem vivenciado grandes 
avanços nos últimos anos. Não apenas pelo rápido 
desenvolvimento das nanociências, das novas ligas 
e dos biomateriais, mas pela potente capacidade de 
processamento de dados disponível nos dias de 
hoje. Assim, um importante ramo no estudo de 
materiais, relacionado aos experimentos virtuais, 
vem ganhando espaço nos meios científicos [1]. 
Dentre as diferentes técnicas de simulação 
aplicadas à engenharia, a simulação de dinâmica 
molecular apresenta uma posição de destaque.  Ela 
consiste num conjunto de técnicas computacionais 
capazes de calcular propriedades físicas de 
sistemas atômicos ou moleculares a partir do 
estudo do movimento dos átomos e moléculas, isto 
é, a partir de simulações da evolução dinâmica dos 
sistemas [2].

Materiais e métodos
A primeira modelagem abordada é o processo de 
autodifusão do ferro, à temperatura de 1200K e 
pressão de 1 bar. Busca-se, com isso, calcular uma 
aproximação do coeficiente de autodifusão do ferro 
a partir dos dados simulados para verificar-se a 
confiabilidade do método. O coeficiente foi 
calculado a partir do uso da Relação de Einstein 
(Eq. 1), que o relaciona ao deslocamento 
quadrático médio dos átomos (DQM) do sistema 
[1]. Esse, por sua vez, foi determinado a partir de 
dados de posição dos átomos em relação ao tempo 
obtidos através do método de simulação de 
dinâmica molecular. 

Eq. 1

A segunda modelagem foi realizada para estudar a 
dinâmica de um conjunto de átomos de Argônio sob 
dois estados diferentes. No primeiro eles se 
encontram livres (Figura 1) e só interagem entre si, 
e, no segundo, eles se encontram numa interface 
com uma placa de Alumínio (Figura 2), podendo 
assim interagir com a placa a partir da definição de 
um potencial interatômico adequado, esse caso, o 
potencial de Lennard-Jones [1]. O objetivo é 
visualizar como a presença da placa em dois 
sistemas com mesmo volume e mesma 
conformação atômica de gás, reduzirá a energia 
dos átomos do gás, processo característico do 
fenômeno de adsorção. Para isso, foram feitas 
simulações para as duas geometrias de interesse, 
calculando a energia potencial do conjunto de 
átomos de Argônio no intervalo de tempo estudado. 
O número de átomos, o volume e a energia do 
sistema foram mantidas constantes durante a 
simulação com o uso de algoritmos numéricos 
adequados [2].

Figura 1 – Geometria inicial de átomos livres. Em verde, 
átomos de Argônio.
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materiais: a difusão em estado sólido e a adsorção ao ar de um gás em interface metálica. O desafio era a 
compatibilização dos parâmetros de modelagem com a natureza dos fenômenos estudados, a fim de reproduzir-
se de forma mais acurada possível os resultados experimentais reportados na literatura. 
Palavras-chave: Termodinâmica Aplicada; Simulação; Dinâmica Molecular; Difusão; Adsorção.

Introdução 
A ciência dos materiais tem vivenciado grandes 
avanços nos últimos anos. Não apenas pelo rápido 
desenvolvimento das nanociências, das novas ligas 
e dos biomateriais, mas pela potente capacidade de 
processamento de dados disponível nos dias de 
hoje. Assim, um importante ramo no estudo de 
materiais, relacionado aos experimentos virtuais, 
vem ganhando espaço nos meios científicos [1]. 
Dentre as diferentes técnicas de simulação 
aplicadas à engenharia, a simulação de dinâmica 
molecular apresenta uma posição de destaque.  Ela 
consiste num conjunto de técnicas computacionais 
capazes de calcular propriedades físicas de 
sistemas atômicos ou moleculares a partir do 
estudo do movimento dos átomos e moléculas, isto 
é, a partir de simulações da evolução dinâmica dos 
sistemas [2].

Materiais e métodos
A primeira modelagem abordada é o processo de 
autodifusão do ferro, à temperatura de 1200K e 
pressão de 1 bar. Busca-se, com isso, calcular uma 
aproximação do coeficiente de autodifusão do ferro 
a partir dos dados simulados para verificar-se a 
confiabilidade do método. O coeficiente foi 
calculado a partir do uso da Relação de Einstein 
(Eq. 1), que o relaciona ao deslocamento 
quadrático médio dos átomos (DQM) do sistema 
[1]. Esse, por sua vez, foi determinado a partir de 
dados de posição dos átomos em relação ao tempo 
obtidos através do método de simulação de 
dinâmica molecular. 

Eq. 1

A segunda modelagem foi realizada para estudar a 
dinâmica de um conjunto de átomos de Argônio sob 
dois estados diferentes. No primeiro eles se 
encontram livres (Figura 1) e só interagem entre si, 
e, no segundo, eles se encontram numa interface 
com uma placa de Alumínio (Figura 2), podendo 
assim interagir com a placa a partir da definição de 
um potencial interatômico adequado, esse caso, o 
potencial de Lennard-Jones [1]. O objetivo é 
visualizar como a presença da placa em dois 
sistemas com mesmo volume e mesma 
conformação atômica de gás, reduzirá a energia 
dos átomos do gás, processo característico do 
fenômeno de adsorção. Para isso, foram feitas 
simulações para as duas geometrias de interesse, 
calculando a energia potencial do conjunto de 
átomos de Argônio no intervalo de tempo estudado. 
O número de átomos, o volume e a energia do 
sistema foram mantidas constantes durante a 
simulação com o uso de algoritmos numéricos 
adequados [2].

Figura 1 – Geometria inicial de átomos livres. Em verde, 
átomos de Argônio.
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Figura 2 – Geometria inicial de interface. Em azul e 
vermelho, átomos de Alumínio. Os átomos vermelhos 

foram considerados como estáticos.

Para ambas as modelagens, o tempo total de 
simulação foi de 10-9s. O programa LAMMPS 
(Large-scale Atomic Molecular Massively Parallel 
Simulator) foi utilizado para modelar as geometrias 
e calcular as trajetórias dos átomos constituintes 
dos dois sistemas.

Resultados e discussão
Na primeira modelagem, os dados calculados de 
DQM vs. tempo são apresentados no gráfico da 
Figura 3. Para o calculo do coeficiente de difusão, 
foi utilizado um ajuste linear a partir de 50 ps, onde 
considera-se que o sistema entrou em equilíbrio. 
Os parâmetros encontrados para o ajuste estão 
presentes na Tabela 1, juntamente com o 
coeficiente de difusão calculado a partir da 
Equação 1, que apresentou o valor de 1,785 x 10-13

m²/s.  Este valor apresenta uma ordem de grandeza 
muito próxima ao valor tabelado para a autodifusão 
do ferro, que é de 10-14 [3].

Figura 3 – Gráfico de DQM (10-20 m) por tempo (ps).

Tabela 1 – Parâmetros calculados a partir do ajuste 

Coeficiente 
angular 

[10-13 m2/s]

Coeficiente 
linear 

[10-20 m/s]

Coeficiente de 
Difusão 

[10-13 m2/s]

10,712 21,006 1,785

Na segunda modelagem, após a rotina numérica, 
foi calculada a energia potencial total dos átomos 
de Argônio, conforme apresentado pela Figura 4.

Figura 4 – Gráfico de energia potencial total por tempo.

Com isso, foi possível observar-se uma significativa 
diminuição da energia potencial total do gás na 
presença da placa de alumínio, com uma redução 
do valor médio de -0.1eV para -0.8eV na presença 
da placa. Essa diminuição pode ser explicada pela 
formação de ligações intermoleculares entre o gás 
e a superfície da placa. Isso indica que o estado 
mais provável de ocorrência é aquele em que os 
átomos de gás se encontram adsorvidas à 
superfície da chapa.

Conclusões
No caso da autodifusão, os resultados calculados
pela simulação se aproximaram bastante dos
valores reais do coeficiente de difusão do ferro,
conhecidos pela literatura, diferindo apenas em
uma ordem de grandeza do valor tabelado.
Para o fenômeno de adsorção de gás argônio em
superfície metálica, foi observada uma diminuição
na energia potencial total do sistema, seguindo o
comportamento teórico esperado.
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Resumo
Incrustações superficiais de carbonato de cálcio em tubos, válvulas e outros equipamentos são um problema 
sério da indústria que acarreta em grandes perdas. É de interessante, portanto, o desenvolvimento de 
tratamentos de superfície que minimizem a incrustação. Não há na literatura, contudo, consenso sobre a 
correlação entre as propriedades do substrato, como rugosidade e energia de superfície, e suas propriedades 
anti-incrustantes. Neste trabalho, amostras de aço inoxidável com diferentes tratamentos de superfície e 
recobertas por filmes à base de carbono foram caracterizadas e submetidas a ensaios de incrustação. Foram
aplicadas uma rotina de processamento de imagens de microscopia de força atômica e testes de hipótese para
verificar que o ganho de massa pode ser descrito como uma simples função do expoente de rugosidade e da 
energia de superfície.
Palavras-chave: carbonato de cálcio, incrustação, rugosidade, energia de superfície, recobrimentos de carbono 

Introdução
Incrustações salinas causam problemas como 
redução de fluxo em tubulações, mal funcionamento 
de válvulas e queda de eficiência em trocadores de 
calor. Um dos sais mais comumente encontrados em 
incrustações salinas é o CaCO3. É de grande 
interesse então o desenvolvimento de superfícies 
que minimizem a formação destes depósitos salinos. 
Mesmo entre os autores que reportam uma 
correlação entre rugosidade ou energia de superfície 
e a massa incrustada, não há consenso, contudo, 
sobre quais características de uma superfície a 
tornam anti-incrustante. O objetivo deste trabalho, 
portanto, é investigar essa possível correlação.

Materiais e Métodos
Amostras de aço inox 304 foram lixadas e então 
polidas com pasta de diamante de 1 μm. Duas 
foram recobertas por grafeno (uma ou quatro 
camadas), sintetizado sobre cobre por deposição 
química de vapor (CVD, em inglês) e depois
transferido para o aço. Outras foram levadas a uma 
câmara de CVD assistido por plasma de 
radiofrequência, onde foram submetidas a
sputtering por um plasma de argônio (as chamadas 
amostras tratadas) e recobertas por filmes de 
carbono tipo diamante (DLC, em inglês), puro ou 
dopado com silício ou flúor.
A energia de superfície das amostras foi obtida pelo 
método de Fowkes a partir de seu ângulo de contato 
com água e di-iodometano, medido por um 
goniômetro Dataphysics Contact Angle System OCA. 
A rugosidade foi medida por um perfilômetro de 
ponta de prova Bruker DektakXT, com uma ponta de 

aço com raio nominal de 12,5 μm. Traçaram-se seis 
perfis de 1 mm e resolução de 6001 pixels, com um 
filtro Gaussiano passa-alta de 250 μm. O
microscópio de força atômica (AFM, em inglês) 
Bruker Dimension Icon no modo PeakForce 
Tapping® em ar, com uma ponta de silício com raio e 
altura nominais de 7 nm e 14 nm, respectivamente, 
foi utilizado para obter imagens de 512 x 512 pixels 
sobre áreas de 2 x 2 μm2 e 20 x 20 μm2.
Foi elaborada uma rotina de processamento das 
imagens de AFM a fim de se obter a rugosidade 
aritmética média Ra em diversas escalas de análise. 
Sejam x e y as coordenadas dos pixels (de 0 a 511), 
e Ra(l, xi, yj) a rugosidade média de uma seção da 
imagem, onde xi e yj são as coordenadas do pixel do 
canto superior esquerdo da seção, cujo lado tem 
comprimento l. Ra, como função somente de l, é 
então dado pela Equação 1.

Ra(l) =
1

n × m��Ra(l,xi,yj)
m

j=1

n

i=1

                       Eq. 1

onde: xi+1 = xi + 3, yj+1 = yj + 3 e xn = ym = 511 – l + 1.
Os ensaios de incrustação foram realizados pelo 
método do cilindro rotatório. Primeiro, preparam-se 
soluções de Na2CO3 e de CaCl2·2H2O, com 
concentrações de 7,62 g/L e 10,57 g/L, 
respectivamente, ambas em um banho isotérmico a
30 oC. O pH da primeira é reduzido para 6,9
borbulhando-se CO2, enquanto o da segunda é 
ajustado para 5,6 gotejando-se soluções de NaOH 
ou HCl. A amostra é limpa em um banho 
ultrassônico de álcool isopropílico, secada em 
estufa e atarraxada a um misturador. Uma solução 

é vertida na outra, e a amostra é imediatamente 
submersa a 1000 rpm na mistura. Após 165 min, 
ela é retirada e secada novamente. A massa do 
depósito é então dada pela diferença de massa da 
amostra antes e depois do ensaio.

Resultados e discussão
A Figura 1 mostra a energia de superfície γ, dividida 
em suas componentes polar (γp) e dispersiva (γd), e 
a rugosidade média das amostras. Primeiro, 
percebe-se que o sputtering com o plasma de 
argônio aumenta a contribuição polar da energia de 
superfície. Segundo, como cada amostra apresenta 
topografia e morfologia características, com uma 
dada distribuição de tamanhos de desvios de 
superfície – vide a Figura 2 –, observa-se que Ra é 
dependente do tamanho l da varredura e resolução 
do equipamento.

Figura 1 – Energia de superfície e rugosidade média das 
amostras.

Figura 2 – Imagens de AFM das amostras de aço tratado 
(em cima) e recoberto por DLC-F (embaixo).

Utilizando a rotina de processamento, pode-se 
obter um parâmetro de rugosidade adimensional e 
independente da escala de análise. Conforme
mostra a Figura 3, Ra cresce com a dimensão de 
varredura l na forma de uma lei de potência à 
medida que desvios cada vez maiores passam a 
ser observados, até saturar em um valor 

aproximadamente constante. Assim, fazendo
Ra ∝ lα, obtém-se o expoente de rugosidade α, 
parâmetro que descreve a evolução da rugosidade 
nas diversas escalas de análise.

Figura 3 – Rugosidade média como função da extensão 
de varredura das duas amostras da Figura 2.

Foram realizados diversos testes de hipótese com 
p-valor de corte de 0,05, em que se descreveu o 
ganho de massa M como função de um ou mais 
parâmetros de superfície: Ra (em escalas distintas), 
α, γ, γp, γd e γp/γd. Verificou-se que o modelo que 
melhor descreve M é também um dos mais simples, 
como mostra a Equação 2. O ajuste se encontra 
apresentado na figura 4.

M = 22,58 – 0,00423γ2 + 2,175α                      Eq. 2

Figura 4 – Ajuste do modelo de ganho de massa.

O modelo proposto apresenta um p-valor pequeno, 
de 0,004, R2 preditor igual a 0,634 e R2 ajustado 
igual a 0,819, além de correlacionar a massa 
depositada, simultaneamente, com a energia de 
superfície e um parâmetro de rugosidade, o que, 
até onde se sabe, ainda não foi reportado na 
literatura. Acredita-se que, se o valor de α for 
elevado, os núcleos de CaCO3 encontram, à 
medida que crescem, desvios de superfície de 
tamanhos distintos mais apropriados sobre os quais 
ancorar. Espera-se, ainda, que a massa depositada
apresente um mínimo para γ maiores, em um 
comportamento parabólico. Busca-se, agora, pôr o 
modelo à prova com uma maior variedade de 
superfícies.
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A Figura 1 mostra a energia de superfície γ, dividida 
em suas componentes polar (γp) e dispersiva (γd), e 
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percebe-se que o sputtering com o plasma de 
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superfície. Segundo, como cada amostra apresenta 
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do equipamento.
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Utilizando a rotina de processamento, pode-se 
obter um parâmetro de rugosidade adimensional e 
independente da escala de análise. Conforme
mostra a Figura 3, Ra cresce com a dimensão de 
varredura l na forma de uma lei de potência à 
medida que desvios cada vez maiores passam a 
ser observados, até saturar em um valor 

aproximadamente constante. Assim, fazendo
Ra ∝ lα, obtém-se o expoente de rugosidade α, 
parâmetro que descreve a evolução da rugosidade 
nas diversas escalas de análise.

Figura 3 – Rugosidade média como função da extensão 
de varredura das duas amostras da Figura 2.

Foram realizados diversos testes de hipótese com 
p-valor de corte de 0,05, em que se descreveu o 
ganho de massa M como função de um ou mais 
parâmetros de superfície: Ra (em escalas distintas), 
α, γ, γp, γd e γp/γd. Verificou-se que o modelo que 
melhor descreve M é também um dos mais simples, 
como mostra a Equação 2. O ajuste se encontra 
apresentado na figura 4.

M = 22,58 – 0,00423γ2 + 2,175α                      Eq. 2

Figura 4 – Ajuste do modelo de ganho de massa.

O modelo proposto apresenta um p-valor pequeno, 
de 0,004, R2 preditor igual a 0,634 e R2 ajustado 
igual a 0,819, além de correlacionar a massa 
depositada, simultaneamente, com a energia de 
superfície e um parâmetro de rugosidade, o que, 
até onde se sabe, ainda não foi reportado na 
literatura. Acredita-se que, se o valor de α for 
elevado, os núcleos de CaCO3 encontram, à 
medida que crescem, desvios de superfície de 
tamanhos distintos mais apropriados sobre os quais 
ancorar. Espera-se, ainda, que a massa depositada
apresente um mínimo para γ maiores, em um 
comportamento parabólico. Busca-se, agora, pôr o 
modelo à prova com uma maior variedade de 
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Resumo 
Estudos mostram que os nanotubos de carbono (CNT), quando associados com o hidreto de magnésio servem 
como canais de difusão para o hidrogênio. O principal objetivo desse trabalho é o estudo da sorção de 
hidrogênio de uma mistura de MgH2 + 5% de CNT em massa. As amostras foram analisadas por meio de 
difração de raios-X (DRX) e também estudadas em um equipamento de calorimetria de varredura diferencial 
(DSC). Os CNTs moídos com o MgH2 durante 20 min foram observados por meio do MEV. A mistura de MgH2-
CNT proporcionou o aumento da sorção de hidrogênio quando comparado ao MgH2 puro e em 5 min dessorveu 
em torno de 5% em massa de hidrogênio a 350 ºC e 0,1 bar. 
Palavras-chave: hidreto de magnésio, nanotubos de carbono, hidrogênio, absorção de hidrogênio.  

Introdução
O sistema de energia atual usa principalmente o 
motor de combustão interna como seu principal 
dispositivo de conversão de energia e, portanto, 
combustível à base de hidrocarbonetos, como 
gasolina ou diesel. Existem problemas com esta 
técnica, cuja eficiência é de apenas 15-20 %, e o 
principal é a poluição gerada por esse sistema, 
assim como o esgotamento das fontes de 
combustível fóssil. Sendo assim, chega-se à 
conclusão de que o desenvolvimento de tecnologias 
limpas, sustentáveis e renováveis de geração de 
energia é urgente. Uma das soluções propostas é o 
uso de hidrogênio (H2) como transportador de 
energia. É o objetivo deste trabalho, portanto, 
investigar a cinética de formação e decomposição 
dos hidretos, as transformações de fases e a 
importância estrutural das ligas de MgH2 com 
diferentes catalisadores para, futuramente, serem 
utilizados como combustível alternativo aos 
existentes atualmente.

Materiais e Métodos
Os compósitos foram preparados por meio da 
moagem mecânica, cuja rota de processamento 
consistiu na cominuição do hidreto de magnésio por 
24 horas a 300 rpm e posteriormente os 
catalisadores foram adicionados. O tempo de 
moagem da mistura do hidreto com os aditivos foi 
de 20 minutos a fim de garantir a formação dos 
compósitos e uma boa distribuição do catalisador. A 
moagem mecânica foi realizada sob atmosfera de 2 
bar de hidrogênio no moinho planetário de bolas 
modelo Pulverisette 6 – Fritsch com vaso de aço 

hermeticamente fechado e 8 bolas de carbeto de 
tungstênio.
As amostras foram caracterizadas utilizando 
diferentes técnicas a fim de analisar as 
propriedades do material preparado. As técnicas 
empregadas foram: difração de raios-X (DRX), 
calorimetria diferencial de varredura (DSC), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e para 
avaliar a capacidade de sorção do material 
preparado a PCT foi requerida. As temperaturas 
utilizadas nessa técnica foram de 300 ºC e 350 ºC 
para todas as amostras e utilizou-se 
aproximadamente 0,3 g de amostra para as 
medições.  Vale-se ressaltar que o preparo das 
amostras para esse ensaio foi realizado dentro da 
glove box devido à alta reatividade do hidreto de 
magnésio na presença de oxigênio e umidade  

Resultados e discussão
Micrografias foram obtidas a partir do MEV a fim de 
avaliar a morfologia do material após a moagem. A 
figura 1 apresenta o hidreto de magnésio antes e 
depois de submetido a moagem por um período de 
24 h. Observa-se uma modificação considerável na 
morfologia do material. A imagem após a moagem 
apresenta partículas com tamanhos reduzidos e 
uma morfologia mais bem definida quando 
comparado ao hidreto antes da moagem. 
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Figura 1 – Microscopia eletrônica de varredura do 
hidreto de magnésio (a) antes e (depois) da etapa 
de moagem mecânica.

A figura 2 mostra a imagem obtida para a mistura 
do MgH2 e MWCNT com o aumento de 14000x. 
Observa-se por meio da imagem um aglomerado de 
partículas com diferentes distribuições de tamanho, 
variando de nanômetros a micrometros. Uma vez 
que a moagem de bolas pode ser prejudicial a 
alguns catalisadores, como os nanotubos de 
carbono, essa etapa foi realizada por apenas 20 
min. Apesar do curto tempo de moagem, pode-se 
verificar que os nanotubos foram combinados ao 
hidreto de magnésio e encontram-se misturados. 
Embora ainda seja necessária uma investigação 
minuciosa sobre as condições de moagem para a 
presente pesquisa, o fato de que o MWCNT 
aparece com sua morfologia original na micrografia 
é uma descoberta interessante.

Figura 2 – (a) Microscopia eletrônica de varredura 
do hidreto de magnésio moído com 5% em peso de 
MWCNT por 20 min. 
O resultado do DSC mostrado na figura 3 foi obtido 
para MgH2 moído durante 24 horas e após ser 
moído durante 20 min com MWCNT. Os testes 
foram realizados sob atmosfera de argônio e com 
taxa de aquecimento de 10 °C/min. A curva mostra 
dois picos endotérmicos, que correspondem as 
fases β e y do MgH2, anteriormente vistas por meio 
do DRX. A temperatura de decomposição do 
hidreto é 370 ºC. Esta temperatura é mais baixa do 
que os valores obtidos para o MgH2 puro, cujo valor 
é entre 400 e 450 ºC isso evidencia o efeito 
catalítico na dessorção promovido pela presença do 
MWCNT.  

Figura 3 – Curvas de DSC (taxa de aquecimento 10 
ºC / min) para a amostra MgH2 + 5% em peso de 
MWCNT e MgH2 moídas durante 24 horas.

As curvas cinéticas de absorção/dessorção são 
mostradas na figura 4, respectivamente. Os 
resultados cinéticos não mostram uma alteração 
significativa na absorção de hidrogênio ao variar a 
temperatura de 300 ºC para 350 ºC (figura 4a). Tais 
resultados encontrados estão de acordo com os 
obtidos na literatura para Mg-5wt% MWCNT, a 
300ºC, uma vez que a absorção de hidrogênio foi 
quase 4,0% em peso a 2 min. O patamar foi 
alcançado em 2,5 min a 350 ºC, durante MgH2+5% 
em peso do MWCNT e o consumo máximo de 
hidrogênio foi de cerca de 5% em peso (figura 4 a) 
a 350 ºC e 0,1 bar. Apesar dos resultados serem 
similares ao da literatura, a pressão utilizada nos 
trabalhos reportados foi maior que a utilizada no 
presente trabalho.

Figura 4 – Curvas de absorção (a) e dessorção do 
hidrogênio (b) do MgH2 + 5% em peso de MWCNT.

Conclusões
Nanotubos de carbono de parede múltipla 
(MWCNT) foram usados como catalisadores para 
aumentar a sorção de hidrogênio e foram moídos 
apenas por 20 min com MgH2 pré-moído. Os testes 
cinéticos realizados com MgH2 + 5% em massa de 
MWCNT mostraram uma cinética rápida quando 
comparado com outros catalisadores 
unidimensionais (1-D) estudados anteriormente. 
Estes resultados podem ajudar a enfatizar a 
importância da morfologia dos catalisadores 
atuando como canais de difusão no processo de 
sorção de hidrogênio. 
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Resumo 
A deposição química a vapor assistida por plasma (PECVD) a partir de gases à base de flúor e carbono foi 
utilizada para recobrir substratos de malha de poliéster, algodão tricoline e papel filtro. As superfícies das 
amostras obtidas foram caracterizadas por medidas de ângulo de contato pela técnica da gota séssil, em ambos 
os lados. Todas as amostras confeccionadas são hidrofóbicas, embora os resultados variem em função tanto 
dos substratos como dos gases precursores. As morfologias das deposições foram avaliadas por microscopia 
eletrônica de varredura, por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e pelo tempo de 
permeação dos líquidos de interesse - água e diferentes tipos de óleo.

Introdução 
Derramamentos de óleo em corpos de água são 
considerados um dos maiores problemas para o 
meio ambiente. Eles causam impacto severo em 
organismos marinhos e ecossistemas próximos. 
Recentemente, a indústria e produção de 
derivados de óleo e petróleo tem crescido 
mundialmente, logo, a ameaça de poluição 
também. Das soluções empregadas para esse 
problema, a absorção seletiva de óleo foi a mais 
facilmente aplicável e pragmática, porém, possui 
alto custo e baixa reutilização do mesmo filtro. Este 
trabalho visa avaliar a utilização da deposição 
química a vapor assistida por plasma (PECVD) 
com gases hidrocarbonetos fluorado sem 
superfícies de diferentes materiais simples e de 
baixo custo como: malha de poliéster, algodão 
tricoline e papel filtro para a separação de água e 
óleo. 

Materiais_e_Métodos 
Os subtratos utilizados foram malha de poliéster, 
algodão tricoline e papel de filtro da marca Unifil 
faixa preta, com tamanhos de poros de 7 a 
12 micrômetros. Inicialmente os tecidos foram 
limpos por ultrassom Ultra Cleaner 1400 (Unique) 
com álcool isopropílico por 30 minutos e com jatos 
de água destilada. A deposição por PECVD foi 
realizada utilizando os gases 
1,1,1,2-tetrafluoretano e metano, com os 
substratos posicionados no anodo. Os principais 

parâmetros de deposição estão listados na Tabela 
1. 

Tabela 1 – Principais parâmetros de deposição. 

Potência de rádio frequência 
Frequência da fonte RF 

20 watts 
13,56 MHz 

Distância entre eletrodos 7,0 cm 
Gases precursores C2H2F4 e CH4

Tempo de deposição 10 minutos 
Temperatura do substrato < 100ºC 

Foram adotadas duas diferentes composições do 
gás na deposição: 100% de 1,1,1,2-tetrafluoretano 
(R-134A); e 50 % de R-134A e 50 % de metano. 
Foi usada a notação ‘0-100’ para a composição 
100% R-134A e a notação ‘50-50’ para a 
composição 50% metano e 50% R-134A. As 
medidas de ângulo de contato foram realizadas em 
um goniômetro OCA20 (Dataphysics) com gotas 
de água destilada de 2 microlitros. Foram 
realizadas 10 medidas para cada superfície. A 
análise estatística dos dados foi realizada pelo 
teste de Tukey de significância honesta (HSD) com 
nível de significância de 0,05. 
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi 
realizada com sensor de elétrons secundários, 
voltagem de 10 a 20 kV em microscópio 
JSM-6460LV (Jeol, Japão) e microscópio Vega 3 
(Tescan, República Checa).  A espectroscopia de 
infravermelho, com transformada de Fourier (FTIR) 
foi realizada somente para as amostras de algodão 
e poliéster fluorado com número de onda variando 
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de 550 cm-1 a 4000 cm-1 em espectrômetro 
Spectrum 100 (Perkin Elmer) empregando o 
módulo de reflexão total atenuada (ATR) com 
profundidade de análise de até 5 micrometros. Os 
testes de permeação foram realizados com 
alíquotas de 10 ml de água, óleo e emulsões de 5 
ml de ambos, e foram realizados somente nos 
tecidos sem tratamento e nos tecidos tratados com 
100% de gás precursor fluorado. 

Resultados e Discussão
Antes do tratamento de deposição, todas as 
superfícies absorvem água imediatamente, sem 
haver tempo para medir seu ângulo de contato. 
Somente a malha de poliéster em alguns pontos 
mantém um ângulo de contato com a água, de
aproximadamente 122o, antes de absorver 
completamente a gota. Após o tratamento, ambas 
as proporções de gás precursor tornaram as 
amostras hidrofóbicas, com ângulos de contato de 
até 145o, sendo os maiores ângulos de contato das 
superfícies tratadas com 100% de R-134A e, de 
forma geral, das amostras de algodão. Isso mostra
que a superfície inicialmente mais hidrofóbica não 
necessariamente resulta no substrato mais 
hidrofóbico e que a utilização do gás precursor 
0-100 torna as amostras mais hidrofóbicas.
Embora em alguns casos a mudança da superfície
ou tipo de filme não tenha influenciado o valor do
ângulo de contato, no geral os resultados mostram
que tanto a superfície quanto o gás utilizado são
parâmetros estatisticamente importantes.

Com base no teste de HSD, observou-se que 
embora o tratamento a plasma tenha sido realizado 
em apenas um dos lados, em todos os casos os 
ângulos de contato com a água da frente e do 
verso são indistinguíveis estatisticamente. Nota-se 
que não houve diferença estatística significante 
para o papel 0-100 e papel filtro 50-50 ou para o 
poliéster 0-100 e algodão 0-100. Pode-se concluir 
que a hidrofobicidade resultante é devida à 
interação entre o filme e o substrato, não podendo 
se prever o resultado a partir de apenas um desses 
parâmetros.
A microscopia eletrônica de varredura mostra que 
o tratamento utilizado induz mudanças em escala
nanométrica na morfologia das fibras. Os filmes
50-50 produzidos são sujeitos a desplacamento,
produzindo lascas no filme.

Figura 1 – Papel filtro 50-50, microscópio eletrônico de varredura.

Os testes de permeação demonstraram o caráter 
hidrofóbico dos amostras pós tratamento, que 
eram impermeáveis por baixas pressões de água 
enquanto os tecidos puros eram permeados pelas 
alíquotas em cerca de 2 segundos. O tecidos pré e 
pós tratamento são permeados pelo óleo em 36 a 
56 segundos com cada um dos substratos levando 
aproximadamente 10 segundos a mais do que seu 
respectivo tecido puro. 
Ao realizar o teste com a emulsão de água e óleo é
necessária agitação periódica para que a 
permeação ocorra, caso contrário ocorre a 
estagnação impossibilitando a separação de 
água-óleo.

Conclusões
Os resultados indicam que ambos o substrato e a 
escolha de gases são parâmetros importantes que 
alteram quantitativamente o ângulo de contato das 
superfícies com a água. A partir dos dados 
observa-se que todas as superfícies obtidas foram 
hidrofóbicas e que o tratamento com R-134A puro 
resultou em superfícies mais hidrofóbicas em 
relação ao tratamento com a mistura de R-134A e 
metano. Observa-se que uma superfície 
inicialmente mais hidrofóbica não necessariamente 
resulta no substrato mais hidrofóbico, vide os 
resultados do poliéster e algodão. Além disso, 
vê-se que as duas superfícies de cada amostra 
tem propriedades hidrofóbicas estatisticamente 
indiferenciáveis.
Por fim, a composição de gases 50% 
1,1,1,2-tetrafluoretano  e 50% metano  promove
a formação de um filme sujeito a desplacamento. 
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Resumo
O presente trabalho visou a otimização da operação do separador magnético para beneficiamento de areia 
manufaturada, visando a remoção de materiais deletérios. Para tanto foram realizados 25 experimentos no 
separador magnético a seco de bancada, com diferentes condições experimentais e geração de três produtos 
em cada (Não Magnético - NM, Misto – MX e Magnético – Mag). Esses produtos foram analisados por FRX e 
peneiramento. Os teores % de Fe2O3 foram utilizados para avaliar a otimização do processo. Dos resultados 
obtidos foi possível concluir que a umidade é um fator muito relevante nos resultados, enquanto que a 
intensidade do campo magnético não apareceu como um fator significativo, possibilitando o uso do imã de 
menor intensidade.

Palavras-chave: separação magnética, areia manufaturada, otimização, imã de terras raras, passivo ambiental. 

Introdução
O beneficiamento de pó de pedra para obtenção de 
areia manufaturada é um processo que vem 
crescendo na área de extração de brita. Dentre 
suas vantagens está agregar valor a um antigo 
passivo ambiental. Devido ao tipo de rocha 
predominante no Rio de Janeiro (gnaisse) um dos 
problemas enfrentados para aproveitamento desse 
material é a presença de minerais máficos e de
filossilicatos (micas) que prejudicam as 
propriedades mecânicas do concreto [1], principal 
aplicação para esse tipo de areia. Além de 
escurecerem as argamassas, segunda maior 
aplicação de areia na construção civil [2], devido à 
presença de ferro em sua composição. 
Dentre as alternativas empregadas, estudos 
recentes demonstraram que a separação 
magnética desponta como uma solução de baixo 
custo operacional capaz de remover tais minerais 
deletérios [1]. Pelo exposto, o presente trabalho 
buscou estabelecer, por meio de ensaios, os 
parâmetros necessários à otimização do separador 
magnético para beneficiamento de uma areia 
manufaturada proveniente de gnaisse.  

