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Editorial
s cinco artigos que compõem a presente edição da Revis-

ta Militar de Ciência e Tecnologia (RMCT), 

correspondente aos meses de abril, maio e junho de 2012, 

abrangem as áreas de engenharia de telecomunicações e 

de materiais. No primeiro artigo, Lima e colaboradores 

expandem a pesquisa desenvolvida no IME em torno da 

sinterização do compósito bifásico cerâmico Al2O3-YAG, material utilizado como 

refratário na indústria aeronáutica e aeroespacial. No artigo seguinte, Melo e Thau-

maturgo dão partida numa série de artigos abordando o emprego do filito, apresen-

tando caracterizações físicas e químicas, a fim de avaliar seu potencial como matéria 

prima na fabricação de cimentos geopoliméricos, sendo um possível substituto do 

cimento “Portland”, em aplicações estruturais. No terceiro artigo, Vivacqua e Elias 

dão continuidade às pesquisas em implantes dentários, analisando o comportamento 

do material ósseo  quando solicitado por esforços que simulam uma situação real, 

submetendo amostras a ensaios de flexão em quatro pontos (barra), com o objetivo de 

avaliar o comportamento mecânico, tanto no sentido longitudinal quanto no circun-

ferencial. O quarto artigo apresenta as pesquisas efetuadas por Enríquez e Giraldi, 

analisando sensores a fibra óptica baseados em grades de Bragg em fibra para apli-

cação em monitoramento de tração, por meio de simulações dos espectros das grades 

de Bragg em fibra, como sensores de tração como parâmetro isolado. Finalmente, no 

quinto artigo, Amaral, Maria e Brandão estudam a influência dos parâmetros de 

pulso (tempos dos blocos térmicos) no tamanho de grão e dureza do metal de solda, 

num processo MIG Superpulso aplicado a ligas de alumínio.

Boa leitura.
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ABSTRACT

Currently, in aeronautics and space engineering sectors, the two-phase com-
posite Al2O3-YAG presents the possibility of being applied to jet engines and gas 
turbines due to its excellent properties at high temperatures. Beyond these appli-
cations, this composite has also favorable prospects in its use as a ballistic armor 
because of its high hardness and abrasion resistance. The green bodies of Al2O3 
and Al2O3-YAG, both with 4 wt% Nb2O5, were compacted at 70 MPa and sintered at 
1450 °C for 3 and 2, 3 and 4h, respectively. These materials were characterized by 
X-ray Diffraction (XRD), Rietveld phase quantification, Scanning Electron Micros-
copy (SEM) and density. The Al2O3 presented a density of 96% while the composite, 
60%. This result shows that it is still necessary optimize their processing in order to 
achieve better densification and to make possible its use in structural applications.

Keywords: ceramic, sintering, Al2O3-YAG, Nb2O5

RESUMO

Atualmente, no sector da engenharia aeronáutica e espacial, o compósito bi-
fásico Al2O3-YAG apresenta a possibilidade de ser aplicado a motores a jato e em 
turbinas a gás, devido às suas excelentes propriedades a altas temperaturas. Além 
destas aplicações, este composto possui também perspectivas favoráveis em blin-
dagem balística devido à sua elevada dureza e resistência à abrasão. Os corpos 
verdes de Al2O3 e Al2O3-YAG, ambos com 4% em peso de Nb2O5, foram compac-
tados a 70 MPa e sinterizados a 1450 °C durante 3 e 2, 3 e 4 h, respectivamente. 
Estes materiais foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), quantificação 
de fases por Rietveld, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e densidade. O 
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Al2O3 apresentou uma densidade de 96% enquanto que o compósito 60%. Este 
resultado mostra que ainda é necessário otimizar o seu processamento, a fim de 
conseguir uma melhor densificação, para tornar possível o seu uso em aplicações 
estruturais.

Palavras–Chave: cerâmica, sinterização, Al2O3-YAG, Nb2O5 

INTRODUÇÃO

Os óxidos cerâmicos, em especial o YAG (Y3Al5O12 – “Yttrium Aluminum Gar-
net”), apresentam como vantagem em relação a outros cerâmicos uma alta resis-
tência à oxidação e à corrosão em ambientes agressivos e em elevadas temperatu-
ras [Mizutani, 2002]. Estudos desenvolvidos na década de 90 [Parthasarathy, 2004; 
Li, 1999] mostraram que este óxido possui a maior resistência à fluência dentre os 
cerâmicos. Este material também é um componente em potencial em compósitos, 
tanto como matriz quanto como reforço. Sendo assim, a produção do compósito 
Al2O3-YAG torna-se bastante atrativa para o mercado. Várias pesquisas confirma-
ram a manutenção da resistência mecânica deste material em temperaturas supe-
riores à 1500 ºC [Waku, 1998; Li, 1999; Parthasarathy, 2004; Won, 2011].

A Figura 1 apresenta o diagrama de fases do sistema Al2O3-Y2O3 [Partha-
sarathy, 2004], formado pelos compostos YAG, YAP (YAlO3 – “Yttrium Aluminum 
Perovskite”) e YAM (Y4Al2O9 – “Yttrium Aluminum Monoclinic”). As linhas cheias 
representam o diagrama de equilíbrio eutético estável, com composição eutética 
de 20,5 e 79,5, em percentual molar de Y2O3 e Al2O3, respectivamente. Nesta com-
posição ocorre a formação do compósito Al2O3-YAG, que possui uma temperatura 
de fusão de 1824 ºC. Por outro lado, as linhas pontilhadas representam a reação 
eutética metaestável, onde a composição de 77 e 23% em mols de Al2O3 e de Y2O3, 
respectivamente, possibilita obter a formação do compósito Al2O3-YAP à 1702 ºC 
[Parthasarathy, 2004; Li, 1999; Waku, 1998].

O objetivo deste trabalho foi produzir o compósito bifásico Al2O3-YAG em pó e sin-
terizá-lo em presença de fase líquida com o uso do Nb2O5 como aditivo de sinterização.

Figura 1 Porção rica em Y2O3 do sistema Al2O3-Y2O3 [Parthasarathy, 2004]
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PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A mistura de pós de Al2O3 e Y2O3 foi preparada na estequiometria correspon-
dente ao eutético, conforme a Tabela. 1 e segundo a Figura. 1. A densidade teórica 
da mistura Al2O3-Y2O3 foi obtida por meio da regra das misturas (Equação 1).

Tabela 1 Densidade, número de mols e proporção estequiométrica em massa e peso da mistura Al2O3-Y2O3

Fases Al2O3 Y2O3 Mistura Al2O3-Y2O3

Densidade (g/cm3) 4,00 5,06 4,33

Mols (%) 79,50 20,50 100,00

Massa (g) 81,06 46,29 127,35

Peso (%) 63,65 36,35 100,00

  

  
    

(1)

onde:  
r é a densidade (g/cm3);
i, é a i-ésima fase; e
wi, o percentual em peso da fase i.

A mistura Al2O3-Y2O3 foi moída em moinho de bolas planetário da marca Rets-
ch, modelo PM-400, equipado com copos de aço de 10 cm de diâmetro interno, 
volume de 500 ml e revestimento interno de WC. Os corpos moedores utilizados 
foram bolas de Al2O3 com diâmetros na faixa de 2 a 3 mm. Em seguida, os pós fo-
ram secos à 120 ºC, por 48 h. Após a secagem, foram desaglomerados em gral e 
pistilo de Al2O3 e peneirados em peneiras de 80 mesh (0,177 mm), por meio de um 
vibrador de peneiras, marca TWB.

Os pós de Al2O3-YAG foram produzidos de acordo com procedimentos des-
critos anteriormente [Cabral, 2010]. Nesta etapa, os mesmos procedimentos para 
secagem, desaglomeração e peneiramento foram empregados. Foram produzidos 
dois materiais, Al2O3-YAG e Al2O3, ambos aditivados com 4% em peso de Nb2O5. 
Nesta fase, o tempo de moagem foi maior, de 4 h, a fim de garantir uma maior efi-
ciência de redução do tamanho de partícula.

A prensagem uniaxial foi realizada à 70 MPa, com 20 s de aplicação de carga 
em uma Máquina Universal de Ensaios EMIC, modelo DL 10000. Os corpos verdes do 
compósito foram sinterizados no forno NETZSCH, modelo 417/1, com taxa de aqueci-
mento e resfriamento de 10 ºC/min, em atmosfera ao ar, à 1450 ºC, com 2, 3 e 4 h de 
patamar. Já a mistura Al2O3 com Nb2O5 foi sinterizada somente à 1450 ºC, por 3 h.