Materiais e métodos
Para a otimização da operação do separador 
magnético (Figura 1) foram estudados quatro 
parâmetros: velocidade do rotor (Hz); vazão de 
alimentação (kg/h); umidade do material (%) e 
intensidade do imã (baixo e alto). Inicialmente, para 
estabelecer o teor de umidade máximo foram 

realizados seis ensaios com teores variáveis (0; 
0,25; 0,5; 0,75; 1 e 1,5%) e com velocidade (13Hz), 
vazão (20kg/h) e intensidade (alto) fixos. Uma vez 
estabelecido o valor máximo de umidade que seria 
viável trabalhar, preparou-se um plano experimental 
24, cujas variações foram: velocidade do rotor (10 e 
16 Hz); vazão de alimentação (10 e 20 kg/h); teor 
de umidade do material (0 e 0,5%) e intensidade do 
imã (baixa e alta). 

Figura 1 – Separador Magnético: (1) silo de alimentação; 
(2) velocidade do rotor; (3) vazão de alimentação; (4)

alimentador; (5) imã de terras raras e esteira; (6) caixas
dos produtos (NM, MX, Mag).

Foram realizadas duas réplicas aleatórias para 
avaliar a repetibilidade dos ensaios, totalizando 54 
amostras com três produtos cada, que foram 
quarteadas, aproximadamente 1kg de material foi 
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para análise granulométrica (2,36; 1,70; 1,18; 
0,850; 0,600; 0,425; 0,300 mm), complementada 
pela análise por dispersão a laser, para o material 
abaixo de 0,3 mm. Uma alíquota de cada produto 
foi moída em moinho planetário por 30 minutos a 
300 rpm, para realização de análise química por 
fluorescência de raios-X pelo método de pó solto.  

Resultados e discussão
Os resultados obtidos das análises química e 
granulométrica do primeiro conjunto de ensaios, 
evidenciou que teores de umidade de 0,75; 1,0 e 
1,5%, modificavam muito os produtos da separação
e tornavam os ensaios ineficientes, não permitindo 
uma separação magnética adequada. As 
quantidades de 0,25 e 0,50% de umidade 
modificavam a curva granulométrica do material 
misto, que passava a apresentar granulometria 
mais fina que o magnético, todavia permanecia 
quimicamente mais semelhante ao material não 
magnético, aumentando o rendimento do 
beneficiamento. Assim, foi estabelecido como teor 
máximo de umidade 0,5%.  
A segunda etapa de análises contou com um plano 
fatorial completo 24 e posterior análise química e 
granulométrica dos produtos (NM, MX e Mag). 
Pelos resultados obtidos com a análise
granulométrica foi possível perceber que a umidade 
permaneceu promovendo afinamento na 
granulometria do produto misto. O P80 do Mag
ficou em torno de 0,4 mm. Já o NM tem seu P80 
entre 1,7 e 0,4 mm. 
As análises químicas indicam que mesmo úmido 
(0,5%), o material MX possui maior semelhança 
com o produto NM. A única exceção foi a amostra 
SM-18, cujos teores se aproximaram mais do 
produto Mag. As condições deste ensaio foram 0%, 
16Hz, 20kg/h e intensidade baixa do imã. Ainda 
estão sendo realizadas interpretações para 
compreender qual parâmetro ou interação entre
parâmetros favoreceu essa ocorrência. É provável 
que a conjunção de uma alta taxa de alimentação, 
com uma velocidade alta do rotor tenham 
prejudicado a formação de uma monocamada na 
esteira, essencial para a influência do campo sob 
as partículas, e a baixa intensidade do imã tenha 
reduzido a capacidade de arraste do material para 
o produto magnético. O mesmo efeito não foi
percebido com o material úmido sob mesmas
circunstâncias (SM-19), pois a umidade favorece a
aderência na esteira e o arraste do material fino
para o produto magnético.
O teor %Fe2O3 auxiliou na compreensão da
recuperação, quanto mais ferro concentrado no

produto Mag, melhor foi a separação, aumentando 
a qualidade do NM. A síntese das melhores 
recuperações está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Síntese da recuperação de Fe2O3. 

Am. Um. 
(%)

Vazão 
(kg/h)

Vel. 
(Hz)

Int. do 
Imã 

Fe2O3 
(%)

SM-R14 0 10 10 baixa 88,5
SM-20 0 20 10 alta 85,7
SM-10 0 10 10 baixa 84,7

SM-R21 0,5 20 10 alta 86,8
SM-15 0,5 10 10 baixa 84,11

Am.: Amostra; Um.: umidade; Vel.: velocidade; Int.: intensidade

É possível notar que não existe uma perceptível 
diferença quanto à vazão ou a intensidade do imã, 
todavia a velocidade baixa do rotor parece 
influenciar o resultado. Em todos os cenários a pior 
recuperação foi a da amostra SM-18. Quando são 
observados os dados com 0,5% de umidade temos 
que a recuperação de Fe2O3 diminui. Com exceção 
dos três ensaios apresentados na tabela anterior, a 
média de recuperação é de 74,2%, bem abaixo da 
média obtida no ensaio a seco (83,7%).  

Conclusões
Pelos resultados observou-se que a recuperação 
de Fe2O3 foi mais alta nos ensaios com material 
seco, o que demonstra a significância deste 
parâmetro. Já a influência da força do campo 
magnético não foi confirmada, o que permite a 
utilização apenas do imã de baixa intensidade, que 
traz uma economia energética significativa. Ainda 
não foi esclarecido se existem interações 
secundárias importantes. É possível que estas 
estejam mascaradas pelas interações primárias. 
Dessa forma estão previstos novos ensaios, nos 
quais sejam ampliados os intervalos entre os 
valores dos parâmetros para que as interações 
mais sensíveis possam ser melhor observadas.   
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Resumo
O aço utilizado na construção naval precisa ser protegido da corrosão através do uso de revestimentos. Os 
“weldable shop primers” (WSPs) são revestimentos primários, que devem ser compatíveis com operações a 
quente (corte e solda), além de não prejudicarem a pintura final. O mercado é atualmente dominado por WSPs 
ricos em zinco (Zn). Entretanto, apesar da excelente proteção anticorrosiva oferecida, há efeitos colaterais. O 
principal é a incidência de porosidade nas soldas devido à vaporização do Zn. Este trabalho busca formulações 
alternativas, visando minimizar este problema, mas sem prejudicar o desempenho anticorrosivo. A proposta
inclui formulações com substituição parcial de Zn por alumínio ou grafeno. São analisados tanto a qualidade da 
solda quanto o desempenho do revestimento.
Palavras-chave: zinco, soldagem, construção naval, shop primer, grafeno. 

Introdução
A temperatura de ebulição do Zn é 906ºC, 
enquanto a maioria dos aços começa a fundir 
apenas acima dos 1300 ºC. Durante a soldagem, 
ocorre formação de vapor de Zn, que pode ficar 
aprisionado na poça de fusão se a solidificação for 
muito rápida [1]. Alumínio e grafeno não entram em 
ebulição na faixa de temperatura atingida durante a 
soldagem do aço por arco elétrico. Esta é uma 
propriedade básica para um potencial substituinte 
do Zn. 
O Zn, além de sua característica anticorrosiva
(proteção catódica), facilita o contato elétrico para a 
soldagem sem necessidade de retirada do WSP. O 
alumínio, devido à sua estrutura lamelar, 
contribuiria para melhorar a propriedade de 
barreira, compensando a perda de proteção 
catódica devido à diminuição do teor de Zn. O 
grafeno também tem estrutura lamelar, além de ser 
bom condutor.
É importante quantificar a distribuição de 
porosidade ao longo do cordão de solda, bem como 
descrever aspectos geométricos relevantes, como a 
regularidade do cordão.
O calor gerado durante a soldagem se difunde pela 
chapa, podendo afetar negativamente o 
desempenho anticorrosivo do revestimento. Os 
resíduos (respingos) gerados durante a soldagem, 
e que se depositam na superfície revestida,
também podem causar efeitos negativos. Portanto, 
este aspecto também é considerado nas análises. 

Materiais e métodos

Dois processos de uso comum na indústria naval 
foram escolhidos para conduzir o estudo: soldagem 
a arco com proteção gasosa (GMAW) e soldagem a 
arco com eletrodo revestido (SMAW).
A incidência de porosidade na soldagem com
presença de WSP é influenciada pelos processos e 
parâmetros de soldagem utilizados [1]. Portanto, 
foram realizados testes preliminares para definir
parâmetros apropriados, de forma que a ocorrência 
de porosidade estivesse garantida num 
revestimento comercial. O metal base é aço tipo
ASTM A516 e a geometria dos corpos de prova é 
baseada na norma ISO 17652-2, com solda do tipo 
filete em junta tipo “T”, na posição horizontal (ver 
Figura 1). A junta em “T”, além de ser comum na 
construção naval [2], é propícia à formação de 
porosidade [3], o que facilita a diferenciação dos 
resultados.

Figura 1 – Junta e posicionamento para soldagem. 
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A preparação das chapas para pintura consiste na
seguinte  sequência:  remoção  de  detritos
grosseiros, desengraxe com xileno, jateamento ao
metal  quase branco (segundo norma ISO 8501-1,
grau Sa 21/2).
As  soldas  são  avaliadas  segundo  caracterização
visual,  razão  de  aspecto,  radiografia  de  topo  e
macrografias da seção transversal.
O desempenho anticorrosivo dos revestimentos é 
avaliado através do ensaio de exposição à névoa 
salina, segundo norma ASTM B117-16.
A  formulação  de  referência  é  a  de  um  produto
comercial  de  tipo  bem  estabelecido  no  mercado:
WSP de  etil  silicato  de  Zn de  dois  componentes
(denominado  “Z”).  A  Tabela  1  apresenta  as
variações na composição das demais formulações,
com base na formulação de referência.

Tabela 1 – Variações nas formulações dos
revestimentos (em % da massa original).

Formulação Zn Al Sílica Grafeno*
Z (ref.) - - - -

ZA -10% +10% - -
ZSG -10% - +10% +1%
ZG - - - +1%

*pasta contendo grafeno

A distribuição de temperaturas nos corpos de prova
durante  a  soldagem  é  baseada  em  simulação
computacional  (software utilizado:  Ansys  Student
19.0). Os dados, após validação com termopares,
serão  usados  para  interpretação  do  desempenho
anticorrosivo dos WSPs.

Resultados e discussão
Foi finalizada a fase preliminar de determinação de
parâmetros de soldagem. Foram utilizados corpos
de prova de dimensões reduzidas, revestidos com
Z (referência). Foram testados os dois processos de
soldagem, GMAW e SMAW, respectivamente com
velocidades de soldagem v1 = 430,9 mm/min e v2 =
147,3  mm/min.  Como  pode  ser  observado  na
Figura  2,  em  ambos  os  casos,  as  condições
estabelecidas  foram suficientes para formar poros
no cordão de solda. 

(a) GMAW

(b) SMAW

Figura 2 – Trechos de radiografias dos cordões de solda
dos corpos de prova preliminares. Setas indicam poros e

agrupamento de poros.

A simulação térmica preliminar indicou que a região
de  maior  gradiente  de  temperatura  ocorre  numa
distância de até 30 mm do vértice da junta, sendo,
portanto, nesta região que serão concentrados os
termopares  usados para  validar  a  simulação  (ver
Figura 3). 

Figura 3 –Temperatura simulada x Distância do vértice
da junta, ao longo da transversal central, t=34,125 s.

Conclusões
A  fase  preliminar  de  ajuste  de  parâmetros  foi
concluída  com  sucesso,  confirmando  as
expectativas em relação à ocorrência de poros com
a geometria de corpo de prova escolhida, e também
que as velocidades aplicadas são suficientes para
gerar  níveis  de  porosidade  detectáveis  e
diferenciáveis nas fases seguintes.
O  posicionamento  dos  termopares  na  região  de
maior  gradiente  térmico  melhora  a  resolução  de
dados, permitindo a evidenciação da relação entre
temperatura da operação a quente e desempenho
do revestimento.
Estes resultados preliminares garantem condições
experimentais  para  avaliação  dos  efeitos  da
diminuição do teor de Zn nos WSPs frente à adição
de alumínio ou grafeno.
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Resumo
O Rotating Cage Eletroquímico foi utilizado avaliação da performance de um inibidor de corrosão empregado na na 
proteção de gasodutos. Os materiais foram avaliados por impedância eletroquímica, curvas de polarização e 
ensaios gravimétricos. A influência da concentração de inibidor foi avaliada na proteção contra a corrosão do aço 
carbono API 5L X65 em meios contendo NaCl 0,16% m/v saturado com CO2 supercrítico. Além disso, a eficiência 
do inibidor de corrosão foi avaliada em função do aumento da temperatura de teste. Dentre as duas concentrações 
de inibidor avaliadas, 100 ppm e 270 ppm, apenas a maior concentração de inibidor foi capaz de proteger 
totalmente o aço carbono da corrosão. A análise das curvas de polarização permitiu verificar que o inibidor possui 
um mecanismo de atuação misto. O aumento da temperatura reduziu a proteção contra a corrosão.
Palavras-chave: corrosão, rotating cage, inibidor de corrosão, técnicas eletroquímicas, corrosão pelo CO2.  

Introdução
Inibidores de corrosão são amplamente utilizados 
na proteção de dutos de gás que, por serem 
constituídos de aço carbono, frequentemente 
sofrem corrosão em função da presença de 
umidade e de gases corrosivos como o CO2 [1,2]. 
Com o Rotating Cage Eletroquímico, desenvolvido 
no LNDC, além de ensaios de perda de massa, 
testes eletroquímicos podem ser realizados em um 
mesmo teste, permitindo um monitoramento ao 
longo de todo o ensaio [3]. 
Neste trabalho, uma avaliação completa do 
comportamento do aço carbono X65 em presença 
de um inibidor de corrosão comercial foi realizada 
através do RC Eletroquímico. As respostas 
eletroquímica e gravimétrica desse sistema foram 
avaliadas frente à variação na concentração de 
inibidor e à variação na temperatura.

Materiais e métodos
Os ensaios foram realizados em autoclave de 8 litros, 
Fig. 1.A, com duração de 72 horas. Para os ensaios 
de perda de massa, foram utilizados corpos de prova 
em aço X65 com desenho esquemático apresentado 
na Fig. 1.B. Para os testes eletroquímicos foi utilizado 
um eletrodo de trabalho de aço X65 com área exposta 
de 0,2827 cm² (Fig. 1.C), um eletrodo de referência de 
Inconel C-276 contra eletrodo em Inconel. Para as 
curvas de polarização, a faixa de varredura foi de -400 
mV até 300 mV em relação ao OCP, com taxa de 
varredura de 0,1 mV/s. As medidas de impedância 
foram realizadas de 10 kHz até 0,01 Hz com 10 mV 
de amplitude. As condições de teste estão dispostas 
na Tabela 1. O inibidor foi utilizado nas concentrações 
de 270 ppm e 100 ppm e a perda de massa foi 
realizada segundo a norma ASTM G1.

Tabela 1 – Condições de ensaio.

Temperatura (°C) Pressão
(bar) pCO2 (bar) Rotação(

RPM)
40 e 70 170 8,5 540

Volume de Solução (L) Concentração de NaCl (% 
m/v)

2 0,16

A B C
Figura 1 – A) Montagem do Sistema RC Eletroquímico; B) CP 

de perda de massa; C) CP Eletroquímico. 

Resultados e discussão
Nos diagramas de impedância apresentados na 
Fig. 2, é possível observar um significativo aumento 
no valor de resistência à polarização (Rp) em 
função da adição de 100 ppm de inibidor de 
corrosão. Além disso, o aumento na concentração 
do inibidor causou um aumento maior ainda na Rp
chegando a 1800 ohm.cm2. Esse comportamento 
indica uma maior proteção do aço em função
adição de inibidor, especialmente quando utilizado 
na concentração de 270 ppm. As curvas de 
polarização apresentadas na Fig. 3 corroboram os 
resultados de impedância, já que a adição de 
inibidor à solução reduziu a corrente de corrosão. 
Além disso, como pode ser visto nas curvas de 
polarização, ambas as reações, catódica (evolução 
de hidrogênio) e anódica (dissolução anódica do 
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ferro), foram inibidas pelo aumento da 
concentração de inibidor. Apesar do 
comportamento misto de inibição, o deslocamento 
do potencial de corrosão para potenciais mais 
negativos indica uma inibição que atuou 
preferencialmente na reação catódica. 

Figura 2 – Diagramas de Impedância do aço carbono X65 em 
0,16% NaCl, 170 bar, 8,5 bar pCO2 (com e sem inibidor de 

corrosão).

Figura 3 – Curvas de Polarização do aço carbono X65 em 
0,16% NaCl, 170 bar, 8,5 bar pCO2 (com e sem inibidor de 

corrosão).
Os resultados de perda de massa confirmaram os 
resultados eletroquímicos. A adição do inibidor 
reduziu a perda de massa do aço de 1,176 mg/h 
para 0,032 mg/h com a adição de 270 ppm de 
inibidor, com uma eficiência de inibição de 97,24%. 
Os resultados das microscopias óptica e confocal
são apresentados nas Fig. 4 e Fig. 5. A adição de 
270 ppm de inibidor protegeu o material da 
corrosão uniforme e localizada. 
A influência da temperatura na eficiência do inibidor 
foi avaliada nas temperaturas de 40 °C e 70 °C. O 
aumento na temperatura gerou uma redução 
significativa na Rp (Fig.6). Os resultados de perda 
de massa, assim como as impedâncias, 
evidenciaram uma redução severa na proteção do 
aço carbono contra a corrosão. A perda de massa 
aumentou para 0,322 mg/h à 70 °C e a eficiência 
do inibidor diminuiu para 72,78%. 

Figura 4 - Microscopia óptica e confocal do aço carbono X65na 
ausência de inibidor. 

Figura 5 - Microscopia óptica e confocal do aço carbono X65 no 
teste com 270 ppm de inibidor

Figura 6 – Diagrama de impedância do aço carbono X65 em 
0,16% NaCl, 170 bar, 8,5 bar pCO2 com 270 ppm de inibidor a 

40 °C e 70 °C.

Conclusões
A adição de 270 ppm de inibidor foi eficaz na 
proteção contra a corrosão do aço API X65 com 
97% de eficiência. O aumento de temperatura 
aumentou severamente a corrosão do aço carbono, 
diminuindo a eficiência para 72,78%. O sistema 
RCE foi eficiente, fornecendo resultados confiáveis 
de perda de massa e medidas eletroquímicas. 
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Modelagem da degradação mecânica de pelotas de minério de ferro em operações de manuseio
visando a previsão da geração de material particulado 
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Resumo
O projeto trata do desenvolvimento de metodologias, tanto experimentais quanto de simulação computacional,
para previsão da emissão de material particulado associado à degradação de pelotas de minério de ferro
durante o manuseio. A partir dessas ferramentas será possível uma melhor compreensão das relações de
causa-e-efeito associadas a mudanças no processo produtivo, desde a formação de pelotas verdes, até o seu
carregamento em embarcações em instalações portuárias, e um uso mais eficaz de ferramentas como de Big 
Data, que fornecem informações de correlações entre variáveis climáticas e de processo na emissão de material
particulado, atualmente utilizadas nas usinas de pelotização. 
Palavras-chave: Degradação, manuseio, pelotas de minério de ferro, emissão de material particulado. 

Introdução
Encontrar relações entre a suscetibilidade à 
geração de material fino, nas diferentes faixas de 
tamanhos (PTS, PM-10, PM-2,5) e as 
características intrínsecas das pelotas produzidas, 
junto com as condições de processamento e 
manuseio diminuiria consideravelmente as 
emissões de material particulado tanto no forno, 
quanto nos pátios de estocagem e carregamento de 
navios. No entanto, ainda não há uma metodologia 
adequada tanto para ensaios quanto para previsão 
robusta de resultados. Caso estivesse disponível, 
permitiria tomar decisões sobre alterações de 
processo, como tempo de residência das pelotas no 
forno e layout das etapas de manuseio, com o nível 
de confiança demandado para a tomada de decisão 
em um cenário de exiguidade de recursos de 
investimento e necessidade de controle de 
emissões de material particulado. A disponibilidade 
de um modelo matemático aplicado a este objetivo 
é de grande utilidade para dar suporte às equipes 
de engenharia das usinas siderúrgicas e 
pelotizadoras. 

Materiais e métodos
Para a realização deste trabalho, está sendo 
desenvolvida uma metodologia a ser validada:
1. Caracterização de pelotas queimadas [1]
2. Simulação com o Método dos Elementos

Discretos em etapas relevantes do manuseio
de pelotas [2] para extração das energias de
impacto

3. Aplicação do Modelo de Degradação de
Pelotas Queimadas [3,4,5] para a quantificação
da geração de finos

4. Desenvolvimento de modelo matemático para
a dispersão de material particulado para fontes
difusas utilizando a quantidade de finos
quantificada nas etapas anteriores

5. Estudos de caso da simulação da emissão de
particulado das pelotas, utilizando a
combinação da simulação do manuseio, o
modelo de degradação e o modelo de
dispersão. Estes estudos serão validados com
os dados medidos pelas empresas e serão
reconciliados com aqueles obtidos usando
ferramentas de Big Data.

A Figura 1 ilustra a visão da metodologia.

Figura 1 - Esquema da visão da metodologia do projeto 

Resultados preliminares e discussão
A Figura 2 apresenta os dados e a modelagem da 
perda mássica de 5 diferentes de pelotas, quando 
submetidas a diferentes energias de impacto. As 
pelotas apresentam inúmeras diferenças na 
suscetibilidade à degradação mecânica. Essa perda 
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mássica, oriunda de diversos tipos de impactos, 
gera material fino, sujeito ao arraste eólico, 
dispersando material particulado na atmosfera.

Figura 2 - Comparação da perda mássica por impacto, 
em função da energia de impacto para diferentes pelotas 

A Figura 3 apresenta a geração de material menor 
que 0,6 mm de 5 diferentes de pelotas, quando 
submetidas a impactos sucessivos de 8,4 m de 
altura. Observa-se a diferença de suscetibilidade 
das pelotas na geração de material fino em relação 
ao número de quedas.

Figura 3 - Comparação do percentual de material menor 
que 0,6 mm gerado por impacto em diferentes pelotas

Com o cálculo da perda mássica das pelotas, que 
varia de acordo as etapas de manuseio, é possível 
quantificar os finos gerados, obtendo uma 
concentração de material particulado em uma 
determinada área. 
A partir da quantificação do material fino gerado, 
propõe-se aplicar um modelo de dispersão de 
material particulado (ainda não definido e em fase 
de estudos e testes) para prever a quantidade de 
finos que se dispersa na atmosfera.
Para validar essa metodologia, deve-se comparar 
os dados com as medições de uma pelotizadora 
que possui um monitoramento das emissões 
difusas (RAMP). A RAMP possui torres de medição 
contínua de velocidade e direção dos ventos, bem 
como de concentração de material particulado em 
diversas áreas. Assim, cria campos de 

concentração e campos de ventos, o que possibilita 
a integração da direção e velocidade dos ventos, a 
concentração de material particulado, a geometria e 
a distância das fontes emissoras, calculando uma 
taxa de emissão de material particulado (Equação 
1).
𝑅𝑅𝑅𝑅 =  ∫𝐶𝐶𝐶𝐶 (ℎ,𝑤𝑤𝑤𝑤) 𝑢𝑢𝑢𝑢(ℎ,𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤           Equação 1

Onde R é a taxa de emissão (g/s), c a concentração 
(g/m³), u a velocidade do vento (m/s), h a 
coordenada da distância vertical (m) e w a 
coordenada da distância horizontal.
Dessa forma, será possível reconciliar os dados de 
previsão do modelo com a concentração e taxa de 
emissão medidos pela pelotizadora.

Conclusões preliminares
Apesar de ainda necessitar desenvolver um modelo 
de dispersão, o projeto se mostra promissor e com 
baixos riscos devido à validação da etapa de 
quantificação da geração de finos [2,3,4,5], que 
fornecem a base para o desenvolvimento deste. 
Ainda assim, é considerado desenvolver um ensaio 
expedito de geração de finos para alimentar os 
modelos de forma mais rápida, possibilitando sua 
rápida aplicação na indústria. 
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Avaliação da cinética de precipitação de siderita em armaduras de aços no espaço anular de 
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Resumo
O crescimento do filme de carbonato de ferro em arames de aço carbono utilizados no espaço anular de risers usados 
para transporte de petróleo e gás podem mitigar significativamente os mecanismos de corrosão. Um estudo foi 
desenvolvido para analisar a formação de filmes de carbonato de ferro (FeCO3) em um aço carbono durante um 
período de 24 horas em condições similares ao dos dutos flexiveis (água condensada ou água do mar e a presença 
de CO2) e alta atividade de íons de ferro. As superficies das amostras foram avaliadas no microscópio eletrônico de 
varredura (MEV), com o objetivo de compreender a morfologia (nucleação e crescimento) do filme formado. Os 
resultados mostraram maior taxa deposição de carbonato de ferro em baixa salinidade.
Palavras Chaves: MEV, Carbonato de Ferro, risers flexiveis, espaço anular,microestrutura.

Introdução
As armaduras de tração dos tubos 

flexíveis têm, em geral, uma microestrutura de
ferrita-perlita, porém a proporção dessses 
constituintes e o tamanho de grão de cada um 
influem diretamente nas propriedades mecânicas e 
corrosivas do material [1,2]. Estes fios, destinados à 
indústria offshore de petróleo e gás, são 
densamente compactados entre as camadas 
interna e externa de polímeros em uma região 
altamente compactada e ocluída chamada de 
espaço anular. Esse meio geralmente não é 
corrosivo no caso de condições operacionais 
normais, porém ele torna-se corrosivo na 
ocorrencia de inundação de água condensada, 
proveniente da permeação da produção gases 
através do polímero interno. Ocorrendo o dano na 
capa externa, a água do mar provalvemente vai fluir 
até o espaço anular, com isso os fios ficaram 
expostos a condições corrosivas [3-6]. Muitos
fatores podem influenciar nos mecanismos de 
corrosão dos fios expostos a condições corrosivas 
tais como; pressão parcial de CO2, o pH, a 
temperatura, a salinidade e a propriedades do 
material, tais fatores afetam a cinética de formação 
do filme na superfície do aço [4]. A formação de 
filmes em sistemas contendo CO2 está relacionada 
à precipitação de siderita (FeCO3) das reações 
químicas na solução aquosa e os processos 
eletroquímicos na superfície do material.

No ambiente do espaço anular a 
proporção entre o volume livre e a área de 
superfície (V / S) é geralmente menor que 0,1 
ml.cm-2, a reação de oxidação do ferro na 
superfície do aço (Eq. 1) aumenta a atividade dos 

íons Fe2+ na solução quando em ambiente 
corrosivo. Isso aumenta a razão de saturação (SR)
do carbonato de ferro (Eq. 2) e, conseqüentemente, 
aumenta a cinética de precipitação da siderita. A 
salinidade da solução também é um fator que afeta 
esse mecanismo.

(1)

(2)

Materiais e métodos
As amostras utilizadas neste trabalho 

foram de arames de aço carbono com 
aproximadamente 0,67 % C e sua microestrutura 
composta por perlita e ferrita. A configuração 
experimental é apresentada na Figura 1 e as 
condições na Tabela 1.
Resultados e discussão

Os experimentos foram realizados para 
analisar os estágios iniciais da precipitação de 
siderita ao longo do tempo e a evolução do pH na 
solução. Na Figura 2 é mostrado a evolução do pH 
após a transferência da solução com alto teor de 
íons de ferro (aproximadamente 1000 ppm). As 
condições experimentais reproduziram o 
alagamento do espaço anular na presença de CO2
em diferentes níveis de salinidade. 

Observando as Figura 2 é verificado que
o pH e a concentração dos íons ferro, em ambos, 
experimentos diminuiram devido à precipitação de
carbonato de ferro. No entanto, quando os níveis de 
salinidade são comparados, é percebido que a 
concentração dos íons ficou superior no Exp 02 do 
que no Exp 01. Uma explicação possivel é a 
diminuição do SR da siderita devido à presença de 
íons cloreto.
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Na Figuras 3 são apresentadas as 
medidas de LPR que mostrarm que as taxas de 
corrosão (CR) diminuíram quando pH aumentou de 
4,5 para 7 em todas as condições.

Figura 1 - Desenho esquemático do setup para 
simulação e análise do espaço anular.

Tabela 1 - Condições experimentais.
Experimento Solução Temperatura Pressão 

parcial 
de CO2

Exp 01 Água 
condensada

25º C 0,1 bar

Exp 02 3.5% wt 
NaCl

25º C 0,1 bar

Nessa condição o CR atinge valores de 
0,02 mm / ano após 5 h de exposição da solução. 
Utilizando a solução de NaCl (Exp. 2), o CR 
continuou cerca de 0,1 mm / ano até o final. A 
superfície de aço corroída e o crescimento de 
siderita ao longo do tempo estão apresentados na 
Figura. 4 Observando as imagens foi visto que com 
a solução de água destilada, a superfície foi 
completamente coberta com siderita que 
proporcionou uma maior proteção, reduzindo a taxa 
de corrosão das amostras. No entanto, com a 
solução de NaCl, a taxa de precipitação dos 
produtos foi mais lento, sendo capaz de gerar 
regiões desprotegidas e conseqüente ocorrendo 
corrosão. Na Figura 5 são mostrados as curvas de 
Nyquist dos experimentos e foi observado que no 
Exp 01 apenas a curva final mostrou-se distintas 
das demais, isso é explicado devido a rápida 
formação do filme. No Exp 02 esse comportamento 
não foi observado.

Conclusões
Os resultados experimentais mostram que 

a formação do filme de siderita na superfície dos 
arames influencia na taxa de corrosão do aço em 
ambientes confinados. A morfologia e distribuição 
dos produtos de corrosão são uma função do SR 
do FeCO3, composição da água e pressão parcial 
de CO2. Neste estudo foi verificado que no período 

de 24 horas a salinidade ocasiona um retardo na 
formação de filme de siderita.

(a) (b)
Figura 2 - Evolução do pH e íons ferro. (a) Exp 01 e (b) 
Exp 02.

Figura 3 - LPR das amostras nos dois experimentos.

Figura 4 - Efeito da salinidade na precipitação e 
crescimento no filme de siderita.
.

(a) (b)
Figura 5 - Diagramas de Nyquist. (a) Exp 01 e (b) Exp 
02.
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Resumo 
The microstructure and mechanical properties of the new metastable β Ti alloys was studied and the influence of 
the degree of deformation by cold rolling after homogenization heat treatment was also investigated. The Ti-29Nb-
2Mo-6Zr alloy presents a β microstructure after solution heat treatment at 1000°C for 24h followed by water 
quenching whereas ulterior cold rolling induces the precipitation of α” martensite. The results indicate that the alloy 
is a promising alternative to the widely used Ti-6Al-4V. Young’s modulus decreases and hardness increases with 
the degree of deformation. A thickness reduction of 90% maximizes the hardness/Young’s modulus ratio and 
optimizes the required mechanical properties for orthopedic implants. 
Keywords: Titanium alloys; Microstructure; Cold rolling; Mechanical properties; Orthopedic applications. 

Introduction 
Recently, metastable β-type Ti alloys with non-toxic 
elements such as Mo, Nb, Ta, Zr and Sn have been 
developed for biomedical applications [1-3]. In 
addition to an excellent corrosion resistance in 
human body fluids, metastable β-type titanium alloys 
exhibit lower Young’s modulus and better toughness 
than α and (α + β) Ti alloys. Moreover, these alloys 
present a good ductility [4] and their cold-forming 
capabilities are much better in comparison with (α + 
β) Ti alloys [5]. 
A low value of Young’s modulus is required for Ti-
based orthopedic material in order to minimize the 
modulus mismatch between implant and human 
bone. Liu et al have shown that the lower Young’s 
modulus for β-type Ti alloys results from the 
presence of β-stabilizer elements with larger atomic 
radius in solid solution inside the Ti lattice [6].  
This study analyzes the influence of cold reduction 
on the microstructure and mechanical properties of 
the Ti-β metastable Ti-29Nb-2Mo-6Zr alloy and 
verifies if it can be considered as an interesting 
substitute to the Ti-6Al-4V alloy currently used for 
orthopedically applications. 

Material and Methods 
Ingot of the Ti-29Nb-2Mo-6Zr alloy was produced 
from commercially pure Ti (ASTM F67), Mo (> 
99.9%, Plansee Group, Austria), Nb (> 99.9%, 
EEL/USP, Brazil) and Zr (Nuclear pure) by arc 
melting process with a tungsten electrode on a water-
cooled copper hearth was used to melt the alloy. This 

ingot was prepared in a high purity argon atmosphere 
and was then re-melted eight times to improve the 
chemical homogeneity. The obtained ingot (60g - 
17x12x70 mm) was solution-treated at 1000 ºC 
under argon atmosphere for 24 hours and then 
quenched in water at room temperature.  
Phase identification was carried out by X-ray 
diffraction operated at 40 kV and 30 mA, using a Ni-
filtered CuK radiation. Structural characterization 
was performed by optical microscope. For OM 
characterization, the samples were ground with sand 
paper from 100 to 2400 mesh and polished in 
colloidal silica and then etched with Kroll’s reagent. 
The Vickers microhardness HV values were 
measured by using a DHV-1000 Micro Vickers 
Hardness Tester with a 200 gf load for 15 s. The 
Vickers microhardness is the average value of ten 
measurements. The Young’s modulus (YM) was 
determined by indentation technique using an Agilent 
G200 nanoindenter. 6 sets of 6 indentations with a 
maximum applied load of 100 mN. The obtained 
modulus is the average value of 36 measurements.  

Results and Discussion 
Figure 1 shows microstructural evolution after cold 
rolling by OM of the Ti-29Nb-2Mo-6Zr alloy with the 
reductions of 30%, 50% and 90% and only solution-
treated (HM). It is found that the microstructure of the 
HM sample presents a mono-phased equiaxial β 
grains with the size in the range of 500–700 µm after 
solution heat treatment at 1000°C for 24h followed 
by water quenching (Fig. 1(a)). After 30% CR the 
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Introduction 
Recently, metastable β-type Ti alloys with non-toxic 
elements such as Mo, Nb, Ta, Zr and Sn have been 
developed for biomedical applications [1-3]. In 
addition to an excellent corrosion resistance in 
human body fluids, metastable β-type titanium alloys 
exhibit lower Young’s modulus and better toughness 
than α and (α + β) Ti alloys. Moreover, these alloys 
present a good ductility [4] and their cold-forming 
capabilities are much better in comparison with (α + 
β) Ti alloys [5]. 
A low value of Young’s modulus is required for Ti-
based orthopedic material in order to minimize the 
modulus mismatch between implant and human 
bone. Liu et al have shown that the lower Young’s 
modulus for β-type Ti alloys results from the 
presence of β-stabilizer elements with larger atomic 
radius in solid solution inside the Ti lattice [6].  
This study analyzes the influence of cold reduction 
on the microstructure and mechanical properties of 
the Ti-β metastable Ti-29Nb-2Mo-6Zr alloy and 
verifies if it can be considered as an interesting 
substitute to the Ti-6Al-4V alloy currently used for 
orthopedically applications. 

Material and Methods 
Ingot of the Ti-29Nb-2Mo-6Zr alloy was produced 
from commercially pure Ti (ASTM F67), Mo (> 
99.9%, Plansee Group, Austria), Nb (> 99.9%, 
EEL/USP, Brazil) and Zr (Nuclear pure) by arc 
melting process with a tungsten electrode on a water-
cooled copper hearth was used to melt the alloy. This 

ingot was prepared in a high purity argon atmosphere 
and was then re-melted eight times to improve the 
chemical homogeneity. The obtained ingot (60g - 
17x12x70 mm) was solution-treated at 1000 ºC 
under argon atmosphere for 24 hours and then 
quenched in water at room temperature.  
Phase identification was carried out by X-ray 
diffraction operated at 40 kV and 30 mA, using a Ni-
filtered CuK radiation. Structural characterization 
was performed by optical microscope. For OM 
characterization, the samples were ground with sand 
paper from 100 to 2400 mesh and polished in 
colloidal silica and then etched with Kroll’s reagent. 
The Vickers microhardness HV values were 
measured by using a DHV-1000 Micro Vickers 
Hardness Tester with a 200 gf load for 15 s. The 
Vickers microhardness is the average value of ten 
measurements. The Young’s modulus (YM) was 
determined by indentation technique using an Agilent 
G200 nanoindenter. 6 sets of 6 indentations with a 
maximum applied load of 100 mN. The obtained 
modulus is the average value of 36 measurements.  

Results and Discussion 
Figure 1 shows microstructural evolution after cold 
rolling by OM of the Ti-29Nb-2Mo-6Zr alloy with the 
reductions of 30%, 50% and 90% and only solution-
treated (HM). It is found that the microstructure of the 
HM sample presents a mono-phased equiaxial β 
grains with the size in the range of 500–700 µm after 
solution heat treatment at 1000°C for 24h followed 
by water quenching (Fig. 1(a)). After 30% CR the 
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microstructure shows grains with visible deformation 
bands (Fig. 1 (b)). After 50% CR sample shows that 
the grains are elongated and the deformation bands 
are visible within the deformed grains (Fig. 1 (c)). 
Subsequently, as the reduction increases, the 
deformation bands are gradually distorted as seen in 
Fig. 1(d), after 90% CS.  

Figure 1 - OM microstructures of the Ti-29Nb-2Mo-6Zr 
alloy: (a) homogenized at 1000 °C/24 h and water 

quenched and with (b) subsequently cold rolled 30%, (c) 
50% and (d) 90% thickness reduction 

Figure 2 presents the XRD patterns of the Ti-29Nb-
2Mo-6Zr alloy HM and CR with the reductions of 
50%. The XRD pattern of homogenized sample 
reveals only peaks corresponding to β phase and the 
diffraction pattern of 50% cold rolled sample reveals 
peaks of both β and α” phases.  

Figure 2 - XRD pattern for homogenized and 50%
 

 cold 
rolled Ti-29Nb-2Mo-6Zr alloy 

Table 2 presents the mechanical properties of Ti-
29Nb-2Mo-6Zr alloy homogenized at 1000 °C/24h 
and water quenched with subsequent thickness 
reductions of 30, 50, 70 and 90% by cold rolling. Data 

for Ti-6Al-4V alloy was also included in the Table 2 
as a reference. The Young’s modulus decreases 
when cold rolling reduction increases. This evolution 
cannot be explained by the β to α” stress-induced 
transformation.  

Table 1 - Mechanical properties of Ti-29Nb-2Mo-6Zr 
alloy. 

Reduct.Microhardness 
(HV) 

 YM (GPa) 
Nano 

HV to YM 
ratio 

HM 228.39 ± 5.58  92.55 ± 3.13 2.47 
30% 230.92 ± 4.83  83.46 ± 3.39 2.77 
50% 239.98 ± 5.32  84.97 ± 2.85 2.82 
70% 243.37 ± 3.85  83.01 ± 3.32 2.93 
90% 278.37 ± 3.71  76.36 ± 2.25 3.65 

Ref 337 ± 16.0 140 ± 3.70 2.40 

Conclusions 
The new Ti-29Nb-2Mo-6Zr alloy presents a mono-
phased β microstructure after solution heat treatment 
at 1000°C for 24h followed by water quenching. 
Posterior cold rolling induces the precipitation of α" 
martensite inside the β phase. The Young’s modulus 
decreased whereas the hardness increases with 
increasing degree of deformation. The cold rolled Ti-
29Nb-2Mo-6Zr alloy after 90% exhibits a lowest 
Young’s modulus and the highest HV/YM ratio. This 
alloy is a promising candidate to the conventional Ti-
6Al-4V alloy for biomedical applications. 
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Resumo 
Estudos sobre o desenvolvimento de biomateriais como os tecidos, usados como curativos, surgiram da 
dificuldade de regeneração da pele. Um dos processos utilizados para obtenção desse material é a eletrofiação, 
que produz nanofibras poliméricas, formando filmes a partir de um polímero em solução. Entre os polímeros mais 
comumente utilizados a policaprolactona (PCL) destaca-se por ser solúvel em diversos tipos de solventes, mas 
alguns desses solventes são tóxicos para o organismo. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo produzir 
nanofibras eletrofiadas de PCL usando diferentes sistemas de solventes como o AC/AF, CLO/AC e DCM/DMF e 
avaliar a sua influência na morfologia das fibras formadas. Foi possível concluir que o sistema de solventes 
DCM/DMF gerou fibras continuas livres de defeitos. 
Palavras-chave: Eletrofiação, Sistema de solventes, Policaprolactona, Nanofibras. 

Introdução
Estudos têm sido desenvolvidos com objetivo de 
produzir materiais para a engenharia tecidual, 
visando a regeneração de pele. Produzir materiais 
nanoestruturados capazes de mimetizar a matriz 
extracelular da pele é um dos principais objetivos 
destes biomateriais, capazes de replicar as 
estruturas. Um dos métodos mais utilizados para a 
obtenção destes biomateriais nanoestruturados por 
fibras é a eletrofiação. Essa técnica tem sido 
amplamente estudada para a produção de materiais 
poliméricos compostos por fibras sub-micrométricas, 
coletadas aleatoriamente, formando estruturas 
conhecidas como filmes não tecidos. 
A policaprolactona é um poliéster alifático 
largamente aplicado na produção de biomateriais, 
devido a sua capacidade de se biodegradar, o que 
permite a sua aplicação na engenharia tecidual
podendo ser usado como material para produção de 
matrizes carregadoras de substancias ativas [18]. No 
uso deste polímero na eletrofiação, tem sido 
empregado diversos solventes com o propósito de 
criar as condições propícias para a formação dos fios 
[19]. Solventes como o clorofórmio e diclorometano 
tem sido os mais utilizados neste processamento. No 
entanto, outros solventes orgânicos têm sido 
investigados na preparação de materiais com 
aplicação biológica, como é o caso do ácido acético 
e do ácido fórmico, que são bons solventes para 
esse polímero e podem substituir os solventes 
halogenados considerados mais tóxicos. Assim, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a influência do 
uso desses solventes e das principais variáveis da 

eletrofiação na morfologia das fibras de 
policaprolactona produzidas por eletrofiação.

Materiais e métodos 
Foi usada policaprolactona (PCL) em pellets 
adquirida da Sigma-Aldrich Brasil (Mn=85,000 g/mol-
1). Foram usados quatro diferentes solventes: ácido 
acético glacial (AC), ácido fórmico 98% de pureza 
(AF), clorofórmio 98% de pureza (CLO) e N,N-
dimetilformamida (DMF), todos adquiridos na 
indústria Vetec química Fina LTDA. Diclorometano 
(DCM) usado foi adquirido da Vako indústria.
Foram preparadas quatro soluções com 10% p/v de
PCL com os sistemas de solventes nas seguintes
relações volumétricas: 1) 90AC/AF, AC:AF= 9:1; 2)
70AC/AF, AC:AF= 7:3; 3) 70CLO/AC, CLO:AC= 7:3;
4) 70DCM/DMF, DCM:DMF= 7:3. Todas as soluções
foram preparadas sob agitação magnética por 12
horas à temperatura ambiente.
Para o sistema de eletrofiação, foi usado para as
quatro soluções num sistema horizontal composto
por uma fonte de alta voltagem modelo PS/FC
60p02,0-1, uma bomba injetora para seringa KDS
serie 100 e placa coletora de alumínio conectada a
fio terra. As soluções foram eletrofiadas por um
período de 4 horas, colocando 5 ml de cada uma,
usando uma seringa plástica e agulha metálica de 24
gauge. A distância percorrida usada foi de 15 cm, a
voltagem foi variada na faixa de 15 – 20 kV e a vazão
trabalhada encontra-se entre 0,5 – 1,0 mL h-1. As
fibras foram caracterizadas por MEV e análise
termogravimétrica.
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Resultados e discussão 
A viscosidade e a condutividade dos solventes 
utilizados foram avaliadas mostrando que o aumento 
na relação entre a voltagem e a vazão teve influência 
significativa no diâmetro das fibras. O sistema 
AC:CLO apresentou maior valor na condutividade 
dando origem a muitas contas e poucas fibras. As 
melhores condições para produção das fibras de 
PCL foram obtidas para o sistema de solvente de 
DCM:DCF com concentração de 10% p/v de PCL, 
produzindo fibras continuas com diâmetros 
uniformes (381,2 nm) e sem formação de contas ou 
defeitos, como registrado na Figura 1. Somado a 
isso, observou-se que quanto maior a vazão e a 
voltagem menor o diâmetro das fibras neste sistema.

Figura 1 – Imagem de MEV (5,0 kx) das fibras obtidas 
com diferentes sistemas de solventes.

Observou-se a formação de fibras usando todos os 
sistemas de solventes estudados.   
Com o objetivo de avaliar a influência dos solventes 
sobre a massa molar das fibras eletrofiadas de PCL, 
as fibras foram analisadas por cromatografia de 
permeação em gel (GPC). Os resultados massa 
molar numérica média (Mn), a massa molar ponderal 
média (Mw) e polidisperção (Mw/Mn) do PCL após a 
eletrofiação e seu comparativo com o material que 
não foi submetido ao processo de eletrofiação (PCL) 
são mostrados na Tabela .

Tabela 1. Mw, Mn e Mw/Mn do PCL medida por GPC 
após da eletrofiação. 

PCL 90AC/AF 70AC/AF CLO/AC DCM/DMF

Mn
(g/mol) 141.000 24.100 76.600 117.900 33.400
Mw
(g/mol) 229.100 41.500 143.400 201.300 55.600

Mw/Mn 1,62 1.72 1,87 1,71 1,66

De acordo com as micrografias ocorreu a 
formação de fibras longas e livres de contas 
usando o sistema de solventes DCM/DMF, 
que mostrou uma diminuição próxima de 24,2% 
em Mw (55.600 g/mol) após a eletrofiação. 

Conclusões 
Foi possível obter fibras continuas com 
diâmetros homogêneos, utilizando o sistema de 
solventes 70DCM/DMF, que apesar de diminuir a 
massa molar do polímero durante o eletrofiação, 
gerou a melhor condição de fiação do PCL. 
O uso de ácido acético como componente 
do sistema de solventes, diminuiu a massa molar 
do polímero após o processo de 
eletrofiação, produzindo fibras finas com 
presença de micro contas, o que impossibilita a 
obtenção de filmes contando apenas fibras. 
O uso de ácido acético como solvente do 
PCL degrada o polímero durante a 
eletrofiação. As concentrações usadas neste 
trabalho não atingiram os valores necessários 
para a formação das fibras continuas, 
homogêneas e livre de contas para os sistemas 
de solventes contendo AC (90AC/AF e 70AC/
AF), que foi atribuído a um excesso de cargas na 
solução, devido ao caráter ácido do solvente.  
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Resumo 
A precipitação no aço ARBL 2,25Cr-1Mo-0,25V foi estudada por simulação computacional, com uso do Thermo-
Calc®/Prisma, e os primeiros resultados serviram para prever o que poderia ser obtido nos resultados 
experimentais em amostras envelhecidas a 500°C, 600°C e 700°C por 100 horas. As amostras foram 
caracterizadas por MET, através do mapeamento de elementos químicos e EDS, onde foram identificados: M3C,
M23C6, M2C, M7C3, MC (rico em Nb e V). A difusividade e solubilidade do H foram obtidas pela técnica de 
permeação gasosa, associando-as com a fragilização pelo H, cujo efeito é observado nos resultados do ensaio 
de tração.  
Palavras-chave: Thermo-Calc®, aço 2,25Cr-1Mo-0,25V, envelhecimento, hidrogênio. 

Introdução 
Durante envelhecimento, que ocorre nos aços Cr-
Mo-V, uma pequena fração volumétrica de 
precipitados se desenvolve na microestrutura, cuja 
propriedade mecânica deriva das transformações 
de fases, eventuais para determinadas condições 
de temperatura e tempo [1]. Com o uso da
simulação computacional é possível prever as 
possíveis fases estáveis formadas, taxas de 
nucleção, avaliar o crescimento/dissolução, 
coalescimento dos precipitados, etc. e, assim, 
propor um modelamento cinético de precipitação, 
que são importantes nos estudos do processo de 
endurecimento por precipitação. Este trabalho 
apresenta os resultados iniciais sobre a cinética de 
precipitação do aço 2,25Cr-1Mo-0,25V através da
simulação computacional, pelo uso do Thermo-
Calc®/Prisma, e dos resultados experimentais após 
envelhecimento artificial. A difusividade e 
solubilidade do H foram obtidas experimentalmente
ligando-os a cada condição de envelhecimento do 
aço. 

Materiais e métodos 
O aço ARBL 2,25Cr-1Mo-0,25V foi tratado 
termicamente a 500°C por 100h (condição 1), 
600°C por 100h (condição 2) e 700°C por 100h 
(condição 3). Análises por MET/EDS foram 
realizadas em réplicas de carbono das amostras 
envelhecidas. O ensaio mecânico foi realizado nas 
amostras envelhecidas (CP) e nas amostras após 
hidrogenação (CPH), para avaliar o grau de 
fragilização. A Permeação gasosa ocorreu a 500°C, 
determinando a difusividade e solubilidade do aço. 

Resultados 
Para entender o comportamento da precipitação no 
aço, fazendo uma análise qualitativa através das 
simulações por Thermo-Calc®/Prisma foi possível 
antever a evolução das fases formadas, figura 1, 
exemplificado para a condição 2.  

Figura 1 – Gráfico fração volumétrica x tempo. 

O crescimento dos precipitados formados, Figura 2, 
foi previsto também. Na análise, foi considerada a 
energia interfacial precipitado/matriz [2]. Por MET, a 
distribuição dos elementos químicos Cr, Mo, V e Nb 
entre as partículas é vista na Figura 3a, onde cada 
fase foi identificada por EDS e destacado na figura 
3b. A resistência mecânica do aço foi afetada pelo 
H, onde cada condição atingiu um grau de 
fragilização, obtidos no ensaio de tração e descrito 
na tabela 1. A difusividade (D) e solubilidade (S) do 
H, obtida por permeação gasosa a 500°C, foi de: 
condição 1 – D = 2,4x10-9 m2/s e S = 612 mol H/m3; 
condição 2 – D = 1,5x10-9 m2/s e S = 988 mol H/m3; 
condição 3 – D = 4,5x10-9m2/s e S = 452 mol H/m3. 
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Figura 2 – Gráfico raio médio x tempo. 

a) b)
Figura 3 – Mapeamento dos elementos químicos na 

amostra para a condição 2. 

Tabela 1 – Resultados do ensaio de tração. 

Amostra σys
(MPa)

σUT
(MPa) εtotal %HE

CP_500 645 735 13% 70%CPH_500 630 683 4%
CP_600 647 738 15% 60%CPH_600 645 716 6%
CP_700 491 609 19% 53%CPH_700 474 573 9%

Discussão 
O carbeto metaestável M2C se decompõe em altas 
temperaturas [3], previsto também pelo Thermo-
Calc® acima de 600°C. O M23C6 também diminuiu 
quando a temperatura aumentou de 500°C para 
600°C. O V, presente na composição desses 
carbetos, pode ter contribuído para a formação do 
MC, (M = V), a partir de 600°C. De acordo com 
estudos anteriores [4,5]: o M7C3 é o precursor do 
M23C6, o M2C precede o M6C e o MC. No TC-
Prisma observou-se o aumento de tamanho 
contínuo do M23C6, mais acentuado após 10 horas 
de tratamento. O M7C3 tendeu a uma leve 
diminuição, sugerindo provável diluição na matriz 
para que os átomos solutos participassem 
principalmente, da formação do M23C6, e de outros 
carbetos. Na simulação, os carbetos MC rico em Nb 
e V apresentaram um raio médio muito pequeno, 
morfologia característica que confere aos aços 

ARBL o efeito de endurecimento por precipitação. 
No MET constatou-se a presença do M3C, M2C, 
M23C6, M7C3 e MC (rico em V e Nb), diferente da 
primeira análise do thermo-Calc, que considerou 
fases estáveis. Os precipitados, contornos de fases, 
etc., atuam como sítios aprisionadores de H, 
principalmente nos aços ARBL devido à presença 
dos carbetos MC (M = Nb, Ti e V) [6]. 
Parvathavarthini et al. [7] observaram que o 
aumento do grau de revenimento do aço 
proporciona o coalescimento dos carbetos e 
consequente diminuição da ação das interfaces 
como aprisionadores reversíveis de H. Se observa 
isso com o  M2C. No inicio do tratamento, ele se 
forma coerentes e semi-coerentes com a matriz, 
cuja micro-deformação residual, associada com a 
precipitação, faz com que suas interfaces se tornem 
aprisionadores para o H. Com tempo de tratamento, 
há a formação do M7C3 e M23C6, reduzindo o 
número de aprisionadores reversíveis 
consideravelmente, favorecendo uma diminuição da 
solubilidade e aumento da difusividade. Este 
comportamento foi observado pelos valores de 
difusividade e solubilidade obtidos na permeação 
gasosa, da condição 2 para a 3.

Conclusões 
O Thermo-Calc®/Prisma auxiliou na previsão das 
fases que podem se formar no aço, confirmadas no 
MET (MC, M23C6, M2C e M7C3). Mais análises serão 
realizadas para constatar a presença de outros 
carbetos indicados pelo software. Os carbetos 
existentes atuaram como sítios aprisionadores, 
aumentando a difusividade do H no aço, levando-o 
à fragilização pelo H e a perda de ductilidade, 
quando maior o efeito do envelhecimento.  
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Abstract 
The grain boundary character distribution was studied in INCONEL718™, after four different processing routes, 
combining cold deformation and annealing, inducing the formation of low energy Ʃ3n boundaries. This mechanism 
is used for increasing strength and elongation-to-failure, and is based on grain boundary mobility, usually leading 
to grain growth. The δ phase can be induced for grain refining by a controlled precipitation during solution 
annealing. Therefore, the objective of this work is to investigate the correlation between δ phase precipitation and 
the development of the GBCD. Results of different mechanical processing and sub-δ-solvus solution annealing 
show that a high proportion of Σ3n boundaries was achieved, concomitantly with a refined microstructure.  
Keywords: grain boundary character distribution, superalloys 718, delta phase, electron backscatter diffraction. 

Introduction 
The FCC, age hardened INCONEL718™ is 
commonly used for structural components that work 
at temperatures up to 650˚C and harsh 
environments. The hardening effect comes mainly 
from the metastable phases γ" (Ni3Nb-bct) and γ' 
(Ni3(Al,Ti)-fcc). Other phases, like (Nb,Ti)C and the 
δ phase (Ni3Nb-orthorhombic), are present in a 
wrought microstructure  [1,2].  
The thermomechanical processing route chosen for 
the alloy has a strong influence on its 
microstructural development. As the alloy presents 
low stacking fault energy (SFE), it is prone to the 
formation and multiplication of annealing twins [3]. 
In this regard, iterative processing routes (one or 
more steps of cold rolling followed by annealing 
heat treatments) have been developed in order to 
manipulate the grain boundary character distribution 
and increase the proportion of low-energy 
boundaries. Based on geometric criteria, CSL 
model uses volumetric density of coincident site 
lattice (Σ) to classify the boundaries. It has been 
shown that a profuse network of low energy (Σ<29) 
boundaries has beneficial effects on the properties 
of the alloy [4]. However, this processing involves 
grain boundary movement and consequent grain 
growth. This can be a limiting factor for applications 
where a small grain size is a prime requisite. The 
aim of this work is to investigate the effect of four 
thermomechanical processing routes, relating 
different degrees of cold deformation followed by 
annealing treatments where the δ phase was 
induced to control grain size, with a concomitant 
increase in the fraction of Σ3n boundaries. 

Experimental Procedures 
A INCONEL718™ sheet, with 1.0mm thickness, 
went through different iterative processing routes 
defined in order to reduce the thickness of the 
sheets to 0.4mm, as shown in Fig.1. Microstructural 
analysis was performed via scanning electron 
microscopy (SEM) in backscattered mode in a 
Tescan Vega SEM with 20 kV. The GBCD was 
evaluated with a JEOL 7100F FEG-SEM equipped 
with Nordlys-Max electron backscatter diffraction 
(EBSD) detector and Oxford acquisition system. 

Figure 1 – Representation of processing routes. 

Results and discussion 
The SEM image of the microstructure of sample A is 
presented in Fig. 2. For all the processing routes, 
the δ phase was precipitated as fine globular and 
acicular particles, preferentially at the grain 
boundaries. 
The area fraction of δ phase for the processing 
routes has shown significant variation, as presented 
in Table 1. The most significant difference was 
related to the A-route, associated with the highest 
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amount of cold deformation (∿60%). Rongbin et al. 
[5] report that the activation energy of δ precipitation
decreases with amount of cold work.
For the considered solution annealing temperature
(975oC), the precipitation of δ occurs concomitantly
with the recrystallization of the alloy. Furthermore, it
is reported by Mei et al. [6] that the morphology of δ
particle changes with the amount of deformation,
tending to globular morphology with increasing cold
rolling deformation. On the other hand,
recrystallization is accelerated with increasing cold
deformation, and recrystallized grains can act as
sites for heterogeneous nucleation of δ.
Fig. 3 (a) shows the inverse pole figure of the
sample from route A. It is observed that the
microstructure maintained a refined grain size after
processing. Table 1 presents the grain sizes. The
refining effect on the grain size can be related to the
δ-phase precipitation, acting as nucleation points for
new grains and pinning grain boundary movement.
The fractions of Ʃ3, Ʃ9 and Ʃ27 boundaries are also
presented in Table 1. Fig. 2(b) shows the phase
map for the same sample.
It was noted that the route A, despite having the
smallest grain size, had the lowest proportion of Ʃ3n

boundaries of all processing routes, with a value
close to the initial condition. It was also evidenced
that the fraction of such boundaries increased with
the number of iterative processing steps. This
behavior was described by Owen and Randle [4].

Figure 2 – Microstructure from route A observed in SEM. 

Figure 3 – EBSD results for route A, (a) IPF, (b) phase 
map. Both present boundaries map (Σ3, red; Σ9, green, 

Σ27, blue). 

For the given routes considered in this work, C and 
D presented the most promising results, as they 
were able to promote very high fractions of low-Σ 
boundaries (> 59%), keeping fine grain sizes (<20 
µm). For route D, such results were achieved 
through 2 iterations and solution annealing time of 
15 min after each iteration, with 20% of cold 
deformation. Comparatively, route D promoted a 
slightly better fraction of low-Σ boundaries, but with 
4 cold rolling iterations of deformation of 10% and 
annealing time of 15 min. That cost benefit analysis 
shall be done when focusing on industrial 
application of selected processing routes, because 
a smallest number of steps is usually preferable.  

Table 1 – Evolution of Σ3, Σ9, and Σ27 boundaries 
percentage, grain size and δ phase area fraction. 

Σ3 Σ9 Σ27 Grain size 
(µm) 

δ phase 
area (%) 

A 43.2 1.5 0.5 4.7 2.9 
B 47.0 1.6 0.9 17.9 0.1 
C 57.8 3.5 1.7 19.9 0.1 
D 55.4 2.8 1.4 16.9 0.4 

Conclusions 
Through the processing routes developed in the 
present work it was possible to achieve a balanced 
microstructure, with high fraction of Σ3n boundaries, 
concomitantly with a refined grain size. This was 
obtained through the controlled precipitation of δ-
phase by means of cold deformation followed by a 
sub-solvus δ solution annealing.  
δ-phase was able to keep grain size refined, 
however not impacting significantly on the Σ3n 
multiplication mechanism. The highest fractions of 
Σ3n boundaries were obtained for routes with 2 and 
4 iterative processing steps of cold deformation and 
annealing, confirming that iterative routes are 
preferred in order to achieve higher proportions of 
special boundaries.  
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Resumo 
A avaliação de textura em materiais metálicos pode ser avaliada através de diferentes técnicas, entre elas, a 
difração de elétrons retroespalhados. A partir desta técnica, uma série de informações são obtidas como a 
textura local de grãos individuais, natureza do contorno de grão, etc. A partir de tais informações é possível 
relacionar o processamento utilizado para obter uma peça e relacionar com as propriedades que serão 
apresentadas pelo material e se estas propriedades são condizentes com o ambiente onde este material será 
aplicado. Sendo assim, intuito deste trabalho será a avaliação da textura de amostras da superliga de níquel 718 
submetidas a diferentes rotas de processamento.
Palavras-chave: Textura, difração de elétrons retroespalhados, orientação preferencial.

Introdução
Textura 

      A maioria dos materiais no estado sólidos se 
apresenta na forma de policristais. Sendo assim, 
estes materiais podem ser considerados como um 
agregado de monocristais, que podem apresentar 
diferentes orientações cristalográficas. Na prática, 
uma fração dos grãos presentes no material se 
orientam preferencialmente em determinadas 
direções, enquanto, outros grãos tendem a se 
orientar em outras direções. A ciência que estuda a 
orientação preferencial dos grãos é denominada de 
textura [1,2]. 
      A textura em materiais metálicos pode surgir 
basicamente através de três processos, sendo eles; 
solidificação, deformação e tratamento térmico. O 
processo de solidificação é devido a tendência 
natural dos átomos em crescer na direção de menor 
fator de empacotamento, onde para materiais CFC 
ocorre ao longo da família de planos e direções [100] 
e <100>, respectivamente. Além disso, ao ocorrer 
transformações alotrópicas a fase prévia influencia 
diretamente na orientação cristalográfica da fase 
posterior [2].  
      Para o caso da introdução de textura devido a 
ocorrência de deformação no material é originada 
devido ao deslizamento de discordâncias ou 
surgimento de maclas que tendem a, inicialmente, 
rotacionar cada grão individualmente e com o 
decorrer da deformação a microestrutura apresenta 
orientação referencial no sentido do sistema de 

deslizamento atuante para o material. A textura por 
deformação pode ser introduzida a partir de 
processamento do material como através da 
laminação e é fortemente dependente da energia de 
falha de empilhamento [1,2]. 
      Após o processamento mecânico de alguns 
materiais metálicos, geralmente, é realizado 
tratamento térmico de recozimento para evitar a 
ocorrência de falhas no material durante o uso. A 
introdução de textura nos materiais devido ao 
tratamento térmico de recozimento origina-se 
através dos processos de recuperação, 
recristalização e crescimento dos grãos que ocorrem 
durante este processo. A textura apresentada pelo 
meterial após o recozimento é estreitamente ligada 
a sua textura após a deformação do material e pode 
ser controlada através de elementos de liga e da 
temperatura, na qual o tratamento de recozimento é 
realizado [1]. 

Difração de Eletrons Retroespalhados (EBSD)
   A avaliação de textura pode ser realizada 

através de diversas técnicas que são divididas 
entre dois grupos: medição de macrotextura, ou 
seja, avalia a textura do material genericamente 
conforme as técnicas de difração de raios x ou 
neutros e medição de microtextura que permitem a 
avaliação da textura de cada átomo 
individualmente, geralmente, realizado através de 
EBSD [3]. 
      A utilização da técnica de EBSD permite a 
obtenção de uma série de informações a respeito do 
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material como medição do tamanhão de grãos e 
subgrãos, natureza do contorno de grão, mapa das 
orientações, determinar quais grãos apresentam as 
texturas principais no material, a distribuição de 
desorientação dos contornos dos grãos, entre outras 
caracterizações. Na Figura 1 apresenta um mapa de 
orientação obtido através da técnica de EBSD [3]. 

Figura 1 - Mapa de orientação obtido por EBSD [4].

Relação entre Textura e Propriedades 

      A relação entre textura e as propriedades dos 
materiais são utilizadas para promover melhorias 
nos materiais. Este critério, juntamente com o 
controle da microestrutura e composição química 
podem favorecer a melhoria das de propriedades 
mecânicas, como módulo elástico, resistência, 
ductilidade, resistência a fratura e fadiga. A textura 
também apresenta forte influência em propriedades 
como corrosão, e sob condições de elevadas 
temperaturas na fluência e resistência a oxidação[1]. 
      Para exemplificar o efeito que a textura causa 
nas propriedades dos materiais pode-se exemplificar 
o modulo de elasticidade do aço que apresenta seu
valor máximo quando a orientação preferencial do
material está ao longo da direção <111>, por outro
lado, seu valor mínimo é obtido quando sua
orientação preferencial é na direção <100>. Outra
propriedade mecânica bastante importante se trata
do limite de escoamento em aços laminados a frio
esta propriedade apresenta elevados valores
quando existe a presença da fibra <110> em sua
orientação preferencial. Por fim, a resistência de
materiais à corrosão sob tensão (CST) é influenciada
por uma série de parâmetros como microestrutura e
composição. No entanto, por este modo de falha
apresentar características cristalográficas pode-se
inferir a influencia da textura. Estudos demonstram
que grãos que apresentam textura do tipo {110}
e {111} são mais resistentes a ocorrência
deste tipo de falha. Por outro lado, grãos que
apresentam textura do tipo {100} são mais
propensos a ocorrência da CST [1,2].
     A partir do exposto, o objetivo deste trabalho será 
avaliar a influencia de diferentes rotas de 

rotas

processamento da superliga de níquel 718na textura 
apresentada por este material e relacionar com as 
propriedades deste material [1,2].  

Metodologia 

     O processamento do material foi realizado 
através de quatro rotas distintas. Na rota A o material 
com 1mm de espessura foi laminado a frio até 
apresentar espessura de 0,4mm. Em seguida um 
tratamento térmico de recozimento foi realizado por 
75’ a 975ºC e por fim o material foi envelhecido a 
760ºC por 4h45’ seguido por um resfriamento de 
35ºC/h até a temperatura de 650ºC onde 
permaneceu por um tempo de 1h15’. Para a 
realização das rotas B, C e D as amostras foram 
inicialmente laminadas a frio de uma espessura 
inicial de 1mm até 0,6mm onde sofreu recozimento 
a 1050ºC por 30’ e resfriado ao ar. Em seguida cada 
amostra das diferentes rotas, B, C e D, foram 
submetidas a diferentes ciclos de laminação e 
submetidas a recozimento à uma temperatura de 
975ºC 75’, 15’ e 15’, respectivamente. Por fim, as 
amostras foram submetidas a envelhecimento nas 
mesmas condições que a rota A [4]. 
      Ao finalizar o processamento das amostras, 
corpos de prova foram retirados no sentido 
transversal ao sentido da laminação para a 
realização das análises por EBSD. 

Conclusões 
      A partir das analises que serão realizadas, 
poderemos determinar qual(is) de 
processamento favorecem determinadas 
propriedades que favorecem a aplicação da 
superliga de níquel 718 em diferentes condições de 
uso. 
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Resumo

O Poli (Fluoreto de Vinilideno) (PVDF) é um polímero semicristalino, com propriedades relevantes, tais como: 
resistência à tração, à fluência, ao desgaste, ao impacto, a produtos corrosivos, a solventes, tendo destaque nas 
propriedades elétricas/dielétricas quando na fase beta, as quais têm despertado o interesse da comunidade 
científica e tecnológica. A polianilina, é um polímero condutor semicristalino e despertou o interesse para 
aplicações em vários campos de aplicações. O objetivo deste trabalho consiste na polimerização de polianilina 
dopada com o ácido Dodecilbenzeno Sulfônico (PAni.DBSA), utilizando diferentes solventes, na presença de 
Poli (Fluoreto de Vinilideno-co-Hexafluorpropileno) (PVDF-HFP) e avaliar suas propriedades condutoras bem 
como as propriedades de atenuação da radiação eletromagnética.
Palavras-chave: PVDF, PAni.DBSA, síntese, mistura polimérica.