As análises por DRX dos compactos sinterizados foram obtidas em difratômetro 
PANalytical, modelo X’Pert Pro. Utilizou-se radiação CuKa de comprimento de onda 
1,5453 Å, com uma tensão de tubo de 40 kV, uma corrente de 40 mA e varredura 
com 2q entre 20º e 80º. As análises foram realizadas com tempo de coleta de 5 s por 
passo, com 1º, 1º e 0,3º para a fenda incidente, divergente e programável, respecti-
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vamente. O método de Rietveld foi empregado para a quantificação de fases, usando 
o programa Topas versão acadêmica [Young, 2005; Jiménez, 2004 ; Ortiz, 2001].

A densidade relativa foi obtida por meio do quociente da densidade de massa 
aparente (dma) pela densidade teórica (rr). A dma foi determinada pelo princípio de 
Arquimedes, de acordo com a norma NBR 6220 da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas).

Para esta medida foi usada uma balança do tipo METTLER, modelo AE 200, 
com precisão de 1 x 10 - 4 g. A densidade teórica foi calculada pela regra das mis-
turas, por meio da Equação 1, onde os valores de percentual em peso e densidade 
da fase i (wi e ri, respectivamente), são fornecidos pela metodologia de Rietveld.

A microestrutura das amostras sinterizadas foi analisada por meio do micros-
cópio eletrônico JEOL, modelo JSM-5800 LV, equipado com o EDS (“Energy Dis-
persive X-ray Spectrometer” - Espectrômetro de Dispersão de Energia”), Noran 
System SIX, modelo 200. As amostras foram recobertas com ouro, durante 3 min, 
na evaporadora Balzers, modelo FL-9496

RESULTADO E DISCUSSÃO

A Tabela 2 apresenta a quantificação de fases, pelo método de Rietveld, dos 
produtos sinterizados.

O percentual de Al2O3 presente no primeiro material situou-se acima de 62%. 
Este resultado foi superior ao esperado para este compósito, como apresentado na 
TAB. 3. Este valor foi oriundo da aditivação secundária proveniente das bolas de 
moagem de Al2O3 [Lima, 2005; Cabral, 2010; Cabral, 2012], tanto na moagem da 
mistura inicial quanto na do compósito.

O Al2O3 com Nb2O5 apresentou a formação de 1,17% em peso de AlNbO4 e a 
presença de 1,39% de Nb2O5. Em outras pesquisas [Gomes, 2004; Santos, 1998] 
ocorreu a formação completa do AlNbO4, também à 1450 ºC, por 3 h de patamar. 
Possivelmente, este material deveria ter sido sinterizado com uma taxa de aque-
cimento mais lenta, a fim de garantir a reação de todo o Nb2O5 com o Al2O3 para a 
completa formação do AlNbO4.

Por outro lado, no compósito Al2O3-YAG com Nb2O5 ocorreu ainda a formação 
da fase YNbO4, com valores em peso na faixa de 4,28 e 7,05%. Porém, não hou-
ve a formação de AlNbO4, como observada na amostra de Al2O3 sinterizada com 
Nb2O5, provavelmente devido ao Y (ítrio) ter se ligado preferencialmente ao Nb 
(nióbio) em relação ao Al (alumínio).

Tabela 2 Quantificação percentual em peso pelo método de Rietveld

Fases Al2O3-YAG com Nb2O5 Al2O3 com Nb2O5

Tempo (h) 2 3 4 3

Al2O3 63,22 64,35 63,21 97,44

YAG 30,20 31,40 29,70 -

Nb2O5 0,00 0,00 0,00 1,39

YNbO4 6,58 4,28 7,05 -

AlNbO4 0,00 0,00 0,00 1,17
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Tabela 3 Proporção estequiométrica, em peso, do compósito Al2O3-YAG

Fases YAG Al2O3 Al2O3-YAG

Densidade (g/cm3) 4,53 3,97 4,45

Número de mols 13,67 45,33 59,00

Massa (g) 81,16 46,24 127,44

Peso (%) 63,70 36,30 100,00

Os valores da densidade relativa do compósito sinterizado Al2O3-YAG com 
Nb2O5 e também do Al2O3 sinterizado com Nb2O5 são apresentadas na Figura 2.

Figura 2  - Densidade do compósito Al2O3-YAG e do Al2O3 sinterizados com Nb2O5

O Al2O3 sinterizado com Nb2O5 apresentou uma densidade de 96%, o que corro-
bora os resultados já descritos para este material [Gomes, 2004; Santos, 1998]. Esse 
resultado satisfatório deve-se, possivelmente, à formação da fase líquida AlNbO4, in-
tergranular, que preenche os espaços entre os grãos de Al2O3, ajudando no processo 
de densificação [German, 1996; Barsoum, 1997].