Introdução

O uso de polímeros condutores como materiais 
absorvedores de radiação tem se tornado alvo de 
grandes pesquisas, tendo em vista que a utilização 
destes apresenta vantagens em relação aos 
materiais absorvedores convencionais que utilizam 
ferritas, partículas metálicas e de carbono. Dentre 
as vantagens, destaca-se a sua facilidade de 
obtenção e a baixa densidade. A utilização de 
matrizes poliméricas isolantes e polímeros 
condutores, os quais podem atuar como cargas, 
podem ser denominadas como compósitos 
condutores e são classificados como absorvedores 
dielétricos [1]. 
Desta forma, misturas envolvendo polímeros 
condutores têm sido estudadas, dentre eles, a 
polianilina por possuir boa estabilidade ambiental, 
baixo custo, fácil síntese, e processo simples de 
dopagem e desdopagem com ácido [2]. Assim, a 
polimerização in situ da polianilina em PVDF vem 
sendo preparada de forma a obter misturas 
poliméricas condutoras com função de atenuação 
da radiação eletromagnética [3].   

Materiais e métodos

A polimerização3 via emulsão2 da anilina foi 
realizada na presença do PVDF (polimerização in 
situ) e se deu da seguinte forma:

juntamente com a anilina utilizou-se o ácido
dodecilbenzenossulfônico (DBSA) (agente 
dopante). Dimetilformamida, tolueno e metil-etil-
cetona foram usados como solventes. O meio 
reacional foi mantido a temperatura ambiente e 
uma solução aquosa contendo persulfato de 
amônio (APS) foi adicionada. Após 7h de reação, a 
solução foi precipitada em metanol, centrifugada e 
seca a vácuo.

Resultados e discussão
Os resultados das tabelas 1 e 2 mostram os valores 
de condutividade bem como os percentuais de 
atenuação da onda eletromagnética, que estão 
relacionados com a eficiência de blindagem. De
acordo com os valores, verifica-se uma relação 
direta do aumento de eficiência de blindagem com 
o aumento da condutividade. Além disso, de acordo
com os percentuais de reflexão, foi verificado que a
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eficiência de blindagem tem maior contribuição por 
reflexão, o que pode ser justificado pelo fato de a 
amostra apresenta maior caráter condutor.  
Além disso, é verificada também a influência 
dos solventes, onde se vê que o tolueno 
apresentou maiores valores de condutividade 
e seguiu a mesma tendência para a eficiência 
de blindagem, apresentando melhores 
valores, conforme verificado na Figura 1. 

Tabela 1 – Valores de condutividade x eficiência 
de blindagem da PAni pura. 

Tabela 2 – Valores de condutividade x eficiência de 
blindagem da PAni in situ.

O gráfico contendo os valores de eficiência de 
blindagem mostram maiores valores de SE para as 
polianilinas puras o que pode ser justificado pelo 
fato da polianilina estar sem nenhuma influência de 
uma matriz. Além disso, é verificado que há 
diferença expressiva na eficiência de blindagem 
quanto ao solvente utilizado, sendo o tolueno o que 
se mostra como o melhor solvente para obtenção 
tanto da polianilina pura quanto para a sua síntese 
in situ no PVDF. A polianilina preparada na 
presença do tolueno apresentou uma eficiência de 
blindagem em torno de (-20dB), enquanto que para 
as sínteses in situ de PAni em PVDF na presença 
do DMF e MEK os valores de SE obtidos foram em 
torno de (-9dB e -4dB), respectivamente.

Figura 1 – Eficiência de blindagem (SE) dos 
compósitos contendo PAni e híbrido

Conclusões

Os resultados obtidos, mostram que a síntese da 
polianilina na presença do tolueno, apresentou 
resultados de condutividade melhores, bem como
melhores propriedades de atenuação da radiação 
eletromagnética quando comparada às demais.
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Amostras % 
PAni

Condutividade 
DC (S/cm)

% 
Atenuação

PANI pura 
(TOL)

100 3.87 99.98

PANI pura 
(DMF)

100 2.41 99.67

PANI pura 
(MEK)

100 2.16 99.3

Amostras % PAni in 
situ

Condutividade 
DC (S/cm)

% 
Atenuação

PVDF-
PANI 
(TOL)

52% 4.5x10-1 ± 0.2
98.42

PVDF-
PANI 
(DMF)

56% 2,1x10-1 ± 0.4
90.0

PVDF-
PANI 
(MEK)

48% 2.5x10-2 ± 
0.01

65.6
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Resumo 
O presente trabalho investiga o processo de tribocorrosão de ligas de Titânio e NiCr em meio com 227ppm F- 
pH5.5 com avaliação eletroquímica de potencial e corrente associadas a avaliação de superfície com microscopia 
confocal a laser. Foi observado decaimento do potencial e aumento de corrente das ligas durante o deslizamento, 
assim como a sua a capacidade de repassivação. Observou-se que o maior desgaste por tribocorrosão sofrido 
pelas ligas de titânio pode favorecer o desaparafusamento da reabilitação protética sobre implante levando a falha.  
Palavras-chave: tribocorrosão, titânio, fluor, NiCr, microscopia confocal. 

Introdução 
Ligas de titânio empregadas em implantes dentários, 
podem ser utilizadas em contato com ligas fundidas, 
como NiCr, em aplicações protéticas sobre 
implantes [1]. O uso de fluor na clínica odontológica 
é comum para prevenção de caries e no tratamento 
de sensibilidades, sendo para estas usado na 
concentração de 227ppm F-. A combinação de 
concentração de fluor e pH pode promover corrosão 
das ligas de titânio [1-3]. Apesar de biocompatíveis e 
de apresentar modulo de elasticidade semelhante ao 
osso, as ligas de titânio não apresentam resistência 
ao desgaste [1] possível de ocorrer quando se tem 
condições de micromovimentos entre implante e 
prótese [1-3]. O presente trabalho avaliou em 
laboratório processos de tribocorrosão de ligas 
empregadas em reabilitações com implantes em 
presença de meio fluoretado.  

Materiais e métodos 
Amostras cilíndricas de 30mm de diâmetro e 
espessura de 2mm, preparadas com lixa 600, de 
ligas de Ti6Al4V, Ti c.p. (comercialmente puro) e 
NiCr fundido foram utilizadas para avaliação de 
tribocorrosão. A solução de NaCl0.9%+ 227ppm F-

pH 5.5 foi utilizada com a finalidade de simular uma 
das condições de concentração de fluor mais 
comumente encontrada no meio oral. A combinação 
escolhida é a recomendada clinicamente para uso 
em bochechos diários. As ligas foram avaliadas 
isoladamente, mas podendo-se inferir dos 
resultados eventuais efeitos galvânicos possíveis de 
serem encontrados nas reabilitações com implantes 
dentários empregando materiais metálicos 
dissimilares. Para as avaliações eletroquímicas foi 
utilizada uma célula de três eletrodos acoplada a um 
tribometro rotacional, sendo o eletrodo de prata 

/cloreto de prata o eletrodo de referência e a amostra 
cilíndrica da liga a ser testada o eletrodo de trabalho. 
As medidas eletroquímicas realizadas a partir da 
inserção foram inicialmente de avaliação de 
potencial de circuito aberto (OCP) por 1 hora para 
estabilização. A estabilização de OCP foi confirmada 
por mais 30minutos de medição, a partir dos quais 
foi iniciado o deslizamento rotacional com frequência 
de 1Hz com auxílio de uma esfera de alumina de 
4mm de diâmetro acoplada ao tribometro com carga 
normal de 2N. No final dos processos de 
deslizamento, o OCP foi avaliado por mais 30 
minutos com a finalidade de avaliar a capacidade de 
repassivação das ligas de testadas. As superfícies 
das amostras foram avaliadas após os testes de 
tribocorrosão com auxílio de microscópio confocal a 
laser para avaliar o perfil das trilhas de desgaste das 
amostras testadas. . 
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Figura 1 – Potencial de circuito aberto das ligas em 
solução contendo 227ppmF- pH5.5. 
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Figura 2 – Evolução do potencial de circuito aberto das 
ligas durante deslizamento rotacional em soluções 

contendo 227ppmF- pH5. 
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Figura 3 –– Evolução da corrente gerada das ligas 
durante deslizamento rotacional em soluções contendo 

227ppmF- pH5. 

Figura 4 – Imagem de trecho do perfil de desgaste de 
amostra Ti c.p. após desgaste obtida com auxílio de 

microscopia confocal a laser. 

Tabela 1 – Parâmetros obtidos a partir da análise do  
perfil da trilha de desgaste com auxílio de microscopia 

confocal.

Resultados e discussão 
 Na avaliação inicial do potencial de circuito aberto 
(OCP) as medidas indicaram valores mais elevados 
para a liga de NiCr, seguido pelo Ti6Al4V, com 
valores mais baixos para o Tic.p. Na avaliação de 
potencial durante o desgaste foi observado o 
decaimento do potencial do eletrodo com a 
imposição do desgaste das ligas testadas sendo 

maior para a liga de Ti6Al4V, seguido da liga de Ti 
c.p. e da liga de NiCr. Esse decaimento pode levar a
formação de uma interação galvânica entre a região
passiva (fora do desgaste) com a região do desgaste
(região onde o filme passivo foi removido
mecanicamente). Todas as ligas apresentaram
capacidade de repassivar, não apresentando
diferenças significativas entre o potencial prévio ao
desgaste e o final obtido. Na avaliação de corrente
durante o desgaste foi observado o comportamento
instável transiente da corrente a partir do valor inicial
de corrente, em faixa passiva. Durante o desgaste
picos de corrente são gerados. A amplitude dos
picos de corrente foi maior para as ligas de titânio,
sem diferenças, sem diferenças significativas entre
elas, quando comparado liga de NiCr. Ao termino do
ensaio foi observada, também pelo comportamento
das correntes, a capacidade de repassivação para
todas as ligas sem diferenças significativas entre
elas. Os valores de coeficiente de atrito obtido
durante o desgaste não apresentaram diferenças
entre as ligas avaliadas, com valores constantes
durante as avaliações. A avaliação da trilha de
desgaste através do perfil obtido com auxílio de
microscopia confocal permitiu observar o maior
desgaste para as ligas de titânio, sem diferenças
significativas entre elas, quando comparada com a
liga de NiCr cujo perfil de desgaste foi mais estreito
e de menor profundidade.

Conclusões 
Apesar de detectada diferença de potencial e de 
corrente durante a avaliação de tribocorrosão, todas 
as ligas testadas apresentaram capacidade de se
repassivar sob tribocorrosão no meio corrosivo 
avaliado. Entretanto, deve-se avaliar se o maior 
desgaste por tribocorrosão sofrido pelas ligas de 
titânio pode comprometer as reabilitações com 
implantes dentais, por favorecer o aparecimento de 
espaço entre as conexões levando ao 
desaparafusamento da peça, assim como promover 
inflamação e perda óssea do tecido perimplantar 
devido ao desprendimento dos fragmentos gerados 
durante o desgaste.   
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227ppm F-
pH 5.5

Largura trilha de 
desgaste

Profundidade 
trilha de desgaste

Ti6Al4V 0.505 mm 0.246mm
NiCr 0.184mm 0.085mm
Ti c.p. 0.540mm 0.269mm
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Resumo 
Amostras de poliamida 11 (PA11), material utilizado em barreira de pressão em risers flexíveis, serão 
envelhecidas em meio aquoso. Serão estudadas as variações de suas propriedades mecânicas e de sua 
composição ao longo da espessura do material através das técnicas de indentação instrumentada (TII), 
espectroscopia Raman, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS), análise termogravimétrica 
(TGA) e da calorimetria diferencial de varredura (DSC). 

Palavras-chave: poliamida 11, envelhecimento, indentação instrumentada, análises térmicas, espectroscopia. 

Introdução

Os risers flexíveis vêm sido amplamente utilizados 
no setor de petróleo e gás devido às suas 
excelentes propriedades de resistência mecânica, 
resistência à corrosão e baixo custo de instalação 
[1].

Essa combinação de propriedades é obtida razão 
da sua estrutura multicamada, composta por uma 
diversa gama de materiais e geometrias (figura 1). 

Figura 1 - Corte de uma seção de riser flexível (adaptado 
de [2], acesso: 17/07/2018)

Entre essas camadas pode-se destacar a barreira 
de pressão, camada polimérica responsável por 
conter os fluidos na seção interna da tubulação.
Dentre os materiais possíveis, a poliamida 11 
(PA11) tem sido a mais utilizada para sua 
fabricação por sua elevada resistência à tração, 
baixo módulo de flexão, boa resistência química. 

Porém, este material, ao entrar em contato com a 
água e em altas temperaturas, passa por um 
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processo de hidrólise, que causa uma cisão das 
cadeias poliméricas que levam à uma redução da 
massa molar média do material, além de causar 
uma série de fenômenos secundários como o 
aumento da cristalinidade e a perda de plastificante 
do material [2]. Essas mudanças acarretam uma 
alteração nas propriedades mecânicas do material, 
podendo ser prejudicial à sua eficiência como 
barreira de pressão.

Diversos estudos são encontrados na literatura 
sobre o processo de envelhecimento da PA11 em 
meios aquosos, porém eles se baseiam 
principalmente na medida do índice de viscosidade 
corrigida (CIV) para a estimação da massa 
molecular média (Mn) [3] para a determinação da 
aptidão do material para o serviço, método que tem 
se mostrado insuficiente para averiguar a 
integridade estrutural do material. 

Outro fator importante a ser considerado e 
estudado por Oliveira [4] é o de que apenas uma 
das superfícies da barreira de pressão se encontra 
em contato com o fluido transportado e que, em 
razão da natureza dos processos difusionais, o 
material deve apresentar então um gradiente de 
propriedades ao longo de sua espessura.

Neste trabalho serão estudadas as variações das 
propriedades mecânicas, químicas e morfológicas 
ao longo da espessura de amostras envelhecidas 
em meio aquoso. Deseja-se determinar como os 
processos de degradação afetam cada região do 
material, possibilitando uma melhor compreensão 
do processo degradativo e, possivelmente, a 
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criação de melhores modelos de ciclo de vida
desses materiais.

Materiais e métodos

As amostras de PA11 serão envelhecidas em um
contato com água desoxigenada para evitar a 
oxidação das amostras. O oxigênio será extraído 
através do borbulhamento de nitrogênio. A solução 
será então transferida para uma autoclave que será 
aquecida e mantida na temperatura de 
envelhecimento durante o período de ensaio. Certa 
quantidade de amostras será removida 
periodicamente para ser analisada, tabela 1. 

Tabela 1 - Quadro de envelhecimento das amostras 

Temperatura 
(oC)

Tempo de 
envelhecimento 

(dias)
Amostras 

(quantidade)

90

30 3
60 3
90 3
120 3

110

30 3
60 3
90 3
120 3

As amostras em seguida serão seccionadas e uma 
amostra de sua seção transversal será obtida. A 
caracterização das amostras será realizada ao 
longo da espessura do material (figura 2). 

Figura 2 - Seção transversal que será analisada das 
amostras envelhecidas. As análises serão realizadas em

cada região (zonas numeradas)

Com a técnica de indentação instrumentada 
espera-se obter a variação das propriedades 
mecânicas, dureza e módulo de elasticidade 
sofridas pelo material em função da redução da 
massa molecular, perda de plastificante e 
cristalização da amostra.

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
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As técnicas de espectroscopia Raman e DSC serão 
utilizadas para detectar a cristalinidade do material 
ao longo de sua espessura. A análise Raman será 
feita ao longo da área transversal da amostra, ao 
passo que a análise de DSC será feita com 
amostras removidas de cada região do material.

A análise química do material, por sua vez, será 
feita através da técnica de XPS e de TGA. Espera-
se que, utilizando-a, possa ser detectado a perda 
de plastificante (N-Butil Benzeno Sulfonamida)
sofridas ao longo da espessura pelo material. As 
análises de XPS, como as de Raman, serão 
realizadas na superfície transversal das amostras 
envelhecidas. Os resultados de perda de 
plastificante obtidos serão então comparados com 
os obtidos analisando a perda de massa fornecidos 
pela técnica de TGA.
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Resumo 
Sistemas de dutos são expostos a severas condições de trabalho, tornando muito importantes os estudos 
abrangendo diversas variáveis deste ambiente, uma vez que cada uma delas pode causar diferentes tipos de 
falhas por corrosão do material, tais como corrosão por CO2 e fragilização pelo hidrogênio, entre outros. O 
objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do CO2 no aço API 5L X65, com foco específico no efeito dos filmes de 
FeCO3 e Fe3C na permeação de hidrogênio (PH) e na susceptibilidade ao trincamento nos ensaios de tração sob 
baixa taxa de deformação (BTD), sob potencial catódico. Os resultados mostraram que ocorre permeação de 
hidrogênio nas diferentes superfícies estudadas, alcançando valores mais elevados na superfície rica em Fe3C. 
Porém os valores de corrente de permeação são menores que em ambiente com H2S. Além disso, na superfície 
com filme de FeCO3, a permeação alcança valores mais elevados no início do ensaio, mas com o tempo tende a 
diminuir. Os resultados de tração BTD indicam que houve perda de ductilidade no aço API 5L X65 em todas as 
condições estudadas causada pelo hidrogênio que permeia no aço. A magnitude do efeito de fragilização 
depende da composição da superfície do aço. 
Palavras-chave: CO2, Fe3C, FeCO3, mecanismo de trincamento, fragilização por hidrogênio, proteção catódica. 

Introdução 
As tubulações de aço carbono são amplamente 
utilizadas por seu limite de escoamento adequado, 
mantendo suficiente ductilidade para uso como 
material estrutural. No entanto, podem sofrer 
processo de corrosão uniforme em ambientes 
aquosos [1]. Em geral, a integridade da tubulação é 
mantida pelo uso conjunto de revestimento e 
proteção catódica [2]. A corrente de proteção 
catódica flui ao longo do aço pelos defeitos do 
revestimento, polarizando o aço catodicamente e 
protegendo-o da corrosão [3]. No entanto, a 
fragilização pelo hidrogênio - FPH - também ocorre 
em oleodutos, em muitos casos, devido aos efeitos 
deletérios da proteção catódica sobre aços 
susceptíveis. Em ambiente aquoso saturado com 
CO2, pode ocorrer a na superfície formação e 
precipitação de FeCO3 ou enriquecimento em Fe3C 
[4]. O objetivo deste trabalho é considerar a 
influência da formação de produtos de corrosão 
sobre as características de permeação de 
hidrogênio, bem como o mecanismo de 
trincamento, de um aço carbono API 5LX65 em um 
ambiente saturado de CO2, sob condição de 

proteção catódica e sob tensão aplicada. Isto é 
obtido através de uma comparação entre amostras 
do material com diferentes condições de superfície: 
superfície limpa (sem filme), enriquecida de Fe3C e 
com filme de FeCO3 ensaiadas pela técnica de 
tração sob baixa taxa de deformação. 
Materiais e métodos 
O aço carbono utilizado neste estudo é o API 5L 
X65 que possui microestrutura ferrítica-perlítica. O 
estudo foi dividido em três etapas: formação de 
superfície rica em Fe3C e com filme de FeCO3, 
ensaios de permeação de hidrogênio (PH) e 
ensaios de tração sob baixa taxa de deformação 
(BTD). Os ensaios de permeação foram conduzidos 
com amostras de 3 mm de espessura. Os ensaios 
de tração foram realizados com amostras do tipo 
padrão, segundo a norma NACE TM0198 [5]. 
Foram realizados ensaios ao ar para caracterização 
de suas propriedades mecânicas para comparação 
de resultados quando em meio corrosivo. O 
ambiente estudado foi uma solução salina 3,5% 
NaCl saturada com CO2 e todos os ensaios foram 
realizados sob potencial catódico. 
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O ensaio de permeação de hidrogênio foi realizado 
na célula de Devanathan, que é uma célula com 
dois compartimentos estanques, onde um 
compartimento é o lado catódico, em que ocorre a 
geração de hidrogênio e o outro é o lado anódico, 
em que ocorre a oxidação do hidrogênio atômico 
que se difunde através da amostra de aço.  
Os ensaios de tração BTD em ambiente corrosivo 
foram realizados em diferentes condições: 

• -500 mVOCP, com carga aplicada no instante t=0,
ou seja, no início do ensaio de tração BTD ;

• -500 mVOCP, com carga aplicada no instante
t=t1, que é o instante t, no qual a corrente de
permeação de hidrogênio atinge o estado
estacionário, de acordo com ensaio de
permeação.

Resultados e discussão 
As curvas de permeação de hidrogênio das 
amostras sem filme, com filme de FeCO3 e rica em 
Fe3C são mostradas na Figura 1. 

Figura 1 - Curvas de permeação de hidrogênio em
ambiente saturado de CO2, em -500 mVOCP, para as 

diferentes condições de superfície. 

De acordo com as curvas apresentadas na Figura 
1, podemos observar que a corrente de permeação 
aumenta com o tempo, alcançando um valor 
ligeiramente maior em superfície rica em Fe3C, que 
em superfície sem filme. Em superfície com o filme 
de FeCO3, por sua vez, a corrente alcança valores 
mais elevados no início do ensaio e diminui ao 
longo do tempo. Entretanto, estes valores são 
inferiores aos observados na literatura, para 
ambientes contendo H2S [6].  
As curvas de tração são mostradas na Figura 2 e 
as propriedades mecânicas do aço API 5L X65 
estão apresentadas na Tabela 1. 

Figura 2 - Curvas de tração BTD ao ar e em ambiente
saturado de CO2, em -500 mVOCP, para cada condição 

de ensaio. 

Podemos observar que na Tabela 1, o limite 
elástico do aço API 5L X65, foi menor em todas as 
condições estudadas, quando comparadas com o 
ensaio ao ar. O mesmo pode ser observado nos 
parâmetros de Redução em Área (RA) e Tempo de 
Ruptura (Trup), que apresentaram reduções 
significativas nos ensaios em solução. 

Tabela 1: Propriedades Mecânicas no aço X65 em 
cada condição estudada. 

Limite Elástico 
(MPa) 

RA 
(%) 

Trup 
(h)

Ar 530,30 88,38 9,68 
Sem 
filme 

-500mV_t0 419,38 37,40 4,68 
-500mV_t1 448,26 52,57 5,92 

Fe3C -500mV_t0 398,04 51,36 6,62 
-500mV_t1 364,36 53,90 5,12 

FeCO3 -500mV_t0 417,92 39,34 6,89 
-500mV_t1 436,48 56,30 6,92 

Conclusões 
Os ensaios de permeação mostram que o aço API 
5L X65 apresenta maior absorção de hidrogênio no 
ambiente saturado com CO2, sob potencial 
catódico, quando a superfície do metal está 
enriquecida com Fe3C. Os ensaios de tração BTD 
mostraram que o material apresentou perda 
ductilidade e redução dos parâmetros como RA e 
Trup. Um estudo aprimorado dos parâmetros obtidos 
e análises de MEV esta sendo conduzido para 
melhor entendimento da susceptibilidade à FPH e 
efeitos dos filmes nas propriedades do material no 
meio estudado. 
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Resumo
Este projeto tem por finalidade analisar a formação da fase β de um poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) comercial 
de grade industrial utilizado em linhas flexíveis após testes de relaxação de tensão em diferentes condições de 
temperatura (T), deformação (ε) e tempo (t). Para tal, as técnicas de espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier por reflectância total atenuada (ATR-FTIR), difração de raios-X (DRX) e análise 
dinâmico-mecânica (DMA) foram utilizadas. No entanto, nenhuma alteração significativa foi observada para o 
material analisado após os testes de relaxação de tensão a 130°C, 10% ε durante 24 horas.
Palavras-chave: PVDF; Fase β; linhas flexíveis; FTIR

Introdução
Na exploração de petróleo e gás, a poliamida 11
(PA 11), que é utilizada em linhas flexíveis como 
barreira de pressão e suporta temperaturas de 
trabalho um pouco acima de 90°C, vem sendo 
substituída cada vez mais pelo PVDF, que suporta 
temperaturas de trabalho em torno de 130°C.
Esse polímero fluorado apresenta polimorfismo da 
fase cristalina, sendo as mais comuns as fases α, 
que é apolar e formada facilmente pela solidificação 
do polímero, e a β, que pode ser formada por 
tensões de estiramento no PVDF sólido ou pela 
evaporação de soluções de PVDF; esse apresenta 
comportamento piezoelétrico e piroelétrico [1]. 
As condições de uso do PVDF podem causar uma 
mudança na sua microestrutura, como a 
cristalização da fase β, alterando significativamente
as propriedades mecânicas do material. Assim, faz-
se necessário ter um conhecimento mais 
aprofundado de como o material se comporta 
diante de solicitação mecânica e temperatura de 
trabalho as quais ele é submetido.

Materiais e métodos
Os corpos de prova utilizados neste trabalho são do 
tipo I de acordo com as dimensões estabelecidas 
na norma ASTM D638, e foram obtidos por 
moldagem por compressão. As amostras de PVDF 
antes e pós relaxação de tensão a 130°C, 10% ε 
durante 24 horas foram analisadas por: ATR-FTIR
com resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras, na região 
de 4000 a 600 cm-1; DRX com 2θ variando de 10° a 
70°, DMA no modo de flexão a três pontos 
utilizando corpo de prova com dimensões de 60 x 
10 x 3 mm, na faixa de T de -100°C a 150°C, com 

razão de aquecimento de 2°C.min-1, em atmosfera 
de nitrogênio.

Resultados e discussão
A Figura 1 mostra o espectro de FTIR do PVDF 
antes e depois do ensaio de relaxação a 130°C, 
10% ε durante 24h. É possível observar nos 
espectros as bandas de absorção características da 
fase cristalina α (762, 794, 870 e 973 cm-1). No 
entanto, os picos oriundos de fase β (842 e 1277
cm-1) não foram verificados [2]. A semelhança entre
os espectros dos materiais antes e após relaxação
de tensão corrobora que não houve formação da
fase β induzida pelas condições de teste.

Figura 1 – FTIR das amostras PVDF antes e após 
relaxação de tensão. 

Amostras de PVDF antes e após relaxação forma 
submetidas ao DRX e os difratogramas são 
apresentados na Figura 2. É notável os picos mais 
intensos de difração são 2θ igual a 17.9, 18.5, 20.1, 
26.7 e 38.8, relativos aos planos (100), (020), (110), 
(021) e (002) respectivamente que caracterizam a
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fase α do PVDF [2]. Não foram observadas 
diferenças significativas nos difratogramas dos 
materiais analisados. Isso é um indicativo que as 
condições de relaxação não ocasionaram 
mudanças na estrutura cristalina do material, 
sugerindo a não formação da fase β. 

Figura 2 – DRX das amostras de PVDF antes e após 
relaxação de tensão.

Amostras de PVDF antes e após testes de 
relaxação de tensão foram submetidas às análises 
de DMA e os resultados são mostrados na Figura 3.
Três transições podem ser notadas: a temperatura 
de transição vítrea (Tg) em - 38 °C também 
conhecida como relaxação β que está associada 
aos movimentos cooperativos de segmentos das 
cadeias da fase amorfa; a temperatura de transição 
vítrea secundária (Tg’) conhecida como relaxação β’ 
que ocorre na fase amorfa e normalmente é 
observada entre 0 e 30 °C. Esta relaxação está 
atribuída ao movimento molecular de grupos de 
cadeias na superfície lamelar. A relaxação cristalina 
(αc) observada em torno de 95 °C ocorre dentro da 
fase cristalina [4]. Embora nenhuma alteração 
tenha ocorrido na Tg após o teste de relaxação de 
tensão, é possível observar na curva de tan δ um 
deslocamento das relaxações β’ e αc para maiores 
temperaturas. Isso pode estar atribuído à mudança 
da arquitetura da fase cristalina, promovida pelo 
ensaio de relaxação [3]. Pela comparação das 
relaxações β de ambas as amostras, conclui-se que 
não houve aumento na cristalinidade do material. 
Logo, a relaxação de tensões não promoveu a
formação da fase β no material. Tal fato é
corroborado pelos resultados de FTIR e DRX.

Figura 3 – E’, E’’ e tan δ das amostras de PVDF antes e 
após relaxação de tensão.

Conclusões
Amostras de PVDF antes e após teste de relaxação 
de tensão a 130°C em 10% de deformação durante 
24 h foram analisadas por FTIR, DRX e DMA. No 
entanto, os resultados encontrados não mostraram 
alterações significativas associadas à formação de 
fase cristalina β no PVDF de grade comercial 
utilizado em aplicações offshore de exploração de 
óleo e gás.
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Resumo
A água produzida a partir de reservatórios de petróleo aumenta à medida que mais reservatórios estão se
tornando maduros. A fim de minimizar essa produção de água, géis poliméricos são frequentemente injetados na
formação para reduzir a permeabilidade da água, aumentando a produtividade de óleo. Estes sistemas são
conhecidos como modificadores de permeabilidade relativa (RPMs). Este estudo visou avaliar as propriedades
viscoelásticas, através de ensaios reológicos oscilatórios, para desenvolver e selecionar sistemas gelificantes
contendo terpolímero à base de acrilamida, para potencial aplicação como RPM. Os resultados experimentais
indicaram que a concentração do polímero, assim como a concentração do agente reticulante, influenciaram nas
propriedades viscoelásticas das formulações estudadas.
Palavras-chave: hidrogel, modificadores de permeabilidade relativa, recuperação avançada.

Introdução
A produção de água é um dos principais problemas 
da indústria de petróleo, uma vez que com o passar 
do tempo, os poços de petróleo então 
amadurecem, sua vida econômica vai se esgotando 
e o volume de água produzida pode exceder o 
volume de óleo produzido. No intuito de aumentar a 
produtividade de óleo nos reservatórios, diversos 
métodos artificiais de recuperação podem ser
utilizados. Um exemplo de recuperação avançada 
de petróleo (EOR) é o uso de Modificadores de 
Permeabilidade Relativa (RPM). Nesse sistema, um 
hidrogel polimérico adsorve na superfície do meio 
poroso alterando a molhabilidade do reservatório, 
levando à redução da permeabilidade do fluxo de 
água e, consequentemente, aumentando a 
produção do óleo residual. Sendo assim, o objetivo 
do trabalho foi desenvolver hidrogéis poliméricos e 
estudar suas propriedades viscoelásticas para que 
estes possam ser aplicados como RPM. 

Materiais e métodos
O terpolímero investigado neste trabalho, 
FlopaamTM 5220, com massa molar viscosimétrica 
média (Mv) de 7 milhões, é a base de poli
(acrilamida-ácido acrílico-2-metil propano sulfonato) 
(AM-AA-AMPS). Este foi doado pela Empresa SNF 
Inc. 

Preparo dos géis

Primeiramente, uma solução polimérica foi obtida 
solubilizando o polímero em água deionizada sob 

agitador magnético IKA por 24 horas. Uma solução
de Citrato de Alumínio, utilizada como agente
reticulante inorgânico, foi então adicionada à
solução polimérica com o auxílio de uma pipeta 
volumétrica, permanecendo sob agitação 
magnética por 30 minutos. O sistema foi então 
mantido à temperatura de 70ºC por 24 horas, em 
estufa de aquecimento Biomatic, para permitir total 
reticulação e formação dos hidrogéis. A solução de 
Citrato de Alumínio foi obtida pela mistura de uma 
solução de cloreto de alumínio a 15% e uma 
solução de ácido cítrico a 50%, em uma proporção 
de 2,3: 1.
O estudo foi realizado variando-se a concentração 
da solução polimérica (0,25; 0,50; e 0,75% m/v) e 
do agente de reticulação (1, 2 e 3% m/v), para 
avaliação da influência da composição nas 
propriedades viscoelásticas dos géis, totalizando 18 
sistemas geilificantes.
Comportamento Viscoelástico

Ensaios reológicos foram realizados em um 
reômetro MARS 60, Haake, equipado com 
acessório rotor/copo (CC25 Din/Ti), para avaliar o 
comportamento viscoelástico (G’ e G’’) dos 
hidrogéis formados. Um ensaio de cisalhamento 
oscilatório com variação da deformação foi 
realizado, de 0,01 a 100%, a uma frequência 
constante de 0,1Hz para determinar a região de 
viscoelasticidade linear, onde G’ e G” fossem 
independentes dessa variação, pois nessa região a 
estrutura do material é preservada. Em seguida, 
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uma varredura da frequência de oscilação foi feita 
de 0,01 Hz a 1 Hz (fixando 0,1% de deformação) 
para obter informações sobre os módulos de 
armazenamento (G’) e de perda (G’’). Todos os 
ensaios foram realizados em temperatura de 25 °C.

Resultados e discussão
A Figura 1 apresenta a variação dos módulos de 
armazenamento (G’) e de perda (G”) obtida nos 
ensaios reológicos de cisalhamento oscilatório das 
formulações dos géis. 

Figura 1 – Módulo elástico (G’) e módulo viscoso (G”)

É possível observar, em todos os sistemas 
geleificantes, que os valores de modulo elástico 
(G’) foram superiores aos valores do módulo 
viscoso (G”), mostrando um comportamento 
viscoelástico predominante, característico dos géis 
poliméricos.
A força gel é obtida pela razão entre G’ e G’ e está 
apresentada na Tabela 1. São considerados géis 

fortes aqueles que apresentam a relação G´/G´´ > 
10.

Tabela 1 – Avaliação reológica e força gel dos sistemas 
geleificantes

Polímero 
(m/v %)

Reticulante
(m/v  %)

Força gel
G’/G”

0,25
1 6,7
2 11,3
3 13,7

0,50
1 4,3
2 7,9
3 7,8

0,75
1 2,6
2 4,9
3 5,3

Conclusões

De acordo com os resultados dos ensaios (Tabela 
1), verificou-se que concentração do polímero e a 
concentração do agente reticulante influenciaram 
nas propriedades viscoelásticas e na força do gel 
dos sistemas gelificantes. 

Pode-se concluir que à medida que a concentração 
de reticulante aumenta, mantendo a concentração 
de polímero constante, a força gel aumenta 
indicando um maior grau de reticulação no gel. Por 
outro lado, se mantivermos a concentração de 
reticulante constante e aumentar a concentração de 
polímero, o grau de reticulação é reduzido, devido à 
quantidade de polímero que não foi reticulada.

Agradecimentos
À CAPES, FAPERJ, CNPQ pelo apoio financeiro e à 
empresa SNF Inc. pela doação da amostra polimérica. 

Referências
[1] A. R Al-Naknli, G. A. Al-Muntasheriai, A. M. Al-

Harithai, S. A. Balharti, SPE 168085(2013).
[2] F. Hill, S. Monroe, R. Mohanan, SPE 154720 (2012).
[3] M. Tokita, K. Nishinari, Progress in colloid and

poymer science – gels: structures, properties, and
functions: Fundamentals and applications, Springer,
2009.

[4] T. Q. C. Dang, Z. Chen, T. B. N. Nguyen, W. Bae, T.
Chung, T. N. Tu, Energy sourc. A, Recovery util.
environ. effects, 36 (2014) 1219.

[5] Y. Liu, B. Bai, Y. Wang, Oil Gas Sci. Technol. – Rev.
IFP Energies nouvelles, 65 (2010) 859.

0

10

0 0.5 1

G'
, G

" (
Pa

)

Frequência (Hz)

Floopam 5220 0,25% 

G' - 1% G" - 1% G' - 2%
G" - 2% G' - 3% G" - 3%

0

10

0 0.5 1

G'
, G

" (
Pa

)

Frequência (Hz)

Floopam 5220 0,50%

G' - 1% G" - 1% G' - 2%
G" - 2% G' - 3% G" - 3%

0

10

0 0.5 1

G'
, G

" (
pa

)

Frequência (Hz)

Floopam 5220 0,75% 

G' in Pa 1% G" in Pa G' in Pa 2%
G" in Pa 2% G' in Pa 3% G" in Pa 3%



126

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão de Pôsteres 2

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

Conductive heterogeneous blend composites of PP/PA12 filled with ionic liquids treated-CNT 

Elaine C. Lopes Pereira1*, Bluma G. Soares1,2, Juliana M. Farias da Silva2

*nanequimica@gmail.com, bolsista de pós-doutorado do CNPq
1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Centro de Tecnologia,
Bl. F, 21941-972, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Macromoléculas, Centro de Tecnologia, 21941-598, Bl. J, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil.

Abstract
Multi-walled carbon nanotube (CNT) was non-covalently functionalized with alkyl phosphonium- ionic liquids
bearing two different counter anions i.e. phosphinate (IL-TMP) and bistriflimide (IL-TFSI) in order to obtain black
pastes that were incorporated in polypropylene (PP)/polyamide12 (PA12) (80:20 wt%) blend by melt mixing.  The
effect of the ILs on the dispersion degree of CNT was assessed by AC electrical conductivity and rheological 
measurements. The presence of IL resulted in an increase of the electrical conductivity and the best performance
was achieved by using IL-TFSI where a proportion of CNT/IL-TFSI = 1:1 was enough to promote an improvement
of this property by three orders of magnitude. A comparison between the present data and other reported with
similar system without the use of ionic liquids confirms the outstanding electrical performance of these systems
modified with ionic liquids.

Keywords: polymer blends; carbon nanotube; polypropylene; ionic liquid; polyamide 12; electrical properties

Introduction
Conductive polymer composites have been 

extensively studied due to their versatility of 
preparation and the physic-mechanical and 
electrical properties, as well as processability, which 
can be tuned by appropriate choice of the polymer 
matrix and conducting filler. Some important 
applications of these materials include antistatic, 
electrostatic dissipative, electromagnetic shielding 
and absorber materials. Among several conductive 
fillers, carbon nanotube (CNT) appeared during the 
last two decades as a promising filler for such 
composites due to its excellent properties such as 
thermal and electrical conductivities, and good 
mechanical strength.

Polymer blends constituted by polypropylene 
(PP) and polyamide (PA) (mainly polyamide 6) have 
been extensively studied in order to combine the 
thermo-mechanical properties of PA and the 
processability of PP. 

To achieve good conductivity levels as well as 
good reinforcing effect in CNT-loaded polymer 
systems, an appropriate dispersion of CNT must be 
achieved. Therefore, these ionic liquids should exert 
some main roles: improve the dispersion of CNT, 
provide a conductive bridge between the CNT
nanoparticles and compatibilize PP/PA12 blend. 

Materials and methods
      Polypropylene HP500N (PP) (melt flow index = 
12g/10min at 230 ºC/2.16 Kg) was supplied by 

LyondellBasell (France). Polyamide 12 (PA12), 
trade name Rilsamid (melt flow index = 1.3 g/10 min 
at 230 ºC/2.16 Kg) was supplied by Arkema. Two 
ionic liquids named trihexyl(tetradecyl)phosphonium 
bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate (IL-TMP) and 
trihexyl(tetradecyl)phosphonium 
bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (IL-TFSI) was 
kindly supplied by Cytec. Multiwalled carbon 
nanotube (CNT) (NC7000) with average diameter of 
9.5 nm, average length 1.5 µm, a carbon purity of 
90%, and a surface area 250–300 m2/g was kindly 
supplied by Nanocyl).

Blend preparation
      Before compounding with the polymers, CNT 
was dispersed with the ionic liquid by grinding in a 
mortar for about 20 min to obtain a black paste. The 
resulting paste was dry mixed with the PP/PA12 
(80:20 wt%) blend and introduced into a DSM 
micro-extruder equipped with co-rotating screws 
and processed at 100 rpm and 230 °C. Then the 
mixture was injected in a 10 cm3 mold at 230 °C to 
obtain disk-shaped specimens.

Results and discussion
      Figure 1 illustrates the dependence of complex 
viscosity with frequency for the neat polymers and 
the blends containing 1 phr of non-covalently 
functionalized CNT with ILs. The presence of CNT 
resulted in an increase of viscosity at lower 
frequency and a more pronounced thinning effect 
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than the neat blend, indicating stronger 
pseudoplastic behavior. The previous non-
covalently functionalization of CNT with the ionic 
liquids exerted some influence on the rheological 
properties of the composites. For example, the 
viscosity of the composite containing CNT/IL-TMP = 
1:1 was lower than those observed for the neat 
blend or that loaded with 1 phr of CNT, confirming 
previous results reported in the literature. In fact, the 
authors have attributed this phenomenon to the 
lubricating/plasticizing effect of the ionic liquid.
However, the use of higher amount of IL-TMP 
(CNT/IL-TMP = 1:5) led to an increase of the 
viscosity of the molten composites, indicating the 
formation of a three-dimensional physical network of 
CNT in larger extent, because of a better filler 
dispersion. Similar behavior was also observed for 
composites containing CNT/ILTFSI = 1:1 or 1:5. In 
this regard, the functionalization of CNT with IL-
TFSI seems to be more effective, since an increase 
of the viscosity was observed even with low amount 
of IL.  

Figure 1 – Dependence of the complex viscosity with 
frequency for PP, PA12 and the corresponding blend and 

composites

      Figure 2 shows the AC electrical conductivity of 
PP/PA12 composites loaded with non-functionalized 
and functionalized CNT. Nanocomposite containing 
1 phr of CNT displayed conductivity values around 3 
x 10-9 S/cm at low frequency, which is frequency
independent up to around 6.7 KHz. Beyond this 
point, the conductivity increased with the frequency 
due to the energizing of the electrons, suggesting 
the electrical conduction through hopping process. 
The addition of CNT/IL-TMP (1:1) resulted in an 
increase of conductivity to 7.5 x 10-8 S/cm. Higher 
amount of this IL promoted in an additional increase 
of conductivity of two orders of magnitude (3.3 x 106

S/cm). The better electrical performance of the 
composites containing CNT/IL discussed in the 
present work is attributed to the better dispersion of 
CNT achieved with the previous treatment with ionic 

liquid. In this sense, the IL-TFSI was found to be 
more efficient since only 1 phr of the IL was enough 
to provide good electrical conductivity

Figure 2 – AC conductivity against frequency for (a) 
PP/PA12; (b) PP/PA12/CNT; (c) PP/PA12/CNT/IL-

TMP(1:1); (d) PP/PA12/CNT/IL-TMP(1:5); (e) 
PP/PA12/CNT/IL-TFSI(1:1); (f) PP/PA12/CNT/IL-

TMP(1:5). 

Conclusion
      The use of these ILs denoted IL-TFSI and IL-
TMP resulted in a better CNT dispersion, clearly 
indicated by an increase of the complex viscosity. 
The formation of a physical networked structure 
induced a significant improvement of the electrical 
conductivity of the composites. In all cases, IL-TMP 
and IL-TFSI play a key role on the the electrical 
conductivity by using ratio of CNT/IL = 1:5. 
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Resumo
O desenvolvimento de nanopartículas superparamagnéticas visando a obtenção de nanoadsorventes a serem
aplicados em processos hidrometalúrgicos é o objeto deste estudo. Essas nanopartículas de óxido de ferro
foram recobertas com polietilenoglicol (PEG) não modificado. Para tal, dois métodos diferentes foram testados.
No primeiro, fez-se a síntese das partículas, seguido do recobrimento para várias proporções do polímero e o
segundo método foi realizado a partir de duas soluções distintas, sendo a síntese feita simultaneamente com o
recobrimento. Para os dois métodos após o recobrimento, foram realizados testes em meio ácido usando
H2SO4 para avaliar a resistência do recobrimento com PEG mediante a presença ou não de ferro. Tanto do
teste de acidez quanto em AFM o recobrimento não obteve a estabilidade desejada.
Palavras-chave: nanopartículas, recobrimento, hidrometalúrgicos, nanoadsorventes, PEG

Introdução 
O tratamento e descarte apropriado de efluentes 
constitui tema de alta relevância em qualquer setor 
industrial. A rota comumente utilizada na 
purificação de efluentes aquosos é a adsorção 
mediante materiais adsorventes, os quais possuem 
alta área específica associada. Após etapa de 
adsorção, o adsorvente carregado é encaminhado 
para eluição, sendo regenerado e reutilizado. Outra 
rota alternativa que poderia ser utilizada pelas 
indústrias no tratamento de efluentes é a extração 
por solventes, pois possui uma excelente 
seletividade. A utilização de nanopartículas 
magnéticas para reduzir teores de determinadas 
substâncias presentes em rejeitos aquosos se 
justifica uma vez que uma nanopartícula pode ser 
vista como um adsorvente, além da possibilidade 
manipulação de suas superfícies, fazendo com que 
seja possível torná-las seletivas através da 
funcionalização de determinado extratante.  

Materiais e métodos 
Método I) Síntese de nanopartículas de óxido de 
ferro revestidas com polietilenoglicol: as 
substâncias de ferro foram dissolvidas na água 
contendo 1M de HCl, em que a fração molar de 
Fe³+ e Fe²+ é ajustada de 2:1 até 8:1. Assim sendo, 
2M de Cloreto de Ferro III (FeCl3)  para 1M de 
Sulfato de Ferro II (FeSO4); a coprecipitação é 
realizada a partir da adição gota a gota de NaOH 
na solução contendo o ferro; m seguida é 
preparada uma solução com o polímero para o 
recobrimento. O PEG é diluído em água destilada e 
adicionado gradualmente com uma micropipeta

(100 µL por gota); as partículas são lavadas 
por três vezes com água destilada e levadas para 
uma estufa para que ocorra a secagem. 
Método II) Preparação das nanopartículas 
por coprecipitação e recobrimento simultâneo: 
este método é baseado na união de duas 
soluções precursoras e pode ser melhor 
explicado pela Figura 1. 

Figura 1 – Esquema para aplicação do métodoII

Resultados e discussão
É importante salientar que a distribuição de 
tamanhos das nanopartículas, mesmo recobertas, 
está de acordo com o que é reportado na literatura 
(faixa de tamanhos nanométricos). Além disso, a 
distribuição do método I se mostrou homogênea e o 
fator de forma, razoável – ou seja, as partículas 
ainda mantiveram seu aspecto esférico e não 
houve aglomeração. Já para o método II, após a 
execução do mesmo, repetidas vezes, foi possível
perceber a partir de uma análise macroscópica que 
as nanopartículas estavam aglomeradas, obtendo 
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um resultado para este método divergente do 
esperado. A estabilidade do recobrimento das 
nanopartículas foi testada fazendo-se um ensaio de 
resistência em meio ácido (pH= 3), à temperatura 
ambiente. Uma vez que este é um potencial cenário 
de trabalho, uma vez que a aplicação das 
nanopartículas em Hidrometalurgia é algo 
amplamente estudado, é importante que se estude 
o comportamento do recobrimento escolhido (PEG)
neste tipo de ambiente. Optou-se por realizar,
primeiramente, um teste qualitativo, de maneira a
selecionar as melhores amostras para assim,
utilizar um método quantitativo preciso, como a
absorção atômica.
A absorção atômica tem como princípio envolver a
medida da absorção da intensidade da radiação
eletromagnética, proveniente de uma fonte de
radiação primária, por átomos gasosos no estado
fundamental. Este método utiliza o fenômeno da
absorção para determinar quantitativamente os
elementos, podendo ser metal, semi-metal e alguns
não metais, por isso seria interessante usá-lo para
a caracterização das nanopartículas. O método da
absorção funciona inicialmente considerando um
átomo de um elemento químico no estado
fundamental, com todos os seus átomos no estado
de menor energia, e no estado excitado com,
possuindo uma configuração eletrônica diferente
para cada situação. A transição para essa mudança
de estado causa uma diferença de energia entre os
dois níveis considerados, então pode-se verificar
que quanto maior a diferença de energia , menor
será o comprimento de onda.
O método qualitativo empregado consistiu em
deixar as nanopartículas recobertas em meio acido
por aproximadamente uma hora, sob agitação
branda (magnética). Ao final, um imã era utilizado
de maneira a precipitar as partículas magnéticas, e
a cor do fluido restante era analisada. Em todas as
amostras realizadas, o fluido final obtido apresentou
uma cor amarelada, característico de íons Fe2+ em
solução, o que comprova que o recobrimento não
resistiu à severidade do meio, independentemente
da concentração utilizada de PEG para Fe. Por
conta disso, optou-se por não se analisar outros
métodos.

Conclusões
Pode-se concluir que o recobrimento utilizado não 
cumpriu com os objetivos esperados. Para que o 
nanofluido pudesse atuar nos sistemas de 
tratamento de efluentes, é imprescindível que o 
mesmo resista à severidade do meio em que é 
exposto, mantendo sua integridade física e química. 

Por mais que os teores de ferro permitidos por lei 
sejam maiores, e possivelmente, a perda de ferro 
para a solução não acarrete em problemas de difícil 
resolução, a integridade das nanopartículas se faz 
necessária para que as mesmas possam ser 
reutilizadas ao final do processo. Por mais que o 
recobrimento tenha sido efetivo, isto é, o 
polietilenoglicol (PEG) tenha aderido de fato a 
superfícies das nanopartículas, o mesmo não 
resistiu às condições de operação impostas 
(atmosfera ácida, agitação e tempo), o que invalida 
este tipo de recobrimento na aplicação estudada. 
Entretanto, isso pode ser função apenas da 
proporção escolhida, e assim, ensaios com maiores 
proporções de polímero podem ser estudadas 
futuramente. Além disso, outros tipos de 
recobrimentos podem ser estudados de maneira a 
garantir a estabilidade das nanopartículas, como 
cerâmicos e materiais inorgânicos, ou até mesmo 
outros compostos orgânicos.
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um resultado para este método divergente do 
esperado. A estabilidade do recobrimento das 
nanopartículas foi testada fazendo-se um ensaio de 
resistência em meio ácido (pH= 3), à temperatura 
ambiente. Uma vez que este é um potencial cenário 
de trabalho, uma vez que a aplicação das 
nanopartículas em Hidrometalurgia é algo 
amplamente estudado, é importante que se estude 
o comportamento do recobrimento escolhido (PEG)
neste tipo de ambiente. Optou-se por realizar,
primeiramente, um teste qualitativo, de maneira a
selecionar as melhores amostras para assim,
utilizar um método quantitativo preciso, como a
absorção atômica.
A absorção atômica tem como princípio envolver a
medida da absorção da intensidade da radiação
eletromagnética, proveniente de uma fonte de
radiação primária, por átomos gasosos no estado
fundamental. Este método utiliza o fenômeno da
absorção para determinar quantitativamente os
elementos, podendo ser metal, semi-metal e alguns
não metais, por isso seria interessante usá-lo para
a caracterização das nanopartículas. O método da
absorção funciona inicialmente considerando um
átomo de um elemento químico no estado
fundamental, com todos os seus átomos no estado
de menor energia, e no estado excitado com,
possuindo uma configuração eletrônica diferente
para cada situação. A transição para essa mudança
de estado causa uma diferença de energia entre os
dois níveis considerados, então pode-se verificar
que quanto maior a diferença de energia , menor
será o comprimento de onda.
O método qualitativo empregado consistiu em
deixar as nanopartículas recobertas em meio acido
por aproximadamente uma hora, sob agitação
branda (magnética). Ao final, um imã era utilizado
de maneira a precipitar as partículas magnéticas, e
a cor do fluido restante era analisada. Em todas as
amostras realizadas, o fluido final obtido apresentou
uma cor amarelada, característico de íons Fe2+ em
solução, o que comprova que o recobrimento não
resistiu à severidade do meio, independentemente
da concentração utilizada de PEG para Fe. Por
conta disso, optou-se por não se analisar outros
métodos.

Conclusões
Pode-se concluir que o recobrimento utilizado não 
cumpriu com os objetivos esperados. Para que o 
nanofluido pudesse atuar nos sistemas de 
tratamento de efluentes, é imprescindível que o 
mesmo resista à severidade do meio em que é 
exposto, mantendo sua integridade física e química. 

Por mais que os teores de ferro permitidos por lei 
sejam maiores, e possivelmente, a perda de ferro 
para a solução não acarrete em problemas de difícil 
resolução, a integridade das nanopartículas se faz 
necessária para que as mesmas possam ser 
reutilizadas ao final do processo. Por mais que o 
recobrimento tenha sido efetivo, isto é, o 
polietilenoglicol (PEG) tenha aderido de fato a 
superfícies das nanopartículas, o mesmo não 
resistiu às condições de operação impostas 
(atmosfera ácida, agitação e tempo), o que invalida 
este tipo de recobrimento na aplicação estudada. 
Entretanto, isso pode ser função apenas da 
proporção escolhida, e assim, ensaios com maiores 
proporções de polímero podem ser estudadas 
futuramente. Além disso, outros tipos de 
recobrimentos podem ser estudados de maneira a 
garantir a estabilidade das nanopartículas, como 
cerâmicos e materiais inorgânicos, ou até mesmo 
outros compostos orgânicos.
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Resumo 
Cantilevers de Nitreto de Silicio (Si3N4 ) e Substratos de silício, foram funcionalizados com Etilenodiamina (EDA) 
gás precursor orgânico que contém grupos amina,C2H4 (NH2),por meio da técnica de deposição química na fase 
vapor assistida por plasma (PECVD).Para quantificar à afinidade química do EDA, foi empregada a técnica de 
microscopia de força Atômica (AFM) na superfície do Glutaraldeido (GA), 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) 
carbodiimida (EDC),  N-hidroxisuccinamida (NHS) e   Carboxidextran in situ. Todos os resultados, indicam que a 
funcionalização do cantilever por PECVD, é um caminho promissor para aplicação em biosensor, porque os 
resultados mostram que é possível quantificar forças específicas, não específicas e dentre outras nos vários 
crosslinkers. 
Palavras-chave: Funcionalização, AFM, Biosensor,PECVD, Crosslinkers.    

Introdução 
A microscopia de força atômica (AFM) é uma 
técnica que possui ampla versatilidade de 
aplicação, envolvendo inúmeras possibilidades de 
estudos de interações no desenvolvimento de 
biosensor no campo biomédico. A modificação dos 
cantilevers da AFM pela técnica da PECVD, pode 
fornecer novas abordagens de estudos de interação 
química, quando uma biomolécula é imobilizada 
através de precursor de gás orgânico no substrato. 
Além disso, a AFM tem uma certa particularidade 
para entender fenômenos físicos e químicos na 
elucidação das interações específicas na superfície 
[1].  
Materiais e métodos 
A funcionalização de pontas de AFM com 
grupamentos amina realizada por PECVD 
mantendo a potência fixa em aproximadamente 
(100W) em diferentes tempos de (40 e 60 min). 
Para esta etapa, além das pontas de AFM, 
substratos de silício e Nitreto de silício (Si3N4) foram 
modificados por plasma. Posteriormente a 
deposição por PECVD, as curvas forças foram 
obtidas no modo espectroscopia de força e serão 
interpretadas a partir de métodos estatísticos, como 
Two-way ANOVA, os quais possibilitam classificar e 
obter um panorama geral das forças que ocorrem 
em na funcionalização do biosensor.  

Resultados e discussão 
A análise do Two-way ANOVA, após o tratamento 
por plasma de EDA, exibe que a ligações 
covalentes entre o biosensor EDA e GA decaem 
pela concentração como observado na Figura 1. É 
possível observar que a ligação covalente 
(específica) entre o EDA –GA, decresce em função 
da concentração de GA na solução usada para 
imobilização. 

Figura 1 – Análise da concentração do GA através do 
Two-way ANOVA. 

As figuras 2a e 2b exibem a topografia da superfície 
após o plasma de etilenodiamina quando 
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observada em ar ou em solução de PBS. O EDA 
em solução de PBS apresentou um valor RMS de 
3,4 nm, muito mais alto do que o medido em ar de 
0,28 nm como apresentado na Tabela 1. Este 
resultado indica, que é provável que ocorra difusão 
intersticial da solução nos espaços “vazios” do EDA 
o que provoca um inchamento na superfície.

Figura 2 – Imagem de AFM :em ar (a) e em solução de 
PBS (b) 10x10 µm da superfície de silício funcionalizada 

por plasma de etileno diamina. 

A figura 3, consistir em    analisar as sequências de 
mapa de força para cada concentração. É possível 
observar que a ligação covalente entre a ponta e o 
substrato, decresce pelo número de mapas, 
contudo é importante mencionar que cada mapa, 
têm um (n=150) e as ligação específicas em média 
são superiores ao valor de corte 700pN. Na figura 
4, foi realizada outra análise de classificação para 
outros espaçadores com o NH2. O resultado obtido 
pela figura 4, corrobora que as forças específicas, 
decrescem pelo número de mapas,(fig.3).Porém, é 
importante advertir, que os resultados obtidos, fig. 
1,3 e 4, têm alta afinidade com os grupos funcionais 
NH2 funcionalizados por PECVD.

Tabela 1 – Rugosidade da superfície após o plasma 
PECVD de etilenodiamina

Meio RMS [escala] Desv.±

Ar
288 pm 32

Solução de 
PBS

3,4 nm ±0,64

Figura 3 – Analise da curva de força por distância/ 
tempo através do teste Two-way ANOVA para as 

diferentes concentrações do Gluaraldeido.

Figura 4 – Analise Two-way ANOVA. Cantilever com 
EDA+ EDC-NHS e superfície carboxidextran.

Conclusões 
Os resultados, comprovam que é possível 
empregar as pontas funcionalizadas com NH2 por 
PECVD como biosensor, uma vez foi possível
classificar os tipos de forças para cada crosslinkers
empregado. 
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Resumo 
O dióxido de carbono pode causar corrosão generalizada e localizada nos materiais submetidos a ambientes 
com CO2. Esse tipo de corrosão pode ser afetado por diversos fatores, como fluxo, pré-corrosão e presença de 
inibidores de corrosão. O presente trabalho teve como objetivo verificar a influência de componentes 
ambientalmente amigáveis e da presença do filme de carbonato de ferro, na corrosão do aço API 5L X65 em 
solução de NaCl 3,5% saturada com CO2, a 60ºC. O estudo foi realizado utilizando técnicas eletroquímicas e de 
análise de superfície. 
Palavras-chave: Filme de carbonato de ferro, tensão de cisalhamento, inibidores ambientalmente-amigáveis, 
corrosão por CO2 e aço carbono. 

Introdução 
Na indústria do petróleo e gás, a corrosão no 
interior de dutos é um dos graves e dispendiosos 
problemas que ocorrem em aços carbono [1-2]. O 
dióxido de carbono, geralmente presente nos 
fluidos produzidos na forma de gás dissolvido, é um 
componente muito comum em fluidos de produção 
de campos de petróleo e sua presença está 
diretamente relacionada com corrosão generalizada 
e localizada do material [3-5]. 
A taxa de corrosão do aço carbono em ambientes 
com CO2 é afetada por vários fatores. Dentre as 
diferentes formas de controle da corrosão, o uso de 
inibidores é um dos métodos mais utilizados, 
podendo ser um dos mais eficazes para prevenir a 
corrosão [6]. Entretanto, a maioria das substâncias 
utilizadas como inibidores nos processos industriais 
são produtos químicos sintéticos não 
biodegradáveis que podem ser perigosos para os 
seres vivos e para o meio ambiente. A formação de 
filmes na superfície devido à precipitação de FeCO3
também influencia substancialmente a corrosão do 
material no sistema [7]. 
O presente trabalho objetiva estudar a influência de 
componentes ambientalmente amigáveis e do filme 
de carbonato de ferro, atuando separadamente e 
em conjunto, na corrosão do aço API 5L X65 
utilizando-se técnicas eletroquímicas e análises de 
superfície. 

Materiais e métodos 
Amostras de 1 cm2 de um aço de especificação API 
5LX65 foram utilizadas nos ensaios com 
borbulhamento de CO2. A solução estudada foi 

NaCl 3,5% e a temperatura 60°C. Após atingida a 
temperatura do ensaio, na solução foi borbulhada 
com CO2 por no mínimo uma hora antes da imersão 
dos corpos de prova, mantendo-se o 
borbulhamento  durante os ensaios. 
Foram utilizadas células-padrão de três eletrodos, 
sendo os eletrodos de trabalho de aço API 5LX65 e 
o eletrodo de referência de Ag/ AgCl acoplado a um
contra-eletrodo de platina. O tempo de ensaio foi de
72 horas e o valor de pH foi de 3,9.
O inibidor utilizado foi formulado a partir de três
componentes ambientalmente amigáveis: um
derivado de éster fosfato, um derivado de
imidazolina e um derivado de amina quartenária.
15% de cada um dos três componentes foi utilizado
para a formulação e 10 ppm da mistura foram
adicionados à solução após 2 horas de pré-
corrosão do material.
As eficiências de inibição foram calculadas
utilizando-se a equação:

  −       (1) 
Sendo icorr,o e icorr as densidades de corrente de 
corrosão na ausência e presença dos inibidores, 
respectivamente. 

Resultados e discussão 
A Figura 1 mostra os resultados de taxa de 
corrosão ao longo do tempo, obtidas a partir da 
técnica de resistência de polarização linear em 
quatro diferentes condições de ensaio: 1) sem 
adição de inibidor no sistema e utilizando amostras 
sem filme de FeCO3 (branco); 2) com adição de 
inibidor e utilizando amostras sem filme (inibidor); 3) 
sem inibidor e empregando amostras com filme pré-
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formado na superfície (Filme); e 4) com adição de 
inibidor e amostras com filme pré-formado na 
superfície (Inibidor + filme). 

Figura 1 – Taxas de corrosão em quatro diferentes 
condições de ensaio, ao longo de 72 horas de ensaio. 

Comparando-se as curvas dos ensaios utilizando 
amostras sem filme pré-formado na superfície, é 
possível verificar que a adição do inibidor é 
eficiente em reduzir a taxa de corrosão. Nota-se 
uma queda acentuada na taxa, atingindo níveis 
muito baixos a partir de 7 horas. É importante 
destacar também que, durante as 72 horas de 
ensaio, o inibidor não perdeu sua eficácia, 
alcançando 99% de eficiência de inibição. 
Observando as duas curvas relacionadas às 
amostras com filme de FeCO3 na superfície, 
verifica-se que a adição do inibidor também reduz a 
taxa de corrosão, alcançando uma eficiência de 
77%. A adição do inibidor leva a taxa relacionada à 
condição “Filme + inibidor” a atingir um patamar, o 
que não ocorre na condição “filme”, onde a taxa de 
corrosão aumenta com o tempo.  
Entretanto, comparando-se a eficiência do inibidor, 
nota-se que este é mais eficiente na ausência do 
filme. Esse fato pode ser explicado por uma 
provável interferência na adsorção do inibidor 
causada pela presença do filme na superfície.  
Observando as imagens de MEV, verifica-se que a 
amostra sem filme e sem inibidor sofreu intensa 
corrosão generalizada. A amostra do ensaio com 
inibidor apresenta superfície significativamente 
mais uniforme e menos desgastada, corroborando 
com a baixa taxa de corrosão obtida nas análises 
de resistência de polarização linear (LPR). Nas 
imagens provenientes dos ensaios com amostras 
contendo filme pré-formado na superfície, pode-se 
verificar traços de filme de FeCO3. Entretanto, o 
filme se apresenta de forma heterogênea, o que 
acarreta uma diminuição do seu efeito protetor. O 
tempo longo do ensaio foi importante para que 
fosse possível verificar a dissolução do filme no 
sistema utilizado. 

Figura 2 - Imagens de MEV realizadas após 72 horas de 
ensaio, para as quatro diferentes condições: (a) Branco, 
(b) Inibidor, (c) Filme e (d) Filme + Inibidor.

Conclusões 
A partir dos resultados pode-se concluir que o 
inibidor se mostrou efetivo em reduzir as taxas de 
corrosão, tanto em amostras com filme pré-
formado, quanto em amostras sem filme. 
Entretanto, notou-se que a mistura é mais eficiente 
na ausência do filme, o que pode ser devido à uma 
provável interferência na adsorção do inibidor 
causada pela presença do filme na superfície. Além 
disso, observou-se que há a dissolução do filme, 
que perde sua capacidade de reduzir a taxa de 
corrosão com o tempo.
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Resumo
Esse trabalho teve como objetivo a avaliação do uso do modelo Two-layer viscoplasticity, um modelo 
elastoplástico-viscoelástico disponível no software Abaqus, para a descrição do comportamento mecânico do 
Poli(fluoreto de vinilideno). Foi proposta uma metodologia experimental para a obtenção dos parâmetros do 
modelo através de uma série de ensaios de compressão uniaxial e outra de relaxação de tensão sob 
compressão em diferentes taxas para captar a resposta do polímero dependente do tempo. O modelo foi 
validado para as diferentes condições de carregamento e relaxação de tensão, mostrando excelente 
correspondência numérico-experimental. Os parâmetros obtidos e validados foram utilizados para a avaliação do 
comportamento do PVDF durante o ensaio de microindentação instrumentada.
Palavras-chave: poli(fluoreto de vinilideno), método dos elementos finitos, two-layer viscoplasticity.

Introdução
O comportamento mecânico de materiais 
poliméricos é extremamente dependente do tempo 
e da temperatura em que uma solicitação é 
aplicada. Muitos polímeros são empregados em 
componentes estruturais e a previsão do 
comportamento dessas estruturas pode ser feita 
com o auxílio de ferramentas de simulação 
numérica. O poli(fluoreto de vinilideno) é um 
polímero semicristalino utilizado em uma das 
camadas dos dutos flexíveis na indústria de óleo e 
gás. Durante a instalação e vida em serviço do 
duto, o polímero estará sujeito a uma grande 
variação de carregamentos e temperaturas, 
tornando indispensável uma previsão correta e 
confiável do seu comportamento ao longo deste 
período. Alguns softwares comerciais de simulação 
numérica são amplamente utilizados na engenharia 
para a previsão do comportamento de estruturas. 
Esses softwares possuem um conjunto de modelos 
constitutivos que podem ser selecionados de 
acordo com o material e as condições de serviço. 
Ainda não se chegou a um modelo que descreva o 
comportamento de um polímero semicristalino de 
maneira satisfatória e sob uma gama variada de 
tipos de comportamento [1].  

Materiais e métodos
O PVDF utilizado foi recebido na forma de corpos 
de prova de compressão seguindo a norma ASTM 
D695-10, usinados de uma placa comercial.
Foram realizados ensaios de relaxação de tensão 
em compressão por 3 horas, com deformações de 
relaxação entre 1% e 19% e duas taxas 

deformação iniciais diferentes: 4 x 10-2 s-1 e 5 x 10-5

s-1. Foram realizados ensaios de compressão
uniaxial com quatro taxas de deformação
diferentes: 4 x 10-2 s-1 (taxa rápida) ,  5 x 10-3 s-1, 5 x
10-4 s-1.e 5 x 10-5 s-1 (taxa lenta) Todos os dados
obtidos forram transformados para tensão e
deformação verdadeiras. Todos os ensaios foram
realizados à 23°C.
O modelo constitutivo two-layer viscoplasticity, TLV,
é usado para materiais que apresentam ao mesmo
tempo plasticidade e comportamento dependente
do tempo. Ele é composto por uma rede
viscoelástica em paralelo com uma rede
elastoplástica [2, 3]. Essa parcela da resposta
dependente do tempo é descrita pelas equações 1
e 2 [2].

ε̇V
v = AσVntm Eq. 1

f = Kv (Kp + Kv)⁄ Eq. 2

Onde Kp e Kv são as parcelas do módulo de 
elasticidade que correspondem ao elemento de 
mola na rede plástica e viscoelástica, 
respectivamente. A, n, m e f, são constantes do 
modelo.