A densificação do compósito Al2O3-YAG com Nb2O5, entretanto, foi insuficiente. 
Provavelmente, a temperatura de sinterização de 1450 ºC foi baixa. Além disso, a 
formação de YNbO4 provavelmente inibiu o avanço da sinterização. Aparentemen-
te, esta fase cristalina não molhou as partículas do compósito, o que mantém os 
poros maiores, com tendência de maior coordenação. Poros desse tipo tendem a 
crescer, e não a desaparecer [German, 1996; Barsoum, 1997].

Na amostra sinterizada de Al2O3-YAG com Nb2O5, foram observadas, duran-
te a análise microscópica por elétrons retroespalhados, três tonalidades de fases: 
clara, cinza escura, e escura, como mostrado na Figura 3 (a). A análise por EDS na 
fase cinza escura revelou uma elevada fração de alumínio, referente à fase Al2O3 
(Figura 3(b). A fase clara provavelmente é proveniente do ítrio da fase YAG, que 
possui elevado peso atômico. A fase escura possivelmente refere-se ao nióbio pre-
sente no niobato de alumínio.
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Figura 3 (a) Imagem por elétrons retroespalhados da amostra sinterizada Al2O3-YAG com Nb2O5, com uma 
região indicativa da presença de YNbO4, com aumento de 10.000X e (b) EDS do contorno da partícula rica 

em alumínio.

Na sinterização do Al2O3 com Nb2O5, foi possível verificar a presença de uma 
fase intergranular formada nos contornos de grãos, por meio de elétrons secundá-
rios, como indicada na Figura 4 (a). Pela análise de EDS, comprovou-se que esta 
fase é rica em Nb, como ilustrado na Figura 4 (b). Este resultado está de acordo 
com os de DRX, que indicaram a presença da fase AlNbO4. A formação dessa fase 
líquida na sinterização permitiu maior densificação.

Figura. 4 (a) Microestrutura da mistura sinterizada Al2O3 com Nb2O5, usando elétrons secundários, com os 
pontos indicativos do EDS, com aumento de 5.000 X e (b) EDS da fase intergranular rica em Nb

CONCLUSÕES

As amostras Al2O3-YAG aditivadas com Nb2O5 mostraram uma densidade me-
nor, provavelmente pelo não molhamento da fase sólida pela fase líquida formada 
de YNbO4. 

Nas amostras de Al2O3 com Nb2O5 sinterizadas à 1450 ºC, houve a formação 
da fase líquida de AlNbO4, que molhou os contornos dos grãos e promoveu a ótima 
densificação, de 96%.
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Os resultados mostraram que são necessários ainda ajustes nas condições 
de processamento e de sinterização, como um novo aditivo de sinterização, que 
melhore a densificação de Al2O3-YAG com Nb2O5.
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Abstract

This work is the first of a series presenting a new application of the rock phylli-
te. Phyllite is a material found abundantly in the earth’s crust, that has a low aggre-
gate cost. Here, we have determined its physical properties, such as the bulk densi-
ty, specific surface area and particle size distribution. The chemical characterization 
of the rock consisted of determining the chemical and mineralogical composition, 
both qualitatively and quantitatively. It was observed that phyllite is composed of 
quartz and muscovite, as majority mineral phases and kaolinite, microcline, rutile 
and goethite, as minority mineral phases. The high amount of quartz, together with 
the amount of up to 40% of phyllosilicates (muscovite and kaolinite), makes phyllite 
a strategic material for the manufacture of geopolymer cement, a material that can 
replace Portland cement in structural applications.

Keywords: phyllite, characterization, mineral phases, geopolymer

RESUMO

Este artigo é o primeiro de uma série a respeito de uma nova aplicação do mi-
neral filito. O filito é um mineral muito abundante na crosta terrestre, que apresenta 
um baixo custo agregado. Neste trabalho, determinamos suas propriedades físicas, 
como massa específica, área superficial e distribuição de tamanhos de partícula. 
A caracterização química do mineral consistiu em determinar sua composição quí-
mica e mineralógica, tanto de forma qualitativa como de forma quantitativa. Foi 
observado que o filito é composto de quartzo e moscovita como fases principais e 
de caulinita, microclina, rutilo e goethita como fases secundárias. O elevado teor de 
quartzo, juntamente com uma concentração de até 40% de filossilicatos (moscovita 
e caulinita), fazem do filito um material estratégico para a fabricação de cimento 
geopolimérico, um material que pode substituir o cimento Portland em aplicações 
estruturais. 