Resultados e discussão
As curvas de relaxação de tensão para as duas 
taxas de carregamento convergiram para o mesmo 
valor de tensão para as deformações impostas. 
Estes pontos correspondem à curva estática 
teórica, que seria realizada a uma taxa de 
deformação nula, ou seja, representam o 
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comportamento independente do tempo. Essa 
curva foi usada para descrever o comportamento 
plástico do material.
O parâmetro m do modelo (Eq. 1) normalmente é 
igualado a 0 para se obter a equação de Norton-
Hoff [2, 4]. É considerado que no final da curva de 
tensão-deformação as curvas apresentam uma
inclinação constante e esta região é ajustada para 
se encontrar os parâmetros da equação para uma 
taxa de deformação constante. Para o PVDF 
utilizado, existe uma variação desta região da curva 
com a variação da taxa de carregamento (Figura 1). 
Para identificar o parâmetro m e os demais 
parâmetros que expressam a dependência do 
tempo (Eq. 1) de maneira a reproduzir o 
comportamento em diferentes taxas com um 
mesmo conjunto de parâmetros, foi traçado uma 
curva tridimensional em escala logarítmica, cujos 
eixos representavam o tempo, a taxa de 
deformação e a parcela viscoelástica da tensão 
(considerada como a tensão total menos a curva 
estática teórica). Os pontos foram ajustados a um 
plano, cuja equação é a Eq. 1. Os parâmetros 
obtidos estão dispostos na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros obtidos para o modelo TLV

Comportamento Parâmetro Valor

Elástico
Kp + Kv 2072 MPa
ν 0,41

Viscoso

A 10-6

n 3.05
m -0,75
f 0,55

A Figura 1 mostra as curvas experimentais e 
numéricas obtidas para as quatro taxas de 
carregamento utilizadas. Observa-se que quanto 
mais lenta a taxa de carregamento, melhor a 
aproximação do modelo.

Figura 1 – Curvas de compressão uniaxial

A Figura 2 apresenta a resposta do modelo em 
relaxação de tensão e as curvas experimentais 
obtidas nas mesmas condições. Assim como no 
carregamento constante, o ajuste foi melhor para a 
taxa de deformação inicial lenta.

Figura 2 – Curvas experimental e numérica de relaxação 
de tensão em 19% com taxa inicial de (a) 5 x 10-5 s-1 e 

(b) 4 x 10-2 s-1.

Os mesmos parâmetros foram usados para a 
reprodução do ensaio de microindentação 
instrumentada feito com um dos corpos de prova 
não ensaiado em compressão. A curva mostra uma 
boa correlação no carregamento e fluência, mas o 
descarregamento mostra uma recuperação de 
deformação final bem menor que a experimental.

Conclusões
O modelo apresentou uma excelente correlação 
numérico-experimental para o PVDF sob uma vasta 
gama de taxas de deformação constante e sob 
relaxação de tensão. O modelo apresenta 
limitações na reprodução do descarregamento do 
material, como todos os modelos estudados para a 
reprodução do comportamento do PVDF.  
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Resumo
Este trabalho consiste em um estudo dos estágios iniciais do crescimento de filmes finos de prata e cobre sobre 
diferentes substratos. Para tal, foram realizadas simulações computacionais utilizando o modelo de Monte Carlo 
cinético, considerando os eventos de deposição de um átomo, difusão atômica e reevaporação. Buscando 
analisar o efeito dos parâmetros de deposição na morfologia do filme, a temperatura do substrato e a taxa de 
deposição foram variadas. Para observar a influência do substrato e do metal depositado, foram utilizados 
diferentes valores de energias de interação entre os materiais. Foi realizada uma análise qualitativa do formato e 
da distribuição das ilhas em diferentes coberturas.
Palavras-chave: crescimento de filmes, Monte Carlo cinético, simulação.

Introdução 
Filmes finos são utilizados como componentes de 
uma variedade de sistemas, podendo desempenhar 
diversas funções. As propriedades de um filme, 
assim como seu desempenho na aplicação 
desejada, estão intimamente relacionadas a 
características de sua morfologia, como sua 
espessura e rugosidade. Em muitos casos, a 
morfologia do filme é definida nos estágios iniciais 
da deposição, sendo significantemente influenciada 
pelas condições de crescimento. 
A simulação computacional é cada vez mais 
utilizada para a solução de problemas complexos, 
permitindo testar condições que não seriam 
possíveis através de experimentos realizados no 
laboratório, de forma rápida e eficiente. Entre as 
técnicas de simulação mais utilizadas para o estudo 
do crescimento de filmes está o modelo de Monte 
Carlo cinético [1]. Esse método se baseia na 
realização de uma sequência de eventos 
selecionados de forma aleatória, onde a 
probabilidade de um evento ser selecionado é 
proporcional a sua taxa de ocorrência.  
Este trabalho irá estudar os estágios iniciais do 
crescimento de filmes de prata e cobre em 
diferentes substratos por meio de simulações 
utilizando o modelo de Monte Carlo cinético, 
analisando a influência dos parâmetros de 
deposição como a temperatura do substrato e a 
taxa de deposição. 

Materiais e métodos 
O modelo utilizado neste trabalho foi desenvolvido 
pela autora [2] e considera os eventos cinéticos de 

deposição atômica, difusão atômica e de 
reevaporação. 
Para quantificar a interação entre os átomos do 
filme será utilizado o potencial semi-empírico EAM 
(Embedded Atom Model), com os parâmetros 
referentes a prata e o cobre retirados da literatura 
[3]. De forma a realizar o estudo proposto por 
esse trabalho, os parâmetros da simulação 
serão variados de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1 – Valores dos parâmetros utilizados na 
simulação.

Parâmetro Valores 
utilizados

Temperatura do substrato  - T(K)
300 
400 
500 

Taxa de deposição - R (ML/s)
0,01
0,1
0,5

Energia de interação filme-substrato – 
λ (eV)

0,2
0,4
0,6

Todos os testes serão realizados para os dois 
átomos metálicos em questão, e os resultados 
serão analisados em diferentes estágios do 
crescimento. Para avaliar a influência dos 
parâmetros acima será realizada uma análise 
qualitativa da disposição dos átomos na superfície 
e do modo de crescimento do filme.
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Resultados e discussão
A Figura 1 mostra a morfologia das ilhas de cobre 
nas três temperaturas testadas, para os três 
substratos diferentes, na cobertura de uma 
monocamada. 

Figura 1 – Morfologia das partículas de cobre nas 
condições de T = 300 K (esquerda), T = 400 K (centro) e 

T = 500 K (direita), com R = 0,1 ML/s.

Para os três substratos testados, o aumento da 
temperatura faz com que as partículas se tornem 
maiores e menos numerosas, devido ao aumento 
da difusão atômica, fenômeno termicamente 
ativado. Percebe-se que em temperaturas maiores 
(500 K) a difusão dos átomos das camadas 
superiores faz com que o crescimento tenha 
tendência a ser bidimensional. Tal efeito torna-se 
claro em situações em que os átomos possuem 
mais afinidade com o substrato (λ = 0,6 eV), onde é 
observada a formação de monocamada. 
Observa-se que, para as mesmas condições de 
deposição, o uso de uma superfície que possua 
menos afinidade com os átomos metálicos favorece 
o crescimento tridimensional. Em contrapartida,
quanto maior a energia de interação entre os
átomos metálicos e o substrato, mais presos à
superfície os átomos estarão, e o crescimento
ocorrerá de forma a cobrir a superfície.
A Figura 2 mostra a morfologia das ilhas de prata e
cobre para diferentes taxas de deposição, na
cobertura de uma monocamada.
Quando analisamos as simulações realizadas,
nota-se que, de forma geral, taxas mais rápidas
levam a maior formação de núcleos. Porém, tais
núcleos são formados por menores quantidades de
átomos. Já as taxas mais lentas permitem que os
átomos difundam pela superfície por mais tempo

antes que os próximos átomos incidam sobre ela; 
isso faz com as partículas formadas sejam maiores. 
Outra consequência da diminuição da taxa de 
deposição é a redução do número de átomos que 
se encontram nas camadas superiores. 

Figura 2 – Morfologia das partículas de cobre e prata 
para diferentes taxas de deposição Es = 0,2 eV e T = 

300 K.

Conclusões
No que diz respeito a temperatura, observa-se que 
o aumento desse parâmetro leva a formação de
ilhas maiores, em alguns casos causando a
transição do modo de crescimento de ilhas
tridimensionais para o crescimento em camadas. A
dimensionalidade das ilhas do filme também é
afetada pela escolha do substrato, sendo possível
perceber que quando os átomos interagem mais
fortemente com o substrato eles tendem a cobrir a
superfície. Analisando a taxa de deposição,
verificou-se que taxas mais rápidas levam a ilhas
menores e mais irregulares. Sendo assim, é
possível simular os diferentes modos de
crescimento dos filmes de prata e cobre por meio
da variação dos parâmetros de deposição.
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Abstract
Hybrids of Polyaniline and multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) functionalized with ionic liquid (IL) with 
outstanding electrical conductivity and electromagnetic interference shielding effectiveness (EMI SE) was 
successfully obtained by performing the inverse emulsion polymerization. The optimum composition was found to 
be the PAni.BF4-.CNT hybrid with higher electrical conductivity, EMI SE of -43 dB in the X-band microwave range 
(8.2-12.4 GHz). 

Keywords: Polyaniline, CNT, Ionic Liquids.

Introduction

The development and growth of several sectors, 
such as automation, information technology and 
telecommunications, have led to an increase in 
electromagnetic interference, resulting in 
disturbances of operation or even permanent 
damage to electronic equipment for medical, 
commercial, military and scientific use. This 
pollution is caused by interference effects induced 
by electric and magnetic fields of nearby electrical 
circuits. The frequency range where the major 
interference problems appear is 50-60 Hz to 1-100 
GHz (radar transmission) [1]. Thus, many 
researches have been carried out with the objective 
of developing materials capable of shielding the 
electromagnetic radiation in the range of the 
microwaves. Materials that have these properties 
are called Radar Absorbing Materials (RAM) [2].
Metals are materials widely used in electromagnetic 
radiation shielding, however, characteristics such as 
high weight, low corrosion resistance and difficult 
processability have motivated the substitution of 
these materials by conducting polymeric materials. 
Among these materials the conductive composites 
and nanocomposites due to the versatility of 
processing, high mechanical properties and diverse 
applications. 

Materials and Procedures

The materials used in the synthesis of PAni and 
hybrids were: aniline (Vetec PA), Ammonium 
persulfate (APS, Sigma-Aldrich), dodecyl 
benzenesulfonic acid (DBSA, Sigma-Aldrich), Cetyl 
trimethyl ammonium bromide (CTAB, Vetec), 

toluene (Vetec), carbon nanotubes of multiple walls 
(MWCNT) (NC7000) - characteristics: mean 
diameter of 9.5 nm, average length of 1.5 μm, 90% 
carbon purity, and surface area 250-300 m2 / g. 
MWCNT was kindly provided by Nanocyl.
Polymerization of the aniline was carried out by 
chemical synthesis via inverse emulsion. 
Subsequently, the emulsion was destabilized in 
methanol, and then centrifuged. After 4 washes with 
ethanol and centrifugation steps, the precipitated 
material was taken to the vacuum oven for 4 hours 
at 50 °. 

Results and discussion

The values of electrical conductivity obtained by the 
four-probe method are presented in Table 1. It can 
be observed that the presence of CNT, even in a 
small concentration (~ 10%) causes an increase of 
approximately 111%, presenting a slight increase 
when used CNT functionalized with IL bmim.BF4. 
This result that may be due to the better interaction 
of the CNT particles with the growing PAni chains.
The ability of conductive polymers, especially PAni, 
to be employed as a microwave absorber is being 
explored in its pure form as well as in combination 
with insulating matrices. The advantages of the use 
of conducting polymers are mainly due to their 
versatility of synthesis and the ability of these 
compounds to act with attenuators of the 
electromagnetic radiation, not only through 
reflection but also through absorption, which makes 
these polymers very useful in the development of 
absorber materials in the radar range. Figure 1
illustrates the dependence of the total shielding 
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efficiency (EMI SE) with the frequency for the 
synthesized samples. 

Table 1 - Electric conductivity values obtained 
from samples 

Samples
Conductivity 

S.cm-1

PAni 1,9 ± 0,42
PAni BF4 2,6 ± 0,81
PAni.CNT 4,01 ± 0,60 
PAni BF4-.CNT 4,26 ± 0,46

The worst observed result was for pure PAni, 
followed by PAni synthesized in the presence of 
bmim.BF4, presented -32 dB and -38 dB, 
respectively. The increase in shielding efficiency 
values with the addition of ionic liquids may have 
been caused by the higher conductivity values 
obtained by these samples or even by the ability of 
these compounds to interact with electromagnetic 
waves. Hybrids showed even higher values when 
compared to the samples without the presence of 
CNT. The hybrid of PAni / CNT and the hybrid of 
PAni / CNT-IL bmim.BF4 with values close to -39 
dB and -43 dB, respectively. When evaluating the 
reflection, absorption and transmission components 
separately, it was noticed that there was a decrease 
in the energy absorption due to the increase of 
conductivity and consequently, an increase in 
reflection. This behavior is described in the literature 
and treats that, the higher the conductivity, the more 
pronounced attenuation by reflection. 

Figure 1 - EMI SE of synthesized samples. 

Conclusions

The synthesized hybrids had their electrical 
properties and electromagnetic shielding analyzed, 
arriving the following conclusions:
1. The synthesis of PAni in the presence of

the ionic liquid favored the electrical
properties, presenting slightly higher
values than the pure polymer;

2. The addition of only 10% CNT to the
synthesis of the hybrid caused a significant
increase in the conductivity;

3. The IL-modified hybrid showed higher
values, confirming the synergistic effect of
the addition of the ionic liquid.

4. The same behavior was observed for the
electromagnetic shielding measures, i.e.
the hybrids and mainly the modified with
ionic liquid, were shown to be more
efficient to be applied as RAM.
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Resumo
A cadeia produtiva do petróleo constitui um ramo econômico altamente dependente dos equipamentos 
metálicos, com destaque para aqueles produzidos com o aço carbono. Para atuar como linhas submersas, dutos 
de elevadas espessuras são fabricados, os quais precisam ser inspecionados rotineiramente a fim de evitar 
falhas e rupturas. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a capacidade da técnica de correntes parasitas com 
saturação magnética (SEC) em inspecionar defeitos de corrosão em chapas metálicas espessas. Foi realizada 
uma comparação com o ensaio de correntes parasitas tradicional (EC) e os resultados mostraram que para 
defeitos com profundidade equivalente à metade da espessura, a técnica SEC permite a inspeção de chapas 
com até 12,7 mm de espessura, o que não é possível no modo EC.
Palavras-chave: Correntes parasitas, saturação magnética, corrosão, aço carbono. 

Introdução
A produção de petróleo no mar demanda um 
constante aprimoramento dos mais diversos 
setores da engenharia. Na engenharia de dutos, o 
aumento da lâmina d’água aliado a meios
corrosivos exigem aços de elevada espessura, em 
torno de 30 mm, revestidos com polímeros e 
compósitos com o intuito de garantir o isolamento 
térmico, resistência mecânica e resistência à
corrosão aos dutos. Todas estas mudanças são
desafiadoras do ponto de vista da inspeção, 
especialmente quando as condições das linhas só 
permitem a inspeção pelo lado externo. De acordo 
com [1] a técnica de correntes parasitas com 
saturação magnética é capaz de inspecionar 
estruturas de aço carbono ao redor de 30 mm. No 
entanto, não existe literatura que informe sobre a 
capacidade de detecção e a profundidade dos 
defeitos que podem ser detectados. O objetivo 
deste trabalho é investigar a capacidade da técnica 
em detectar defeitos que simulam corrosão 
localizada em chapas de aço carbono.  

Materiais e métodos
Foram utilizadas chapas de aço carbono com 800 x 
400 mm2 e espessuras de acordo com a Tabela 1. 
Em cada uma das amostras foi usinado um furo 
com profundidade equivalente à metade da 
espessura e diâmetro correspondente ao dobro. O 
formato dos defeitos foi de calota esférica.

Tabela 1 – Espessuras dos corpos de prova utilizados

Amostra Espessura (mm)
1 6,35
2 6,7
3 10
4 12,7
5 20
6 25,55
7 31,75

Os corpos de prova descritos acima foram 
inspecionados de dois modos: por correntes 
parasitas convencional (EC) e correntes parasitas 
com saturação magnética (SEC). Em comum, as 
duas modalidades de inspeção utilizaram uma 
sonda diferencial com 1000 voltas e frequência de 
operação de 10 kHz, um equipamento de correntes 
parasitas Omniscan MX ECA – Olympus e um 
osciloscópio. O osciloscópio foi empregado com o 
objetivo de adquirir e salvar os dados de resistência 
(R) e reatância indutiva (XL), para posterior
reconstrução dos dados e visualização no software
MatLab®.

Resultados e discussão
A Figura 1 mostra resultado da inspeção no modo 
EC, na forma do plano de impedância, para a 
amostra 1, com 6,35 mm de espessura. Pode-se 
afirmar que o defeito simulado não foi detectado 
uma vez que o gráfico não exibe uma curva de 
Lissajous, que é o sinal característico para o tipo de 
sonda utilizada, de acordo com Henriques et al. [2].  
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Figura 1 – Plano de impedância, no modo EC, para 
a amostra de 6,35 mm de espessura. 

O modo EC foi testado nas outras amostras e da 
mesma forma que na Figura 1, não foi detectado o 
defeito simulado. A Figura 2 mostra o resultado da 
inspeção para o corpo de prova com 6,35 mm de 
espessura no modo SEC. Nota-se que, 
diferentemente da figura anterior, há detecção do 
defeito em virtude da figura de Lissajous formada. 

Figura 2 – Plano de impedância, no modo SEC, para a 
amostra de 6,35 mm de espessura.

O resultado obtido na Figura 2 foi semelhante para 
as amostras 2, 3 e 4, com espessuras de 6,7 mm, 
10 mm e 12,7 mm, respectivamente. Para as 

amostras de 20 mm ou superior, o sinal de 
detecção não foi mais encontrado. Com os 
resultados apresentados até o momento nota-se 
que a técnica de correntes parasitas com saturação 
magnética se sobressai frente à técnica tradicional. 

Conclusões
De acordo com o estudo realizado, é possível 
concluir que a inspeção por correntes parasitas 
convencional (EC), em material ferromagnético, não 
é viável para espessuras de 6,35 mm ou superior. 
Como alternativa, foi empregada a técnica de 
correntes parasitas com saturação magnética 
(SEC), o que proporcionou a detecção em chapa de 
até 12,7 mm com defeito de profundidade 
equivalente à metade da espessura
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Resumo
Neste trabalho foram avaliados o pH e a densidade de corrente na remoção da DQO de um efluente da indústria 
química por eletrocoagulação/eletroflotação com eletrodos de alumínio. A remoção da DQO foi favorecida 
utilizando densidade de corrente 10 mA/cm² em pH básico (pH = 10) ou neutro (pH = 7). Foi obtida uma remoção 
de aproximadamente 58% da DQO após 1 hora de tratamento, além de uma redução substancial em sua cor 
que mudou de roxa para transparente. 

Palavras-chave: Eletrocoagulação, eletroflotação, tratamento de efluentes, remoção de DQO.

Introdução
Os regulamentos ambientais são cada vez mais 
rigorosos no que diz respeito à quantidade de 
poluentes em um efluente. Esses efluentes não 
podem ser descartados sem um tratamento prévio, 
devido à presença de diversos compostos 
orgânicos que não são facilmente descompostos 
biologicamente, nem removidos com facilidade por 
outro método convencional [1]. 
O objetivo deste trabalho foi remover a DQO de um 
efluente da indústria de pesticidas pelo processo de 
eletrocoagulação/eletroflotação utilizando eletrodos 
de alumínio, avaliando os parâmetros densidade de 
corrente e pH.

Materiais e métodos
O efluente utilizado foi proveniente de uma divisão 
da Bayer responsável pela formulação de 
defensivos agrícolas (pesticidas, fungicidas, 
herbicidas, etc.). Este efluente possui uma mistura 
complexa, uma coloração roxa, pH = 7 e um forte 
odor.
A célula eletroquímica utilizada era composta de 
um béquer de 600 ml, com agitação magnética e 
cinco eletrodos (3 catodos e 2 anodos) retangulares 
de alumínio maciço, configurados de modo
monopolar em paralelo [2]. Os eletrodos eram 
ligados a uma fonte de corrente contínua operada 
com densidade de corrente constante.

Foi feita análise de DQO utilizando o método 5220 
D [3] em todas as amostras. A remoção da matéria 
orgânica foi calculada usando como referência a 
amostra do tempo zero de cada experimento.
Foram realizados, ao todo, dez experimentos. Os 
parâmetros avaliados foram: pH = 2, 4, 7 e 10; 
densidade de corrente = 2,5; 5,0; 10,0 e 15,0
mA/cm². 
Os quatro primeiros experimentos, feitos sem 
alteração no pH (pH = 7), tiveram duas horas de 
duração e foram base para a escolha das 
densidades de corrente a serem utilizadas nos 
experimentos seguintes.
Os experimentos seguintes, feitos com pH = 2, 4 e 
10 e densidades de corrente 5 e 10 mA/cm², 
tiveram duas horas e meia de duração.

Resultados e discussão
O resultado obtido mais favorável foi por meio do 
uso de uma densidade de corrente de 10 mA/cm² e 
pH inicial 10, após uma hora de tratamento. Ao final 
dos experimentos o efluente tratado adquiriu um 
aspecto transparente.
Pode ser observado na Figura 1 que o processo de 
remoção da DQO é mais intenso nos 30 primeiros 
minutos e depois assume um comportamento 
assintótico a partir de 1 hora de experimento.
Isto pode ser levado em consideração para otimizar 
a célula e evitar gastos excessivos com energia 
elétrica.
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Os resultados obtidos variando-se a densidade de 
corrente e o pH na remoção da DQO também são 
mostrados nas Figuras 2 a 5.

Figura 1 – Remoção da DQO em função do tempo.

Figura 2 – Influência do pH e densidade de corrente 
na remoção da DQO.

Figura 3 – Remoção da DQO em função do tempo 
com densidade de corrente de 5 mA/cm² para 
diversos valores de pH.

Figura 4 – Remoção da DQO em função do tempo 
com densidade de corrente de 10 mA/cm² para 
diversos valores de pH.

Conclusões
Pode-se verificar que há uma maior remoção da 
DQO utilizando densidade de corrente 10 mA/cm² e 
pH fixo. Por outro lado, quando se analisa o pH, 
pode-se observar que há uma maior remoção da 

DQO em pH básico (pH = 10) e em pH neutro (pH = 
7). 
Sendo assim, há a necessidade de analisar e
compreender o mecanismo de reação e os íons 
envolvidos no processo de 
eletrocoagulação/flotação. Além disso, é preciso 
aperfeiçoar a célula utilizada para se obter a maior 
remoção da DQO com o menor custo de energia.
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Resumo 
A formação do carbonato de ferro (FeCO3) é capaz de reduzir as taxas de corrosão dos aços. Neste trabalho foi 
avaliada a formação de um filme de FeCO3 na superfície de um aço contendo 9% de níquel, como também, e se 
esse filme é capaz de conferir proteção contra a corrosão. Os resultados foram comparados com os de um aço 
de alta resistência e baixa liga que atendem às especificações da norma API 5LX. Constatou-se que   a cinética 
de formação do filme de carbonato de ferro no aço 9%Ni é mais lenta, porém sendo o filme precipitado   capaz 
de reduzir suas taxas de corrosão. 
Palavras-chave: 9%Ni, API X65, carbonato de ferro. 

Introdução
A corrosão de dutos de aço-carbono em ambientes 
com a presença de CO2 é comumente encontrada 
na indústria petrolífera. O CO2 dissolvido em meio 
com cloreto permite a especiação do H2CO3
causando a dissolução eletroquímica dos aços [1]. 
Em algumas condições específicas, os produtos de 
corrosão podem formar filmes de carbonato de ferro 
(FeCO3) [2]. 
Os benefícios da formação do FeCO3 para aços 
baixa-liga já está bem consolidado, porém nenhum 
estudo apurou a formação deste filme em aços com 
alto teor de níquel, como o aço contendo 9% de 
níquel. Este aço possui microestrutura 
majoritariamente martensítica com a presença de 
austenita residual, podendo conter bainita e ferrita. 
Além disso, este aço possui baixo teor de carbono 
quando comparado aos aços baixa-liga que 
atendem as especificações da norma API 5L [3].  
No presente trabalho foi avaliada a suscetibilidade 
do aço 9%Ni à formação do filme de FeCO3 sobre a 
superfície, como também se este confere proteção 
contra corrosão 

Materiais e métodos 
Filmes de FeCO3 foram previamente formados nas 
superfícies dos aços 9%Ni e API X65 com área 
superficial de 1cm2 e razão de exposição de 
215ml/cm2 de solução. A composição química típica 
de um aço API X65 contém 0,12%C, 0,21%Si, 
0,96Mn, 0,019%P, 0,06%Cr, 0,03%Mo, 0,09%Ni e 
0,035%Al [4]. A composição química do 9%Ni 
utilizado contém 0,03%C, 0,61%Mn, 007%P, 
0,004%S, 9,00%Ni. O preparo da superfície 
consistiu em lixar até granulometria de 1200. 

Para a formação do filme, a solução de 1,5%NaCl 
foi saturada com borbulhamento CO2 na razão 1h/l 
em uma célula de transferência e aquecida à 70°C. 
Após o tempo de saturação, bicarbonato de sódio 
foi adicionado para elevar o pH da solução até 6,6. 
A solução foi então transferida para a autoclave 
previamente vedada, aquecida a 70°C e desaerada 
com as amostras em seu interior. Foi então 
pressurizada a autoclave com CO2 até uma pressão 
de 30bar, com as amostras permanecendo em 
imersão durante 48h. 
Para a caracterização do filme formado, foram 
utilizadas Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV), Espectroscopia dor Dispersão de Energia 
(EDS)e Microscopia Confocal. 
Para os ensaios eletroquímicos, foi preparada uma 
solução de 3,5%NaCl saturada com CO2 e 
aquecida à 60°C. Foi utilizada uma célula de três 
eletrodos simples com eletrodo de referência de 
prata/cloreto de prata e contra-eletrodo de platina. 
Os ensaios foram realizados em triplicata e para 
comparação, foram realizados ensaios nos 
materiais sem a presença do filme. A cada 6 horas 
foi realizado um ensaio de Resistência à 
Polarização Linear (RPL) e ao final de 48 horas 
eram realizados os ensaios de Polarização 
Catódica e posteriormente Polarização Anódica. 

Resultados e discussão 
A Figura 1 mostra a visão superior da superfície do 
aço 9%Ni após a imersão por 48h em 1,5%NaCl à 
70°C com 30bar de CO2. É possível observar a 
formação de um produto de corrosão, que dada a 
sua morfologia e os resultados do EDS se trata de 
FeCO3. Porém, o material apresentou falhas em 
seu filme de FeCO3, sendo as regiões em vermelho 



149

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão de Pôsteres 4

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018 
28 de outubro a 1ª de novembro

o metal exposto.Já a superfície do aço X65 não
apresentou falhas em seu filme de FeCO3.

Figura 1 – Imagem de MEV do FeCO3 formado na 
superfície do 9%Ni. 

Na Figura 2 é possível observar os perfis 2D e 3D 
do filme formado em relação a superfície do aço 
9%Ni gerados por Microscopia Confocal. Pode-se
verificar que o filme apresentou grande variação de 
espessura ao longo da superfície. A altura máxima 
observada foi de 16μm com relação a superfície do 
aço. Os perfis também demonstram as falhas no 
filme também presentes na Figura 1.  

Figura 2 – Perfis 2D e 3D do filme de FeCO3 formado na
superfície do 9%Ni. 

A comparação entre as taxas de corrosão dos 
materiais estudados (9%Ni e X65 sem e com filme 
de FeCO3) durante às 48h de monitoramento 
eletroquímico está apresentada na Figura 3. Nota-
se que a taxa de corrosão do aço X65 sem filme é 

maior que a do 9%Ni também sem filme. Além 
disso, os dois materiais apresentaram significativa 
redução em suas taxas de corrosão com a 
presença do filme, sendo essas muito próximas. 
Assim, pode-se afirmar que o filme formado no aço 
API X65 foi mais protetor, pois este apresentou 
uma redução maior da taxa de corrosão se 
comparado ao aço sem filme protetor. 

Figura 3 – Taxas de corrosão dos materiais avaliados. 

Conclusões 
Como resultado do presente trabalho, as principais 
conclusões são: 

(1) O aço 9%Ni é capaz de formar o filme de
FeCO3, porém 48h para formação não é
suficiente para que sua superfície seja
completamente encoberta. Ou seja, os
cristais de FeCO3 possuem uma cinética
de crescimento mais lenta neste aço que
no aço X65.

(2) Os resultados para as taxas de corrosão
demonstram que o filme de FeCO3
formado no aço 9%Ni confere proteção,
sendo equivalente ao filme formado no aço
X65.
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Resumo
O poli (ácido láctico) (PLA) é um polímero biodegradável que tem sido usado como substituição potencial de 
polímeros à base de petróleo em várias aplicações. As nanopartículas inorgânicas/orgânicas são incorporadas 
em polímeros visando melhorar várias propriedades, como estabilidade térmica e mecânica. O objetivo do 
trabalho foi avaliar o efeito das nanocargas negro de fumo e alumina nas propriedades térmicas e de atrito de 
nanocompósitos poliméricos de poli(ácido lático)/negro de fumo/alumina fabricadas por extrusão. 
Palavras-chave: Poli(ácido lático), negro de fumo, alumina, nanocompósitos, propriedades térmicas.

Introdução
O poli(ácido lático) (PLA) é um poliéster 
biodegradável, alifático, obtido a partir fontes 
renováveis. Apresenta baixo impacto ambiental e 
resistência mecânica comparável a alguns 
polímeros convencionais, características que o 
tornam atrativos para a indústria [1,2]. 
Nanopartículas inorgânicas e orgânicas têm sido 
incorporadas em matrizes poliméricas com o 
objetivo de melhorar algumas propriedades como a 
estabilidade térmica e propriedades mecânicas [3]. 
O negro de fumo é uma forma amorfa do carbono 
com uma estrutura desordenada semelhante ao 
grafite podendo ser utilizado em nanocompósitos 
poliméricos com o intuito de reduzir o atrito devido 
ao seu caráter lubrificante quando em atrito [4,5]. A 
alumina ou óxido de alumínio (Al2O3) trata-se de 
uma nanocarga cerâmica inorgânica visando uma 
melhora na estabilidade térmica do polímero [6,7]. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
nanocarga negro de fumo e alumina nas 
propriedades térmicas de nanocompósitos de 
PLA/negro de fumo/alumina fabricados por 
extrusão. 

Materiais e métodos
Nesse trabalho foram utilizados PLA 2003 D 
(Natureworks) e negro de fumo (30-60 nm) e 
alumina (15-20 nm) fornecidos pela CABOT.
Foram fabricados nanocompósitos de PLA/negro de 
fumo/alumina por meio da técnica de extrusão 
dupla rosca. O valor máximo de nanocargas 
incorporadas no polímero foi fixado em 3% (m/m) e 
foram variadas as proporções de cada nanocarga 

nas razões de NF/ALM (%p) = 0/0, 100/0, 75/25, 
50/50, 25/75, 0/100. 
Os nanocompósitos foram caracterizados por 
análise termogravimétrica (TGA), calorimetria 
diferencial de varredura (DSC) e pela técnica de 
pin-on-disk para a determinação das propriedades 
térmicas e de atrito.

Resultados e discussão
A Tabela 1 apresenta os valores de temperatura 
inicial de degradação (Ti) e temperatura onde a taxa 
de degradação é máxima (Td) dos nanocompósitos. 
Observou-se que o negro de fumo em maiores 
proporções aumentou a estabilidade térmica dos 
nanocompósitos. A melhor composição obtida foi a 
de (25/75– ALM/NF), pois se apresentou mais 
termicamente estável em relação ao PLA puro.

Tabela 1 - Valores das temperaturas de onset (Ti) e 
temperaturas onde a taxa de degradação é máxima (Td) 
dos nanocompósitos.

Amostras (ALM/NF) Ti (ºC) Td (ºC)
(0/0) 334,21 361,42
(100/0) 319,81 350,21
(75/25) 321,89 347,87
(50/50) 333,41 358,31
(25/75) 341,95 380,76
(0/100) 337,70 359,33

A Figura 1 apresenta as curvas de DSC do 
segundo ciclo de aquecimento a uma taxa de 
10ºC/min da matriz de PLA e dos nanocompósitos 
de proporções de (75/25) e (25/75) de 
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alumina/negro de fumo. A matriz de PLA pura 
apresentou dois picos de fusão devido à presença 
de dois tipos de cristalitos. Com a adição das 
nanocargas, apenas um pico de fusão foi sendo 
gerado, principalmente com a adição de negro de 
fumo em maiores proporções onde foi observado 
apenas um pico de fusão.
Foi observada uma menor cristalinidade do 
polímero nos nanocompósitos com maior 
quantidade de negro de fumo. Isso pode ser 
explicado pelo fato do negro de fumo se 
estabelecer entre as cadeias poliméricas impedindo 
desta forma o empacotamento das cadeias.

Figura 1 - Curvas de DSC do PLA e dos 
nanocompósitos.

A Tabela 2 apresenta a faixa dos valores de 
coeficiente de atrito para a matriz de PLA pura e 
para os nanocompósitos.

Tabela 2 - Valores das faixas de coeficiente de atrito dos 
nanocompósitos.

Amostras (ALM/NF) Coeficiente de atrito (µ)
(0/0) 0,107-0,332

(100/0) 0,132-0,456
(75/25) 0,105-0,379
(50/50) 0,109-0,515
(25/75) 0,126-0,803
(0/100) 0,115-0,533

Com a adição das nanocargas na matriz de PLA 
houve um aumento no coeficiente de atrito. Supõe-
se que as nanocargas induziram um leve aumento 
na fricção dos nanocompósitos devido ao contato 
das partículas com o contra-corpo do sistema 
tribológico.

Conclusões
A adição de alumina na matriz causou a redução da 
estabilidade térmica dos nanocompósitos, enquanto 
que a adição do negro de fumo aumentou a 
estabilidade térmica. No entanto, foi observado um 
efeito sinérgico entre as nanocargas na proporção 
25/75 - ALM/CB, uma vez que resultou em um 
aumento de 20% da estabilidade térmica do 
material, além da diminuição do tempo de 
relaxação. A melhor formulação encontrada foi o 
nanocompósito com a razão de (ALM/CB – 25/75) 
de nanocargas, pois foi o material que apresentou 
maior aumento da estabilidade térmica. As 
nanocargas modificaram a fricção no sistema 
tribológico em relação a matriz de PLA.
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Resumo
A deformação plástica severa é uma técnica desenvolvida recentemente para melhorar a resistência mecânica e 
a tenacidade de ligas metálicas por meio do refino da microestrutura.
Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos no processamento de um aço ABNT 1015 por Extrusão 
Angular em Canal (EAC), um método que permite a aplicação de grandes deformações ao corpo de prova sem 
que as suas dimensões sejam alteradas. O material, quando submetido a deformações com valores de até 4,0, 
apresentou um significativo aumento de resistência mecânica, caracterizada por ensaios de microtração. A 
caracterização do refino microestrutural, em andamento, está sendo realizada através de técnicas de difração de 
raios-X. 
Palavras-chave: extrusão, resistência, microtração, refino, difração.

Introdução
A extrusão angular em canal (EAC) consiste na 
passagem de um corpo de prova através de um 
canal que apresenta uma mudança de direção, o 
que provoca uma deformação por cisalhamento. A 
Figura 1 mostra esquematicamente uma matriz de 
EAC. Como a seção reta do canal é constante ao 
longo do seu comprimento, o corpo de prova pode 
ser reintroduzido na matriz, acumulando-se 
deformação.
A difração de Raios X (DRX) é uma técnica para 
caracterização da estrutura cristalina de materiais. 
Ela será utilizada aqui para se ter conhecimento de 
como a EAC vai influenciar o material nesse 
aspecto.

Materiais e métodos
O material utilizado foi um aço ABNT 1015. Os 
corpos de prova empregados no EAC possuem 
seção quadrada de 12,7 mm e 100 mm de 
comprimento. A matriz apresenta ângulos ψ = 20º e 
Ф = 90º (v. Fig.1). A deformação foi efetuada à 
temperatura de 350ºC. A partir destes parâmetros, 
é obtida uma deformação verdadeira de 
aproximadamente 1,0 por passe e uma taxa de 
deformação de 0,5 s−1 aproximadamente. Os 
ensaios consistiram em sequências de 1 até 4 
passes e foram realizados segundo a rota C, a qual 
se baseia em uma rotação de 180º no corpo de 
prova ao fim de cada passe [1]. Assim, a 
deformação verdadeira acumulada na amostra 
submetida a 4 passes foi de ε = 4,0, que seria 
equivalente a um alongamento em torno de 5300%. 
Cada amostra deu origem a 4 CP’s para ensaios de 

microtração, com comprimento útil de 9 mm 
(direção X, v. Fig.1), largura de 2 mm (direção Z) e 
espessura 0,5 mm. A velocidade de ensaio foi 0,5 
mm/s e um extensômetro à laser foi utilizado.
Também foram analisados difratogramas de raios X 
nas amostras de microtração (Figura 3). O 
difratômetro utilizado foi Bruker D8 Discover; anodo 
de Cobre, kα1 = 1,54060 Å; Soller Slits, primário e 
secundário, com ângulo de divergência: 2,5º; 
detector LINXEYE_XE com abertura de 2,94º.
As amostras foram analisadas no plano Y. Como 
preparação metalográfica, foi somente realizado um 
leve lixamento para retirada de oxidação. 

Figura 1 – Representação esquemática da Extrusão 
Angular em Canal

Figura 2 – Curvas σxε para as amostras analisadas



153

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão de Pôsteres 4

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

Figura 3 – Difratogramas correspondentes às amostras 
submetidas a passes de EAC

Resultados e discussão
Processos de restauração dinâmicos ocorrem 
durante a EAC transformando, primeiramente, uma 
estrutura de células de discordâncias em subgrãos. 
Em sequência, como a recuperação continua 
atuante, aumenta-se a densidade de contornos de 
alto ângulo, formando assim uma estrutura de 
grãos ultrafinos, comparando-se ao material como 
recebido [1].
Pela figura 2, percebe-se que com mais passes, o 
limite de escoamento (LE) e limite de resistência à 
tração (LRT) são elevados consideravelmente, 
enquanto que a deformação uniforme (𝜀𝜀𝜀𝜀𝑢𝑢𝑢𝑢) diminui. 
Essa redução é causada pela antecipação da 
instabilidade plástica do ensaio de tração, que 
ocorre devido à diminuição da taxa de 
encruamento. A queda na taxa é característica de 
materiais cuja granulação é ultrafina, visto que 
sofreram processos de recuperação dinâmica, e 
assim apresentam uma baixa densidade de 
discordâncias [2,3]. Esta redução de ductilidade 
não pode ser associada a um comportamento frágil 
do material, pois resultados de ensaio Charpy 
instrumentado mostraram um aumento de 
tenacidade deste aço após processamento por EAC 
em relação à apresentada pelo material como 
recebido [4]. 
Os difratogramas obtidos nas amostras após os 
passes de EAC são apresentados na Figura 3. As 
intensidades relativas obtidas a partir dos dados 
numéricos e apresentadas na Tabela 1 mostram a 
presença de textura cristalográfica [5] em cada 
passe quando comparadas entre si e com os 
valores de uma amostra em pó sem textura [6]. 

Tabela 1 – Intensidade relativa dos planos de difração 
das amostras e de amostra em pó [6]

Intensidade Relativa (%)

Amostras Planos
(110) (200) (211) (220)

Fe-α (pó) 100 12 19 5
1º passe 100 7 13 6
2º passe 100 9 16 7
3º passe 100 7 12 8
4º passe 100 6 10 6

Com base na equação de Scherrer e no Método de 
Rietveld, têm-se o objetivo de calcular o tamanho 
de grão e a densidade de discordâncias em função 
do número de passes. Os resultados, entretanto, 
ainda estão sendo analisados.

Conclusões
Os resultados apresentados demonstram que a 
extrusão angular em canal elevou a resistência 
mecânica e a tenacidade dos aços ABNT 1015, 
sendo isso resultante dos processos de restauração 
dinâmica.
A análise dos difratogramas, por enquanto, só 
permitiu avaliar que há presença de textura 
cristalográfica para cada passe, porém o tamanho 
de grão e a densidade de discordâncias serão 
melhor investigados.
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Introdução
A extrusão angular em canal (EAC) consiste na 
passagem de um corpo de prova através de um 
canal que apresenta uma mudança de direção, o 
que provoca uma deformação por cisalhamento. A 
Figura 1 mostra esquematicamente uma matriz de 
EAC. Como a seção reta do canal é constante ao 
longo do seu comprimento, o corpo de prova pode 
ser reintroduzido na matriz, acumulando-se 
deformação.
A difração de Raios X (DRX) é uma técnica para 
caracterização da estrutura cristalina de materiais. 
Ela será utilizada aqui para se ter conhecimento de 
como a EAC vai influenciar o material nesse 
aspecto.

Materiais e métodos
O material utilizado foi um aço ABNT 1015. Os 
corpos de prova empregados no EAC possuem 
seção quadrada de 12,7 mm e 100 mm de 
comprimento. A matriz apresenta ângulos ψ = 20º e 
Ф = 90º (v. Fig.1). A deformação foi efetuada à 
temperatura de 350ºC. A partir destes parâmetros, 
é obtida uma deformação verdadeira de 
aproximadamente 1,0 por passe e uma taxa de 
deformação de 0,5 s−1 aproximadamente. Os 
ensaios consistiram em sequências de 1 até 4 
passes e foram realizados segundo a rota C, a qual 
se baseia em uma rotação de 180º no corpo de 
prova ao fim de cada passe [1]. Assim, a 
deformação verdadeira acumulada na amostra 
submetida a 4 passes foi de ε = 4,0, que seria 
equivalente a um alongamento em torno de 5300%. 
Cada amostra deu origem a 4 CP’s para ensaios de 

microtração, com comprimento útil de 9 mm 
(direção X, v. Fig.1), largura de 2 mm (direção Z) e 
espessura 0,5 mm. A velocidade de ensaio foi 0,5 
mm/s e um extensômetro à laser foi utilizado.
Também foram analisados difratogramas de raios X 
nas amostras de microtração (Figura 3). O 
difratômetro utilizado foi Bruker D8 Discover; anodo 
de Cobre, kα1 = 1,54060 Å; Soller Slits, primário e 
secundário, com ângulo de divergência: 2,5º; 
detector LINXEYE_XE com abertura de 2,94º.
As amostras foram analisadas no plano Y. Como 
preparação metalográfica, foi somente realizado um 
leve lixamento para retirada de oxidação. 

Figura 1 – Representação esquemática da Extrusão 
Angular em Canal

Figura 2 – Curvas σxε para as amostras analisadas
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Resumo
Os fornos de reforma a vapor estão presentes nas unidades de geração de hidrogênio na indústria petroquímica
e de fertilizantes. São empregados os aços austeníticos HP devido às boas propriedades que apresentam em
razão da reação de reforma que ocorrem nesses tubos. No entanto, durante a sua vida útil, falhas na operação
podem acontecer provocando um aumento repentino na temperatura denominado de surto de temperatura.
Neste trabalho, foi avaliada a resposta magnética e elétrica em amostras que sofreram surto. Os resultados
demonstraram que há resposta magnética nos contornos dos carbetos e elétrica em seu interior. 
Palavras-chave: Surto de temperatura, caracterização, MFM, KPFM. 

Introdução
  Os tubos de aço inoxidável austenítico HP 

proporcionam elevada resistência à corrosão e à 
fluência. Trabalham em elevadas temperaturas
devido à necessidade de absorver uma grande 
quantidade de calor, pois a reação é endotérmica, 
ao qual ocorre através da mistura de 
hidrocarbonetos e vapor d’água em meio de 
catalisadores.

As condições de operação são cuidadosamente 
controladas, no entanto, podem acontecer falhas de 
operação, também conhecidas como surtos de 
temperatura. O surto de temperatura caracteriza-se 
por algum descontrole ocorrido na operação do 
forno, o fluxo interno é bloqueado e, então, a 
reação endotérmica é interrompida.

Com o objetivo de observar a resposta 
magnética em amostras que sofreram surto de 
temperatura, o presente trabalho apresenta a 
caracterização por meio do Microscópio de Força 
Magnética dessas amostras que foram retiradas 
após 77.000 horas de serviço. 

Materiais e métodos
Foram estudadas duas amostras, descritas na 

Tabela 1, retiradas de um tubo que sofreu surto de 
temperatura. Esse forno de reforma apresentou um 
surto que ocorreu devido a um corte de carga 
destinada aos tubos catalisadores, reduzindo a 1/3 
do valor mínimo de carga recomendado, e sem a 
diminuição da combustão. Durou aproximadamente 
12 minutos, rompendo 13 dos 396 tubos de 
reforma. Até o momento do surto de temperatura, 
os tubos acumulavam 77.000 horas de serviço [1]. 

Tabela 1 - Características das amostras em estudo.

Amostra Descrição

A
Estado de envelhecimento I

Amostra retirada do teto
Tubo sofreu surto de temperatura

B Amostra retirada de uma região que 
sofreu surto de temperatura e trincou.

      A composição química de uma das amostras foi 
determinada no Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de São Paulo (IPT) com o analisador 
de carbono e enxofre, a técnica de fluorescência de 
raios-X e o espectrômetro de emissão atômica de 
plasma. Conforme observado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Composição química da amostra A (% peso).

Elemento Concentração
Cr 27
Ni 33,9
C 0,44

Mn 0,98
Si 1,23
P 0,018
S 0,008

Mo 0,054
Nb 0,74
Ti 0,045

      A superfície de cada amostra foi preparada 
metalograficamente com lixas (P150 até P1500) e 
polida com pano usando pasta de alumina de 1 µm. 
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Na Tabela 3 são mostradas as dimensões das 
amostras A e B.

Tabela 3 - Dimensionamento das amostras A e B.

Amostra Comprimento Largura Espessura 
A 12 mm 10,1 mm 8 mm
B 12 mm 9,6 mm 9,8 mm

      Neste trabalho, as técnicas de Microscopia de 
Força Magnética (MFM) e Kelvin (KPFM) foram 
usadas para medir as respostas elétrica e 
magnética em amostras HP que apresentaram 
surto de temperatura. 
      As medidas foram realizadas no microscópio de 
força atômica da Nanosurf modelo FlexAFM, 
sendo o tratamento das imagens realizado no 
software Gwyddion. Nas medidas de MFM, o lift
usado foi de 100 nm. Seguindo o procedimento já 
estabelecido, as medidas de MFM e KPFM foram 
realizadas utilizando uma sonda de silício recoberta 
com cobalto [2]. 
      As amostras foram analisadas no centro de 
parede, em uma área de 40 µm × 40 µm, contendo
carbetos de cromo e nióbio. Durante o 
mapeamento, a amostra foi posicionada sob um 
ímã, o qual esteve em modo atrativo com a ponteira 
para manter o alinhamento dos domínios 
magnéticos e obter o maior contraste das medidas 
de MFM [2]. 

Resultados e discussão
      Na imagem de topografia das amostras A e B, 
observa-se o contraste entre os carbetos e a matriz 
austenítica, Figura 1.a e Figura 1.d. 
      A amostra com estado de envelhecimento I 
apresenta resposta magnética nos contornos dos 
carbetos, Figura 1.b. Da mesma forma, a amostra 
com surto de temperatura teve resposta magnética 
nos contornos dos carbetos, Figura 1.e. Este fato 
pode ser explicado devido à solubilização da 
microestrutura causado pelo surto e pelo rápido 
resfriamento (após o surto), resultando em uma 
elevada taxa de nucleação e a reprecipitação dos 
carbetos [3]. 
      Nas imagens de KPFM, observa-se que os 
carbetos são bem destacados devido a diferença 
de potencial elétrico com a matriz, Figura 1.c e 
Figura 1.f. A diferença de potencial elétrico 
encontrada na amostra A foi de 70 mV e na 
amostra B de 158 mV. Esta diferença de potencial 
poderia ser minimizada se a superfície da amostra 
for quimicamente atacada, devido à técnica KPFM 
ser sensível a cargas elétricas na superfície [4]. 

Figura 1 – Amostra A: (a) Topografia, (b) Imagem de 
MFM e (c) Imagem de KPFM.

Amostra B: (d) Topografia, (e) Imagem de MFM e (f) 
Imagem de KPFM.

Conclusões
      As técnicas MFM e de KPFM mostraram que a 
amostra com surto de temperatura apresenta 
resposta magnética nos contornos dos carbetos. O 
contraste observado no interior dos carbetos 
corresponde à diferença potencial entre os carbetos 
e a matriz.
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Resumo 
As ligas de aços austeníticos HP40 fundidos por centrifugação apresentam excelentes propriedades sob altas 
temperaturas, e por isso são amplamente utilizados em aplicações na indústria petroquímica. Esses tubos 
operam sob condições extremas, acarretando alterações metalúrgicas, que ocorre a partir dos 600 °C. Assim, se 
faz necessária a análise das condições de envelhecimento do material, para auxiliar na avaliação de integridade 
do forno. Essa análise é realizada por meio de critérios metalográficos. 
Palavras-chave: tubo de reforma, aço austenítico HP, estados de envelhecimento. 

Introdução
Aços inoxidáveis austeníticos HP são utilizados na 
indústria petroquímica em tubos de fornos de 
reforma. [1,2]. Os aços-liga HP40 [25Cr; 35Ni; 0,4C]
são modificados ao Nb e podem ser microligados 
ao Ti. No interior desses tubos ocorrem reações de 
reforma que são altamente endotérmicas e são 
favorecidas em altas temperaturas. O calor é 
fornecido por queimadores, geralmente 
posicionados no teto do forno. Com isso, esses
tubos estão submetidos a temperaturas de parede 
que variam de 500-1000ºC e pressão interna de 
trabalho de 5-40 kgf/cm² por longo tempo [3]. A 
principal falha desses tubos é devido ao fenômeno 
de fluência que é termicamente ativado.
O nível de envelhecimento em serviço, observado 
por metalografia é comparado com um critério de 
classificação do estado de envelhecimento [F], e 
varia em diferentes regiões dos tubos de reforma
acompanhando os seus perfis de temperatura. O 
objetivo desse trabalho é caracterizar a 
microestrutura de tubos de reforma retirados de um 
forno para auxiliar na avaliação de integridade dos 
tubos remanescentes.

Materiais e métodos
Foram analisados quatro tubos desativados após 
143.000 horas pertencentes a um mesmo forno que 
apresenta 396 tubos.
Amostras metalográficas tomadas ao longo do 
comprimento desses tubos foram embutidas a frio e 
submetidas a polimento mecânico e ataque químico 
por imersão em água régia saturada em CuCl2. 
Através de microscopia ótica as amostras foram

classificadas conforme o critério proposto por 
Queiroz,F.S [6].
Resultados e discussão
Os resultados mais representativos da análise 
metalográfica estão presentes nas Figuras 1 e 2. A 
partir dessas análises, foram construídas as curvas 
características do estado de envelhecimento para 
cada tubo, conforme mostrado na Figura 3. 

Amostra PP1

1.050mm

Amostra PP2

1.500mm

Amostra PP3

2.500mm
Amostra PP5

5.500mm

Amostra PP7

8.200mm

Amostra PP9

9.400mm

Figura 1 – Resultados de MO em amostras do tubo PP.

Para o tubo PP, a temperatura de 
sobreaquecimento foi de aproximadamente 1000 
°C, onde as amostras temperatura de 
sobreaquecimento foi de aproximadamente 1000 
°C, onde as amostras expostas a esta temperatura 
(três das amostras analisadas), apresentaram 
estado de envelhecimento entre os níveis V e VI, 

20µm 20µm

20µm 20µm

20µm

20µm



157

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão de Pôsteres 4

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

conforme ilustra a amostra PP7, na Figura 1. No
tubo PN, através da curva é possível ver que 
ocorreu um sobreaquecimento acima de 1000 °C,
que no caso, está acima da temperatura máxima de 
projeto dos tubos, 860 °C. As regiões expostas a 
essa temperatura apresentaram estado de 
envelhecimento nível VI. 

De uma forma geral, a parte inferior do tubo 
apresenta um maior envelhecimento.

O tubo PQ também apresentou sobreaquecimento 
com temperaturas maiores do que 1000 °C e as 
regiões expostas (três das amostras analisadas)
apresentaram estado de envelhecimento nível VI, 
como mostra a foto da amostra PQ6. Já para 
amostra PT a temperatura de sobreaquecimento 
ficou entre 900 e 1000ºC, onde as amostras 
expostas a essa temperatura (duas das amostras 
analisadas) apresentaram estado de 
envelhecimento nível V. 

Amostra PQ1

550mm

Amostra PQ2

1.500mm

Amostra PQ3

2.000mm

Amostra PQ4

3.600mm

Amostra PQ6

6.300mm

Amostra PQ9

10.700mm

Figura 2 – Resultados de MO em amostras do tubo PQ.

Conclusões
Como esperado, os tubos apresentaram diferentes 
níveis de envelhecimento ao longo de seu 
comprimento, uma vez que as partes analisadas 
estavam sujeitas e diferentes temperaturas. A 
região mais aquecida apresentou estado de 
envelhecimento VI que favorece ao fenômeno de 
fluência, que é termicamente ativado, sendo a 
região com a maior probabilidade de falha.

Figura 3 – Curvas características dos tubos PN, PP, PQ 
e PT.
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Resumo
Superfícies superhidrofóbicas são aplicadas em diversas indústrias devido a suas propriedades autolimpantes, 
impermeáveis e antibactericidas. Neste trabalho é proposto um método fácil, rápido e econômico de obtê-las em
aços inox AISI 316L onde uma amostra metálica é atacada quimicamente com cloreto férrico e ácido clorídrico, 
alterando sua rugosidade, e em seguida, uma ou mais camadas de polidimetilsiloxano são depositadas sobre a 
amostra por meio da técnica de spin coating.   
Palavras-chave: deposição, superhidrofóbica, spin coating, ataque químico

Introdução
As superfícies superhidrofóbicas estão cada vez 
mais presentes no nosso cotidiano, sua aplicação
ocorre nas indústrias têxteis, de tintas, automóveis, 
de tubulações e nas áreas biomédica e eletrônica. 
Uma superfície superhidrofóbica possui um ângulo 
de contato com a superfície superior a 150º, o que 
confere a esta, propriedades autolimpantes, 
impermeáveis e maior resistência a ação de 
bactérias [1]. O ataque químico adotado pretende 
alterar a microestrutura da amostra, alterando sua 
rugosidade e gerando superfícies hierárquicas, 
enquanto que a modificação química se faz pela 
deposição de um filme de PDMS. O 
polidimetilsiloxano (PDMS) foi escolhido como 
material para o filme fino devido ao seu alto ângulo 
de contato (107,2º) e por ser barato, pouco tóxico e 
menos ativo que silicatos contendo flúor [2]. Sendo 
assim, pretende-se elaborar um método prático e 
acessível economicamente para a produção de 
superfícies superhidrofóbicas.  

Materiais e métodos
O experimento proposto consiste nas seguintes 
etapas: preparação da amostra (lixamento, 
polimento e limpeza da amostra), ataque químico e, 
finalmente, deposição de uma ou mais camadas de 
PDMS por meio da técnica de spin-coating.
A amostra usada é uma placa circular de aço 
inoxidável 316L e sua limpeza é composta por dois 
procedimentos: higienização da mesma com água 
destilada seguida de um banho em álcool 
isopropílico sob ultrassom por 30 (trinta) minutos. O 
lixamento e polimento são realizados nas amostras 
que não sofrem ataque químico, com lixas de 200, 
400, 600 e 1200 e pasta de diamante de 06, 03 e 
01 micrômetros.   

Após a limpeza, a amostra é imersa em uma 
solução contendo cloreto férrico (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹Cl3) e ácido 
clorídrico (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻) durante 15 (quinze) minutos a 
temperatura ambiente, onde ocorre o ataque 
químico em sua superfície para que seja criada 
uma superfície hierárquica.
Em seguida é preparada uma solução para 
deposição contendo 1 g de PDMS com 0,1 g de 
agente de cura dissolvidos em 25 mL de heptano. 
Durante o processo de spin coating, 5 mL desta 
solução são depositados no centro do substrato e o 
mesmo rotaciona a uma velocidade de 3.000 
rotações/minuto. Para finalizar, as amostras são 
solidificadas a 120ºC durante 10 minutos.
Para a caracterização da amostra, utiliza-se o 
microscópio eletrônico de varredura (MEV), o 
espectrômetro de fotoelétrons excitados por raios-X 
(XPS) e o goniômetro de gota séssil.

Resultados e discussão
Após as amostras serem lavadas e atacadas 
quimicamente com uma mistura de cloreto férrico 
(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹Cl3) e ácido clorídrico (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻), é possível 
observar, visualmente, que houve modificações na 
superfície da peça, incluindo a formação de uma 
leve camada mais clara sobre a amostra (óxido de 
ferro) e também um aumento no ângulo de contato 
da superfície como mostrado na tabela 1. 

Tabela 1 – Valores do ângulo de contato médio das 
amostras antes e após ataque químico.

Amostra Ângulo de contato

Sem ataque químico 67,62

Após ataque químico 88,75
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Posteriormente, foram realizadas as análises 
microscópicas no MEV, com o intuito de visualizar a 
existência de superfícies hierárquicas após o 
ataque químico como mostrado na figura 1. 
Constatou-se uma texturização na estrutura da 
superfície da amostra tanto em escala micro quanto 
nanométrica, caracterizando uma superfície 
hierárquica como esperado.

Figura 1 – Imagem de MEV com magnificação de 2,00 
kX (à esquerda) e de 50,0 kX (à direita).

Conclusões
Conclui-se que o ataque químico foi eficaz, pois se 
observa a variação de coloração e o aumento no 
ângulo de contato da superfície. A caracterização
da microestrutura também comprova que uma 
superfície hierárquica foi formada. Além disso, 
percebe-se que tanto a superfície antes do ataque 
químico quanto depois do mesmo, são hidrofílicas. 

Agradecimentos
A autora agradece ao Laboratório de Catálise para 
Polimerização (LCP) pelo empréstimo do equipamento 
de spin coating.

Referências
[1] H. Liu, J. Huang, X. Chen, G. Chen, K. Zhang, S,S,

Al-Debayab, Y. Lai, Robust translucent
superhydrophobic PDMS/PMMA film by facile one-
step sray for self-cleaning and efficient emulsion
separation, Chemical Engineering Journal
330(2017) 27.

[2] M. Long, S. Peng, W. Deng, X. Yang, K. Miao, N.
Wen, X. Miao, W. Deng, Robust and thermal-healing
superhydrophobic surfaces by spin coating of
polydimethylsiloxane, Journal of Colloid and
Interface Science 508 (2017) 19



160

ANAIS DA 4ª SEMANA METALMAT E PAINEL PEMM 2018 Sessão de Pôsteres 4

4ª Semana Metalmat e Painel PEMM 2018
28 de outubro a 1ª de novembro

Aplicação de Mecânica da Fratura pelo Método Spb em PVDF

Lucas Kenji Ychisawa1*, Egon Rolf Delgado Ramirez2, Celio Albano da Costa Neto1

*Lucas Kenji Ychisawa, bolsista de IC da Fundação COPPETEC
1Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais, PEMM-COPPE-UFRJ, CP 68505, 21941-972, Rio de
Janeiro, RJ
2 Laboratório de Mecânica da Fratura, PEMM-COPPE-UFRJ, CP 68505, 21941-972, Rio de Janeiro, RJ

Resumo
Foi estudada a possibilidade do uso da metodologia baseada no fator Spb para analisar a tenacidade à fratura de 
dois PVDF comerciais. Os materiais foram ensaiados a 10mm/min e 100 mm/min, assim como foram usinados 
em diferentes geometrias e apresentavam pré-trincas e furos a diferentes profundidades no material, além de ter 
sido envelhecido, para determinar os efeitos de diversos parâmetros durante a propagação da trinca. A análise 
do corpo de prova foi feita por meio da curva de carga por deslocamento e pelo DIC.
Palavras-chave: PVDF, DIC, Fratura, Spb 

Introdução
      O uso do fator Spb é uma metodologia utilizada 
para determinar o momento em que ocorre o 
crescimento de trinca em um material. A partir dele 
é possível obter a curva da integral J, 
determinando, assim, a sua tenacidade à fratura. 
Esse método é baseado na teoria da separação de 
carga, onde a carga é o produto entre um fator 
geométrico e um de deformação. Assim, ao fazer a 
razão entre cargas de um material pré-trincado e 
um furado, onde não há propagação de trinca, 
qualquer diferença nesse fator é devido a uma 
mudança na geometria, que será causada pela 
propagação de trinca no corpo pré-trincado.[1,2,3,4] 
Uma grande vantagem desse método é o fato de 
que as únicas medidas necessárias são de carga e 
deslocamento, o que faz com que a instrumentação 
necessária para os ensaios seja muito mais 
simples.
     Neste trabalho, serão estudadas a possibilidade 
do uso desse método para dois PVDF comerciais, 
assim como a influência da geometria, do tamanho 
inicial da trinca, da estrutura do material e da taxa 
de carregamento na tenacidade à fratura.

Materiais e métodos
      Os ensaios foram realizados em 2 PVDF 
comerciais, o PVDF A e o PVDF B. Eles foram 
extrudados e usinados para ensaios de flexão com 
3 pontos e ensaios de tração. Os corpos de prova 
de flexão logo após a usinagem podem ser vistos 
na Figura 1. Eles foram feitos com 3 dimensões 
diferentes: 40,5mm X 9,2mm X 4.6mm, 60,7mmX 
13,8mm X 4,6mm e 80.1mm X 18.4mm X 4.6mm. 
Além disso, os corpos de prova foram pré-trincados 
A pré-trinca chegar a 50% da espessura do 

material. A lâmina é introduzida nos últimos 3mm 
da pré-trinca e, antes disso, a abertura é feita com 
a serra. Já nos corpos de prova furados, é feito um 
furo com uma broca de 2mm de diâmetro na pré-
trinca feita com a lâmina. Ele foi feito de forma que 
a distância da ponta do furo até a ponta do entalhe 
feito com a serra seja de 3mm, ou seja, do mesmo 
tamanho da pré-trinca feita com a lâmina.

Figura 1 – Corpos de prova para o ensaio de flexão

      Além disso, o PVDF A também foi envelhecido 
para comparar os efeitos do envelhecimento sobre 
a tenacidade a fratura do material. O material foi 
envelhecido em uma estufa a 120 ºC por 21 dias.
      Os ensaios mecânicos realizados foram de 
flexão a 3 pontos, a temperatura ambiente. Os 
ensaios foram realizados na máquina 
eletromecânica INSTRON 5567. Ele foi realizado a 
2 taxas em todas as dimensões e profundidade de 
trinca: 10mm/min e 100 mm/min. Os ensaios foram 
feitos até o travessão se deslocar 4mm após o 
ponto de máxima carga. Eles foram feitos tanto nos 
corpos pré-trincados quanto nos furados.
      Além dos dados obtidos da máquina de tração, 
o corpo de prova também foi analisado com
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câmeras para uma análise dos campos de 
deformação utilizando Digital Image Correlation
(DIC).[5] 
      O efeito das dimensões/espessura também foi 
avaliado nas propriedades de propagação de trinca.

Resultados e discussão
      Primeiramente, foi calculada a razão entre as 
cargas de dois corpos de prova com furos a 
profundidades diferentes. Isso foi feito para 
determinar se o método Spb pode ser aplicado aos 
materiais em questão. Na Figura 2, pode-se ver a 
curva da razão de cargas pelo deslocamento do 
travessão. 

Figura 2 – Razão entre cargas de corpos furados
      A curva apresenta 2 regiões: uma de 
crescimento inicial e outra constante. A presença 
da região constante que permanece até o fim do 
ensaio indica que esse método pode ser utilizado 
para analisar as propriedades de fratura do material 
[1,2]. 
      Assim, foram feitos os ensaios nos corpos pré-
trincados. Na Figura 3, pode-se ver as curvas de 
carga por deslocamento do travessão para cada 
corpo de prova do PVDF A. 

Figura 3 – Curvas de carga por deslocamento

      É possível observar que uma maior taxa de 
carregamento leva a um maior pico de carga, assim 
como uma maior espessura também apresenta o 
mesmo efeito. O grande crescimento da carga que 
ocorreu em alguns ensaios após o primeiro pico é 
devido a indentação dos roletes nos corpos de 
prova, uma questão a ser corrigida.

Conclusões
Assim, a partir da análise da curva na Figura 2, 
conclui-se que o método Spb é válido para os PVDF 
estudados. Com isso, ensaios futuros com mais 
corpos de prova furados serão feitos, de forma a 
estudar e comparar os resultados obtidos. 
Além disso, também será estudada o efeito da 
geometria/dimensão nos resultados obtidos.
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Resumo 
Com os avanços da medicina nos últimos anos, houve um aumento da necessidade por materiais com maior 
biocompatibilidade e com propriedades mais compatíveis com a aplicação no corpo humano. Assim, uma 
geração de materiais vem sendo desenvolvida por terem propriedades extremamente atraentes, como elevada 
resistência à corrosão e alta resistência mecânica. As ligas de alta entropia possuem múltiplos elementos 
principais, havendo elevada entropia configuracional e, tendo assim, propriedades físico-mecânico únicas. No 
presente estudo, foi utilizado o método CALPHAD (simulação termodinâmica) para determinar as composições 
mais promissoras de ligas à base de Ti-Zr-Nb, que em seguida foram fundidas e tiveram sua microestrutura 
caracterizada por DRX e MEV.  
Palavras-chave: ligas de Alta Entropia, Biomateriais, Ligas de Titânio, método CALPHAD. 

Introdução
Os biomateriais são materiais inertes, designados
para implantação ou incorporação a sistemas vivos, 
como é o caso das próteses dentárias, os cateteres 
e os aparelhos ortodônticos [1]. Devido às 
propriedades como biocompatibilidade, excelente 
resistência à corrosão in vivo e módulo de 
elasticidade mais próximo ao do osso, as ligas de 
Ti, como a Ti-6Al-4V, têm sido amplamente 
utilizadas para este fim [2].
Em função da diversidade e complexidade dos 
componentes a serem construídos e a necessidade 
de contornar adversidades, como os efeitos tóxicos 
e reações adversas resultantes da adição de 
elementos como o V e Ni [3], o desenvolvimento de 
novas ligas torna-se necessário.
As ligas de alta entropia, que podem ser definidas 
como ligas que possuem cinco ou mais elementos 
principais [4], possuem propriedades diferenciadas 
em função de uma série de eventos associados à 
sua estrutura complexa, como por exemplo, o
“efeito coquetel” que potencializa as propriedades 
pela interação de um elemento com os outros 
constituintes da rede cristalina, causando 
distorções severas e resultando em propriedades 
únicas como alta resistência e alta ductilidade [5].  

Materiais e métodos
Para o desenvolvimento de ligas a base de Ti-Zr-
Nb, algumas composições foram simuladas através 
do software Thermo-Calc® utilizando a base de 
dados TTTI3.As composições mais promissoras 
foram fundidas num forno elétrico a arco sob 

atmosfera de argônio e, para garantir a 
homogeneização da composição, foram realizadas 
6 refusões. Na sequência, as ligas foram 
caracterizadas por difração de raios X (DRX) com 
as fases indexadas com o auxílio da base de dados 
ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) e a 
observação da microestrutura do material fundido 
foi observada por Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). 

Resultados e discussão
Com base na simulação das ligas equiatômicas
propostas, obteve-se os dados da Tabela 1. A liga 
mais promissora foi a TiZrNbAlMo (menor número 
de fases em temperatura ambiente). Com base 
neste resultado, foram simuladas também ligas 
não-equiatômicas para a otimização das fases, 
onde a composição TiZrNb30Al10Mo também foi 
escolhida para a posterior fusão.

Tabela 1 – Resumo das temperaturas e frações de fase 
das ligas propostas.

Liga T(°C)
solidificação

Fases 
600°C

Fração de fases 
600°C (%)

TiZrNbAlMo 1950 ccc-A2 45,15
Ti3Al 55,85

TiZrNbSnMo 2340 
ccc-A2 40,45
hc-A3 26,34

hc-A3 #2 33,22

TiZrNbAlSn 1740 

ccc-A2 25,39
hc-A3 38,39

hc-A3 #4 6,03
Ti3Al 30,19

A Figura 1 traz a evolução das fases no 
resfriamento das ligas TiZrNbAlMo (identificadas na 
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Tabela 1) e TiZrNb30Al10Mo (ccc-A2 - 50,00%, Ti3Al 
- 33,85% e hc-A3 - 16,15%).

Figura 1 – Curvas de resfriamento da liga (a) 
TiZrNbAlMo e da liga (b) TiZrNb30Al10Mo.

A Figura 2 mostra os lingotes obtidos após a fusão. 

Figura 2 – Lingotes das ligas (a) TiZrNbAlMo e 
(b)TiZrNb30Al10Mo.

A qualidade dos lingotes foi avaliada através de 
cortes transversais, onde foram observadas a 
presença de poros pequenos em algumas regiões 
na liga TiZrNbAlMo. Os resultados de DRX (Figura 
3) mostram que as fases encontradas na liga
TiZrNbAlMo foram ccc, Ti3Al e Laves, enquanto que
na liga TiZrNb30Al10Mo, foram encontradas as fases
ccc e Ti3Al. As diferenças entre os resultados da
simulação e de DRX podem ser resultados do
resfriamento rápido das ligas durante o processo de
solidificação.
Na Figura 4, as imagens de MEV mostram a
estrutura de solidificação, onde observa-se a
existência de mais de uma fase. Análises mais

detalhadas da microestrutura identificaram a 
presença das fases ccc e Ti3Al. Na TiZrNbAlMo
também foi observada a fase de Laves.

Figura 3 - Difratograma da liga TiZrNbAlMo (esquerda) e
da liga TiZrNb30Al10Mo (direita).

Figura 4 - Microestrutura das ligas (a) TiZrNbAlMo e 
(b)TiZrNb30Al10Mo (retroespalhado).

Conclusões
As simulações termodinâmicas foram compatíveis 
com as fases encontradas através das análises de 
DRX. As fusões das ligas promissoras foram bem-
sucedidas e a análise microestrutural mostra a 
presença de mais de uma fase. O conjunto de 
análises realizadas até o momento indicam que a 
liga TiZrNb30Al10Mo é a mais interessante para dar 
continuidade aos estudos. 
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Resumo
A resina epoxídica vem sendo utilizada para diversas aplicações há um bom tempo, a adição de materiais e 
nanocargas condutoras estão se tornando popular, pois promove aumento promissor em propriedades 
condutivas e permite uma aplicação da resina epoxídica em outras áreas. Esta pesquisa tem como objetivo a 
dispersão de PAni e Nanotubos de Carbono em resina epóxidica, permitindo dar suas características; comparar 
os híbridos de PAni e MWCNT com a PAni. E a influência dos MWCNT nas características e propriedades da 
mistura carga/epóxi.
Palavras-chave: Epóxi, Polianilina, Nanotubos, Condutividade, Emulsão. 

Introdução

A Polianilina (PAni) é considerada um dos mais 
populares e versáteis polímeros condutores devido 
a sua estabilidade química e ambiental, alta
condutividade (que é dependente de seu estado de 
oxidação e grau de protonação), fácil síntese e 
baixo custo [1]. Contudo, suas aplicações são 
limitadas devido sua baixa solubilidade e difícil 
processamento. Diferentes métodos vêm sendo 
abordados na literatura com intuito de melhorar sua 
processabilidade, dispersão em meio orgânico e 
aquoso e em matrizes isolantes. A utilização de 
surfactantes na síntese chamada de método soft 
template vem sendo considerada uma interessante 
alternativa de modificar a morfologia da PAni e 
melhorar sua processabilidade [2-3]. A adição de 
nanotubos de carbono (MWCNT) na síntese de 
polímeros condutores, com objetivo de obtenção de 
híbridos, visa aliar as características desses 
materiais, favorecendo assim as propriedades 
elétricas e eletromagnéticas. 

Materiais e métodos
Os materiais utilizados na síntese da PAni e dos 
híbridos foram: anilina (Vetec P.A.), Persulfato de 
amônio (APS, Sigma-Aldrich), ácido dodecil 
benzenossulfônico (DBSA, Sigma-Aldrich), Brometo 
de Cetil trimetil amônio (CTAB, Vetec), tolueno 
(Vetec), nanotubos de carbono de múltiplas 
paredes (MWCNT) (NC7000) –características: 
diâmetro médio de 9,5 nm, comprimento médio de 
1,5 μm, pureza de carbono de 90%, e área de 
superfície 250-300 m2/g. O MWCNT foi gentilmente 
fornecido pela Nanocyl. Metanol (Vetec) e etanol 
(Vetec), todos usados como recebidos. 

A resina epoxídica usada para as dispersões foi do 
tipo éter diglicidílico de bisfenol A (DGEBA). Foi 
utilizada a Epon 828 da Shell Química Dow 
Chemical, contendo 187 eq/g de grupos epoxídicos, 
Mw =231, Mw/Mn=1,07. 

Síntese e dispersão dos híbridos em resina 
epoxídica
Foi realizada a síntese in situ da PAni na presença
de MWCNT através da técnica de emulsão inversa
descrita na literatura [4,5]. A dispersão
híbridos/epóxi foram obtidas através da mistura
direta da emulsão obtida em resina epoxídica.
Por último, um exemplo de inserção de tabelas e
sua referência no texto: na Tabela 1 são 
apresentadas as estimativas do comprimento da
trinca.

Resultados e discussão
As propriedades elétricas dos híbridos foram
realizadas através do método de quatro-pontas. Os
resultados são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Condutividade das amostras sintetizadas 

Amostras
Condutividade

S.cm-1

PAni 1,51 ± 0,04
PAni.CNT 5,20 ± 0,05

Pelos resultados apresentados, verifica-se um 
aumento significativo nos valores de condutividade 
elétrica para a amostra PAni.CNT. O aumento da 
condutividade é de certa forma esperado, devido as 
propriedades elétricas intrínsecas aos MWCNT. No 
entanto, o aumento é bem significativo 
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considerando a concentração de MWCNT na 
síntese, cerca de 10%.
Após a síntese, parte da emulsão foi dispersa em 
resina epoxídica, as propriedades reológicas dessa 
dispersão foram caracterizadas. Os resultados são 
apresentados na Figura 1.

Figura 1 – Influência da a) deformação e b) 
frequência na viscosidade das dispersões. 

Através da análise reológica pode se observar que 
há um aumento da viscosidade da dispersão 
contendo a amostra PAni.CNT em relação a PAni 
sem a nanocarga. Esse resultado pode ter sido 
causado devido a grande área superficial do 
MWCNT, que devido ao maior volume ocupado, 
pode restringir o escoamento das cadeias de resina 
epoxídica, induzindo o aumento da viscosidade.

Conclusões
Foi obtido com sucesso o híbrido de PAni e 
MWCNT, e este apresentou propriedades elétricas
superiores quando comparado a PAni. A produção
da mistura carga/epóxi foi obtida através da mistura
da emulsão das sínteses, e pela análise reológica
foi verificado que a presença dos MWCNTs
favorece o aumento da viscosidade, o que pode
facilitar a aplicação desse material onde esse nível
de viscosidade seja importante.
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Resumo
Materiais poliméricos têm ganhado um enorme espaço no mercado mundial e suas aplicações são diversas.De 
forma geral, a adição de nanocargas condutoras a matrizes poliméricas mostra-se viável, uma vez que promove 
modificações promissoras nas propriedades condutoras e viabiliza sua aplicabilidade em diferentes áreas. 
Sendo assim, o objetivo desta pesquisa consiste em preparar compósitos condutores à base de Poli (Fluoreto de 
Vinilideno) (PVDF), Polianilina e Nanotubos de carbono (CNT), comparar a eficiência da polianilina como carga 
condutora com e sem a presença de Nanotubos de carbono (CNT), e avaliar suas propriedades elétricas e 
absorvedoras de ondas eletromagnéticas.

Palavras-chave: Polianilina, Nanotubos de carbono, Poli (Fluoreto de Vinilideno), condutividade

Introdução
A utilização de polímeros condutores juntamente a 
polímeros isentos desta característica dá origem a 
uma classe de polímeros conhecidos como 
extrinsecamente condutores.Quando falamos de 
polímeros condutores, a polianilina (PAni) se 
destaca devido às suas características de boa 
estabilidade ambiental, fácil síntese, baixo custo e 
fácil dopagem e desdopagem. Em geral, misturas 
envolvendo outros polímeros vêm sendo utilizada 
de forma a permitir a sua processabilidade e assim, 
promover um sinergismo nas propriedades do 
material resultante [2]. O Poli (Fluoreto de 
Vinilideno) (PVDF) é um polímero semicristalino e 
polimorfo, onde em uma de suas fases cristalinas 
possui propriedades ferroelétricas. O uso de 
materiais absorvedores de radiação 
eletromagnética apresenta de modo geral, um
enfoque estratégico de defesa, quando ligado ao 
setor militar, e também de bem-estar, ao se tratar 
da área civil, uma vez que existem preocupações 
que vão desde a área médica (desenvolver 
materiais que possam revestir aparelhos cardíacos, 
como o marca passo) ao setor de telecomunicação. 
Estes materiais têm como função atenuar as 
interferências de micro-ondas, e assim, minimizar a 
“poluição eletromagnética”, advinda dos avanços 

tecnológicos [1]. Desta forma, compósitos à base 
de Poli (Fluoreto de Vinilideno) (PVDF), Polianilina 
e Nanotubos de carbono (CNT), vem sendo 
investigados visando sua aplicação como materiais 
atenuadores de ondas eletromagnéticas.

Materiais e métodos
Sínteses da PAni pura e híbrido (PAni + CNT)
As sínteses de polianilina foram feitas por um 
processo de emulsão [1]. Na primeira síntese foi 
utilizado (0,08 mol) de anilina, (0,03 mol) de DBSA, 
(0,021 mol) de CTAB e 160 mL de tolueno como 
solvente. O iniciador utilizado para a polimerização 
foi o persulfato de amônio (APS) (0,03 mol)
dissolvido em 40 mL de água. O meio reacional não 
foi aquecido, mas sofreu agitação mecânica por um 
Turrax (20 minutos) e posteriormente por um 
Agitador Mecânico (1 hora). A única diferença da 
primeira para segunda síntese foi a adição de CNT
em uma quantidade equivalente a 10% do peso da 
anilina. As soluções foram lavadas em metanol, 
centrifugadas e secas em estufa. 

Preparação dos compósitos contendo 
PVDF/PAni e PVDF/PAni+CNT
Para misturar o PVDF aos produtos foi utilizado o 
método por mistura física, após essa mistura o 
material foi prensado a 220 graus. As proporções 
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das amostras finais foram de 70/30, 80/20, 90/10 de
PVDF/PANI e o mesmo para PVDF/PANI+CNT. 

Resultados e discussão 
Os valores de condutividade de corrente contínua 
(DC) medidos para a PAni pura e do híbrido
(Pani+CNT) são mostrados na Tabela 1, onde
verifica-se que a presença do CNT aumenta o valor
de condutividade da PAni.
Para os valores de condutividadede corrente
alternada (AC), obtidos para os compósitos
contendo PVDF/PAni e PVDF/PAni+CNT, mostram
que a adição do CNT promove aumento da
condutividade para todas as concentrações na
presença do CNT,ainda que não muito expressivo
até 103Hz para as amostras de proporções 80/20 e
90/10 com CNT, como mostrado na Figura 1.
Porém, para os compósitos contendo apenas PAni,
é observado que a amostra 70/30 apresentou
condutividade inferior em relação a 80/20, o que
pode estar relacionado à aglomeração das
partículas, não permitindo boa dispersão na matriz
e dificultando a formação dos caminhos condutores.
Tabela 1 – Medidas de condutividade DC PAni pura e 
híbrido (PAni + CNT).

Amostras Condutividade (S/cm)
PANI 1,83 ± 0,2

PANI + CNT 5,20 ± 0,05

Figura 1 – Condutividade AC dos compósitos contendo 
PAni e híbrido.

Na análise de blindagem, é verificado uma 
tendência no aumento dos valores de eficiência de 
blindagem, com a presença do híbrido, bem como 
com o aumento das proporções das cargas para as 
amostras contendo 70/30 e 90/10 (PVDF/PAni e 
PVDF/híbrido), respectivamente. Em relação às 
amostras com proporção de 80/20 o resultado não 

seguiu a mesma tendência, tanto as medidas de 
blindagem quanto as de condutividade nessa 
proporção foram piores para os materiais contendo 
o híbrido. Conforme citado nos resultados de
condutividade, pode ser devido à aglomeração,
haja vista que, materiais em escala nanométrica
tendem a aglomerar-se, diminuindo a eficiência de
blindagem.

Figura 2 – Eficiência de blindagem (SE) dos compósitos 
contendo PAni e híbrido.

Pelo gráfico percebe-se que as amostras com 
maior proporção de PAni obtiveram os melhores 
valores de blindagem. A eficiência de blindagem 
contendo 10%, 20% e 30% de PAni foram em torno 
de em torno de (-1dB, -9dB e -17dB) o que 
corresponde que teve uma atenuação em torno de 
(30%, 90% e 98%), respectivamente.

Conclusões
De acordo com os resultados, o NTC quando bem 
disperso no material contribui na melhoria de sua 
condutividade. Além disso, pode-se implementar 
novas qualidades ao PVDF,  polímero isolante de 
alta resistência mecânica sujeito a novas 
aplicações, devido á propriedades elétricas bem 
mais favoráveis.
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Resumo
Reproduzir resultados eletroquímicos durante simulações de processos de Top of Line Corrosion (TLC) tem sido 
um desafio, devido a pequena quantidade de fluido condensado que se forma na posição correspondente a 
geratriz superior interna de um duto. Apresentar uma nova célula de ensaio e o uso de mini eletrodos, 
especialmente desenvolvidos para monitorar os principais parâmetros de TLC, é o objetivo desse trabalho. 
Variações na taxa de corrosão foram determinadas pela combinação de 3 métodos: Resistência à Polarização 
Linear (RPL), Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) e curvas de polarização potenciodinâmicas. Os
dados eletroquímicos foram comparados com valores de perda de massa em condições idênticas e mostraram
que a nova metodologia foi capaz de realizar medidas de taxas de corrosão eletroquímicas in situ, reprodutíveis 
e acuradas permitindo uma nova abordagem do fenômeno de TLC.   
Palavras-chave: Top of Line Corrosion - TLC, mini eletrodos, Resistência à Polarização Linear - RPL

Introdução
Descoberta pela primeira vez na década de 1960 
[1], a corrosão em linha de topo de dutos, ou Top of 
line corrosion (TLC), é um mecanismo de 
degradação que se estabelece durante o transporte 
em gasoduto de um "gás úmido" e quando há
significativa troca de calor entre o fluido produzido e 
o ambiente circundante. Se o fluxo de gás/líquido
for estratificado, o vapor quente pode condensar-se
na geratriz superior do gasoduto. A película fina de
água desenvolvida pode ser particularmente
corrosiva, tendo uma composição química
marcadamente diferente daquela que se forma na
parte inferior da linha, em alguns casos devido à
ausência de bases minerais no condensado.
Um gasoduto operando um regime de fluxo
estratificado pode ser dividido, com respeito a
corrosão, em três partes [1] como mostra a Figura1.

Figura 1 – Esquema de gasoduto e fluxo estratificado. 

Nesse trabalho é apresentada a proposta de uma 
célula de ensaio, juntamente com o uso de mini 
eletrodos, especialmente desenvolvidos para 
monitorar os principais parâmetros de TLC

Materiais e métodos
O material testado foi um aço API 5L X65 que é 
amplamente aplicado em tubulações de transporte 
de gás, e um desenho esquemático da célula de 
TLC é apresentado na Figura 2. O sistema de TLC 
consta dos seguintes dispositivos:

1- Célula de vidro de 2L
2- Tampa especial
3- Placa de aquecimento da solução sob

teste para sua vaporização
4- Banho de resfriamento que bombeia fluido

refrigerante na tampa para simular a
temperatura externa,

5- Potenciostato conectado aos eletrodos
expostos ao condensado corrosivo

6- Sistema de termo sensores ligados a um
software de computador que registra as
temperaturas (do gás e na superfície da
amostra ao longo do teste),

7- Coletor de condensado para avaliar as
taxas de condensação

8- Entrada de CO2 
9- Termômetro para controle da temperatura

da solução.
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Figura 2 – Desenho esquemático do aparato 
para ensaios de TLC. 

As amostras de perda de massa e os eletrodos
foram preparados numa sequência de lixamento
com lixas de carbeto de silício até 1200 mesh, 
antes de cada experimento. A solução teste de
3.5% NaCl foi borbulhada com CO2 durante pelo
menos 2 horas antes de cada experimento e a
célula mantida vedada durante todo o processo. 
Após a desaeração da célula as amostras eram 
montadas na tampa, e os sistemas de resfriamento
e aquecimento ligados. Ao estabilizar as
temperaturas o teste era iniciado e a solução sendo
borbulhada com CO2 continuamente durante os
testes.
Os testes de perda de massa seguiram o que
recomenda a norma ASTM standard G1-03 [2].
Dados de perda de massa e eletroquímicos foram
registrados durante 20 horas em cada teste e 
repetidos pelo menos 3 vezes.
A taxa de condensação foi obtida periodicamente
mediante a Equação 1.

,    Eq. 1
onde: WCR é dada em mL/m2s, Vw = volume de 
condensado em mL, At = área da tampa em m2 e tc 
= tempo de coleta em segundos. 
Os testes eletroquímicos foram conduzidos nas 
seguintes condições:  
• LPR polarizando a amostra ± 15mV vs o potencial
do circuito aberto (OCP) com taxa de varredura de
0,25 mV/s para obter uma resistência de
polarização-Rp (em ω. cm2) a cada 5 minutos.
• EIE polarizando a amostra ± 5 mV vs a OCP e
usando a faixa de frequência de 20 kHz a 0,1 Hz
• Polarização anódica e catódica começando pela
OCP e varrendo aproximadamente -250 mV a +100
vs. OCP, respectivamente a uma taxa de varredura
de 0,5 mV/s. (realizadas ao final de cada teste).
Inicialmente os testes de LPR foram tomados
supondo um coeficiente de Stern Geary B=26. Em
seguida, o valor de (Rs) foi então subtraído da (Rp)
obtida na LPR, para produzir uma resistência de
transferência de carga (Rct). A resistência da
solução-Rs (em ω.cm2) usada foi obtida por EIE.

Com os valores corrigidos com a resistência da 
solução – Rs, foi obtida a taxa de corrosão. Em 
seguida, essa taxa de corrosão foi corrigida pelo 
coeficiente de Stern-Geary calculado com as 
constantes, anódica e catódica, obtidas pelas 
curvas de Tafel.

Resultados e discussão
A tabela 1 apresenta a comparação das taxas de 
corrosão pelo método gravimétrico e eletroquímico. 
O erro médio entre as duas técnicas foi de 16,11% 
com um desvio padrão de 9,38%. No entanto, este 
erro está correlacionado à flutuação típica dos 
valores de TLC ao longo do tempo, não significando 
imprecisão dos dados LPR, mas sim, a capacidade 
das medidas eletroquímicas em acompanhar as 
mudanças instantâneas de TLC ao longo do tempo.

Tabela 1 – Comparação entre os resultados eletroquímicos e 
gravimétricos dos testes de TLC em diversas condições.

WCR
(mL /m2s)

Temperatura 
(°C)

Taxa de corrosão
(mm/ano)

Tg TS LPR (média) Gravimétrica
0,21 40 8 0,64 ± 0,08 0,66 ± 0,13
0,39 50 18 0,62 ± 0,12 0,76 ± 0,04
0,07 40 35 0,59 ± 0,05 0,83 ± 0,08
0,64 60 30 0,73 ± 0,10 0,95 ± 0,03
1,05 70 48 1,75 ± 0,07 1,39 ± 0,20
0,17 50 40 1,60 ± 0,11 1,40 ± 0,13
0,50 60 40 1,42 ± 0,15 1,44 ± 0,33
0,38 60 49 1,91 ± 0,08 1,72 ± 0,19
0,66 70 60 2,74 ± 0,24 2,19 ± 0,17

Conclusões
• A combinação de medidas de RPL, EIE e Tafel
permitem avaliar em tempo real o processo de TLC.
• A taxa de corrosão obtida com medidas
eletroquímicas (média) comparada com medições
de perda de massa mostrou uma forte
concordância.
• A combinação dos métodos eletroquímicos (Tafel,
LPR e EIE) usando mini eletrodos superou o
desafio para medir eletroquimicamente taxas de
corrosão em pequenos volumes de líquido
condensado na superfície das amostras com
medidas consistentes.
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Resumo
No controle de processos do Alto-forno, busca-se o máximo aproveitamento dos gases redutores no interior do 
reator. Para tal, o leito de fusão formado deve ser permeável ao escoamento desses gases. Durante o 
transporte, manuseio e carregamento de matérias-primas como coque e sínter, ocorre a degradação e geração 
de partículas finas desses materiais, o que tende a afetar a permeabilidade do leito de fusão e, 
consequentemente, a estabilidade do processo. No presente trabalho, amostras de coque metalúrgico e sínter 
produzidos na usina da Ternium Brasil foram caracterizadas e o modelo de degradação de minérios de Tavares 
e Carvalho foi aplicado para descrever, sob a ótica mecanicista, a degradação desses materiais. Os resultados 
mostraram que o modelo é capaz de descrever a granulometria resultante da combinação de mecanismos de 
abrasão e quebra volumétrica, bem como a distribuição de energias de fratura de coque e sínter.
Palavras-chave: Degradação, Coque, Sínter, Modelagem, Alto-Forno.

Introdução
A degradação de coque e sínter que ocorre desde a 
fabricação desses materiais até o carregamento 
nos Altos-Fornos é um dos principais desafios 
enfrentados por grande parte das usinas 
siderúrgicas, que trabalham ativamente nesse 
contexto para minimizar a geração de finos [1]. 
Prever a degradação das matérias-primas dos 
Altos-Fornos, em qualquer estágio do 
abastecimento desses materiais, é de grande 
interesse para qualquer usina que visa ter um 
controle mais rigoroso da degradação desses 
materiais. 
Um desenvolvimento recente para atingir tal 
objetivo foi o modelo mecanicista de Tavares e 
Carvalho [2], originalmente idealizado para 
descrever a degradação de minérios de ferro 
granulados. A abordagem se estendeu e foi
aplicada com sucesso na previsão da degradação 
de pelotas queimadas. Desta forma, o presente 
trabalho tem como objetivo caracterizar a 
degradação mecânica de amostras de coque 
metalúrgico e sínter, aplicando o modelo de 
Tavares e Carvalho e verificar sua capacidade em 
prever a geração de finos de coque e sínter em 
função da energia aplicada sobre as partículas 
desses materiais. 

Materiais e métodos
Aproximadamente 150 kg de coque metalúrgico e 
80 kg de sínter foram coletados na usina 
siderúrgica da Ternium Brasil. As amostras foram 

encaminhadas ao LTM, onde as mesmas foram 
peneiradas conforme sequência padronizada de 
aberturas em progressão de razão √2.
Para cada material, amostras contidas em três 
faixas granulométricas distintas foram selecionadas 
para ensaios de autofratura e de queda de peso. 
Esses ensaios visaram promover a quebra do 
material para diferentes granulometrias e energias 
de impacto, distinguindo-se os mecanismos de 
quebra entre volumétrica, quando a perda mássica 
da partícula após um impacto é igual ou superior a 
10%, e superficial, nos casos onde a perda mássica 
é inferior a 10%.
Adicionalmente, mais uma amostra de cada 
material contido em uma determinada faixa 
granulométrica foi selecionada para a calibração 
das energias de impacto dos ensaios de 
autofratura. 

Modelagem Mecanicista
O modelo de Tavares e Carvalho [2] baseia-se na 
mecânica do dano e na distribuição das energias de 
fratura, distinguindo-se os mecanismos de quebra 
em função da energia de impacto aplicada às 
amostras. A partir de uma metodologia de 
caracterização não convencional, é possível 
estimar, dado uma sequência de eventos de 
impacto e as energias que ali estão envolvidas, a 
proporção de partículas quebradas e de finos 
gerados, além da distribuição granulométrica dos 
produtos da quebra do material. 
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Resultados e Discussões.
A partir dos resultados dos ensaios de autofratura e 
queda de peso, foram obtidas as curvas de 
distribuição que melhor se ajustaram aos dados 
experimentais de quebra volumétrica no primeiro 
impacto em função das energias de impacto, para 
coque e sínter, conforme apresentado na Figura 1. 
A energia de fratura em função do tamanho de 
partícula foi calculada, para ambos materiais, a 
partir da Equação 1, proposta por Tavares [3]

Eq. 1

Onde E50b,j é a mediana de energia específica de 
fratura, em J/kg, dj é o tamanho da partícula e d0, 
Einf e ϕ são parâmetros obtidos a partir dos 
resultados dos ensaios experimentais. A Figura 2
apresenta a relação entre as energias de fratura e o 
tamanho de partícula de coque e sínter.
Os resultados apresentados nas Figuras 1 e 2
indicaram que o sínter apresenta maior 
susceptibilidade à quebra volumétrica do que o 
coque, devido a sua menor resistência. Esse 
comportamento já era esperado e o modelo foi 
capaz de interpretar isto sob a ótica mecanicista. 
Na Figura 2 observa-se que a energia, em J/kg, 
necessária para fraturar o coque, independente da 
granulometria, é cerca de oito vezes maior do que 
no caso do sínter.

Figura 1 – Distribuição log-normal das energias de 
fratura de coque e sínter

Figura 2 – Dependência do tamanho de partícula na 
energia mediana específica de fratura de coque e 

sínter

A partir dos dados de perda mássica obtidos de 
cada evento de queda de uma partícula no ensaio 
de autofratura, foram obtidas as relações entre as 
taxas de abrasão média e a energia específica de 
impacto. A Figura 3 apresenta os resultados 
comparativos para amostras de coque e sínter 
classificadas na faixa granulométrica de 31,5 x 26,5 
mm. Observa-se que o sínter é mais susceptível à 
perda mássica por abrasão do que o coque. A 
diferença em relação ao coque aumenta 
consideravelmente com o aumento da energia do 
impacto, chegando a valores cinco vezes maiores 
para impactos da ordem de 60 J/kg.

Figura 3 – Comparação da perda mássica média por 
impacto, em função da energia específica de impacto 
para o coque e o sínter na faixa de 31,5 x 26,5 mm.

Conclusões
● O sínter mostrou-se mais susceptível à 

degradação mecânica do que o coque, 
independente do mecanismo de fragmentação 
considerado

● O modelo de Tavares e Carvalho descreve, 
com boa previsibilidade, a degradação de 
materiais como coque e sínter durante 
operações de transporte e manuseio.
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Abstract
Superalloy 718 was specially designed for high temperatures. However, due to an embrittlement phenomenon, its 
application is limited up to 650ºC. This work presents a contribution to the understanding of the embrittlement 
mechanism focusing on the crack propagation kinetics responsible for the brittle fracture. This manifestation is 
known as OAIC (Oxidation Assisted Intergranular Cracking), although the phenomenology resulting in such
degradation is not well understood. The approach to the problem was accomplished in the solubilized condition 
by mechanical testing, fractography and activation energy calculation. The results suggest that niobium 
segregation together with γ” preferential precipitation at grain boundary and the consequent stress state build up 
should play a decisive role in the embrittlement.
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Introduction
Nickel based superalloys are a good benefit-cost ratio 
material for challenging environments due to their 
great mechanical properties, oxidation resistance and 
high-temperature structural stability. Inconel 718, 
particularly, has great commercial importance and it 
has been used for decades in the aerospace and 
nuclear industries [1]. Its Ni-Fe-Cr matrix is hardened 
by the phases γ’ (Ni3(Al,Ti)) and γ” (Ni3Nb). The 
expressive amount of niobium favors its segregation 
through grain boundaries, (Nb,Ti)C formation and γ” 
precipitation, playing an important role within the 
microstructure. It is reported that while Inconel 718 is 
under load and exposed between 650 and 850ºC 
approximately, the phenomenon referred as OAIC 
occurs and embrittles the alloy [2]. As a result, an 
undesired change in the fracture mode is observed at 
these temperatures, weakening mechanical properties.
Pang et al [3] identified 20 years ago a probable 
association between intergranular fracture of IN-718 
samples exposed to 700ºC and the surface 
enrichment of niobium in creep crack growth 
experiments. However, most subsequent studies have 
suggested niobium carbide (NbC) dissociation in the 
presence of oxygen as the main niobium source for 
inducing brittle oxide formation of Nb2O5 at the grain 
boundaries [4]. Addition of combined temperature and 
tension would ultimately result in grain boundaries 
decohesion. Thereafter, several authors have 
propagated this assumption, supported by evidence of 
feathery-like NbC after long hours of high temperature 
exposure, even though the Nb2O5 characterization is 
hardly found in the literature. Despite the numerous 
studies on this topic, there is no consistent explanation 
regarding the mechanisms involved or their 

dependency on thermodynamic variables. Thereby, 
the objective of the present study was presenting an 
approach that considers the kinetics of the 
intergranular crack growth at temperatures 
corresponding the minimum of ductility. 

Experimental Procedures
Cylindrical tensile specimens from a forged bar
provided by Villares Metals S.A. were submitted to a 
vacuum solution annealing treatment at 1050ºC 
during 1 h, followed by water cooling. Hot tensile 
tests were then performed at strain rates of 3.2x10-3

s-1, 3.2x10-4s-1 and 3.2x10-5s-1, between 600 and
925ºC. Extra tensile test at 850ºC was performed 
and stopped before fracture at different strain levels. 
The microstructure of the fractured samples in the 
longitudinal section was then observed by scanning 
electron microscopy (SEM) and by transmission 
electron microscopy (TEM). The activation energy 
for the OAIC start was calculated using the 
Arrhenius equation. 

Results and discussion
The solution annealed Inconel 718 observed by 
SEM and TEM presented a γ-matrix with mostly 
equiaxial grains, a few primary carbides (Nb,Ti),C at 
the grain boundaries and several twin boundaries.
The material in this condition was free of the 
hardening phases γ' and γ'' as well as delta phase.
Table 1 present data results of yield strength, 
elongation and time for rupture from the mechanical 
testing between 600 and 925ºC at 3.2x10-4s-1. The 
results show a region of minimum ductility 
associated to a peak of resistance in the 
intermediate temperatures of the analyzed range.  
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At this temperature interval, dynamic strain aging 
and the dynamic precipitation of mostly γ” occur 
simultaneously.

Table 1 – Data results of yield strength, elongation and 
time for rupture from the mechanical testing between 600 
and 925ºC at 3.2x10-4s-1.

Temperature 
(ºC)

Yield 
strength 

(MPa)
Elongation 

(%)
Time for 
rupture 
(min)

600 236.43 71.39 37.41
650 229.09 73.35 37.62
700 320.77 41.56 30.52
850 448.95 20.38 11.84
900 202.49 40.81 21.59
925 148.39 99.95 53.92

Some surface fractures from SEM are shown in 
Fig.1. At 600ºC, the presence of dimples indicated 
clearly a ductile fracture. Yet, from 650ºC it was
possible to identify intergranular brittle fracture at 
the sample edges. The brittle aspect is known to 
progress towards the interior of the sample until it 
takes over the surface completely [2], which is 
illustrated by the sample tested at 850ºC. At 900ºC, 
the presence of cavities marks the return to the 
ductile behavior.

Figure 1 – Fracture transition mode observed in SEM for 
(a) 600ºC, (b) 850ºC and (c) 900ºC.

The OAIC transition temperatures of 650 and 900ºC
in Fig. 2 revealed the occurrence of several 
secondary cracks along the section length in a 
relatively low magnification, while these features 
were not observed at the minimum ductility at 
850ºC.  

Figure 2 – Longitudinal sections of (a)650, (b) 900ºC, (c) 
850ºC and (d) interrupted 850ºC tested samples.

However, a similar aspect showing the crack that 
would lead to fracture was found for the interrupted 

test sample at 94% of its total deformation. This 
850ºC coincides with nearly instantaneous 
clustering of particles and, therefore, the maximum 
kinetics of precipitation [5]. When addressing the 
occurrence of multiple secondary cracks 120s 
before the rupture, it points to a very fast nucleation
and propagation of these cracks, which is 
incompatible with the long aging times in which NbC 
dissociation has been reported. Throughout this 
investigation, the relatively small amount of NbC at 
the grain boundaries questions whether they could 
provide enough of the niobium element to form a 
brittle oxide in the presence of oxygen. Also, the 
NbC oxidation should be rapid enough to occur 
within a few seconds of tensile test. EDS mapping 
near the edges of fracture of the samples at the 
minimum ductility temperature range presented a 
poorly defined interface between (Nb,Ti)C carbides 
and the matrix, besides dissolved niobium around 
them. In turn, TEM analysis confirmed an intensive 
precipitation of mostly γ” and γ’ for 700ºC. The 
presence of Nb2O5 on the fracture surface or 
associated with the secondary cracks could not be 
confirmed. The calculated value of a 223 kJ/mol 
activation energy for the phenomena manifestation 
reveals niobium diffusion as the controller 
mechanism to the embrittlement.

Conclusions
The present results suggest that the main 
mechanism for the minimum in ductility observed to 
the solution annealed IN-718, known in the scientific 
literature as OAIC, involves primarily the 
segregation of Nb to grain boundary and a strain-
induced fine precipitation of γ”, ultimately resulting 
in a change of fracture from ductile transgranular to 
brittle intergranular mode. Activation energy 
calculation of 223kJ/mol shows niobium self-
diffusion in nickel matrix as the controller 
mechanism for the phenomenon. Strain-induced 
fine precipitation of γ” explains the peak of 
resistance in the minimum ductility temperature 
range. 
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