Palavras-chave: filito, caracterização, fases minerais, geopolímeros
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Introdução

Geopolímeros são constituídos de uma mistura de alumínio, silício, solução 
alcalina, silicato e agregados, curados a uma temperatura específica. Nessas con-
dições, é formado um compósito que consiste de uma matriz gel aluminossilicato 
amorfo, com partículas residuais/parcialmente dissolvidas da fonte cristalina de Al 
e Si e de agregados (Xu, 2002; Xu et.al., 2002):

Fonte de Al-Si + nMOHaq 
+ M2SiO3 (s ou l) + agregados

 Temperatura; tempo de cura

gel geopolimérico + 
Al-Si partículas não dissolvidas +

agregados

Os materiais geopoliméricos possuem algumas propriedades consideradas 
únicas como: alta resistência inicial, durabilidade, elevada resistência a ataques 
químicos de ácidos e sulfatos, habilidade de imobilizar compostos tóxicos e radio-
ativos, baixas porosidade e permeabilidade, e resistência a altas temperaturas. Ao 
reunir essas propriedades especiais com seus benefícios para o meio ambiente, 
como baixo consumo de energia e baixa emissão de gás carbônico na sua produ-
ção, estes polímeros inorgânicos tornam-se materiais estratégicos para o desen-
volvimento sustentável e uma séria alternativa para o cimento Portland (Davidovits 
1988a; 1988b; 1988c; 1991; 1994; Majidi, 2009). 

Teoricamente, qualquer material que contém Al e Si em sua composição pode 
ser a fonte sólida de aluminossilicato para a geopolimerização (Xu, 2002; Xu et.al., 
2002). As fontes mais utilizadas na geopolimerização atualmente são o metacaulim 
ou caulim calcinado, e a cinza volante, que é um resíduo industrial. O metacaulim 
possui um custo elevado, e a cinza volante apresenta diversas fases complexas.

A busca por materiais alternativos tem por objetivo baratear os custos de um 
processo industrial. O filito, material de baixo valor agregado, é composto princi-
palmente por Al e Si, e é uma rocha fácil de pulverizar, fornecendo um pó finíssi-
mo. Seus componentes essenciais são filossilicatos de pequeno tamanho de grão, 
como a mica muscovita finamente dividida ou sericita, caulinita, e quartzo (Valera 
et.al., 2002; Abreu, 1973).

Dessa forma, a utilização do filito como precursor geopolimérico, é incenti-
vada por sua abundância, baixo custo, e o fato de já ser aplicado nas indústrias 
cerâmicas como substituto parcial do caulim. É empregado em massas cerâmicas 
de grés sanitário, indústrias de argamassa, plastificante, ração animal, pigmentos, 
aglutinantes, concretos especiais, e materiais à prova de água devido à baixa per-
meabilidade (Santos, 1992; Motta et.al. 1998; Moreto, 2006; Garzón et.al., 2010). 

Assim, o seguinte trabalho apresenta caracterizações físicas e químicas reali-
zadas no filito, a fim de avaliar seu potencial como matéria prima na fabricação dos 
compósitos geopoliméricos.
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Materiais e métodos

Materiais
No Brasil, um dos grandes depósitos de filito ocorre na região de Itapeva, SP, 

com variação de colorações entre as cores branca, preta e rósea. Cada uma apre-
senta suas características químicas e aplicações diversas. Geralmente, possuem 
alta plasticidade, boa resistência mecânica e cores clareadas após a queima. O 
material de coloração branca apresenta amostras de cor creme ou creme esver-
deado, e este é o produto que possui maior valor comercial. Apresenta cor mais 
clara após a queima à temperatura de 1000oC, e é comercializado como um subs-
tituto parcial das argilas brancas por ser um produto mais barato e por agir como 
fundente durante a queima dos cerâmicos.  A porção rósea com tonalidades mais 
claras tem encontrado espaço no mercado das argamassas e outros ramos, como 
na produção de ração animal e cargas minerais nas indústrias de tintas e selantes 
(Moreto, 2006).

Estes dois tipos de filitos foram caracterizados neste trabalho. A diferença en-
tre eles depende do processo que sofre após ser extraído do campo, distinguindo-
-se pela granulometria e teor de umidade. Como solicitado, o material foi entregue 
moído com as granulometrias mostradas na TAB. 1 (estes valores foram fornecidos 
pelo controle de qualidade da Mineração Itapeva), que mostra uma aproximação 
do material que fica retido em cada abertura de malha de peneira. O peneiramento 
é realizado via úmida, por série de peneiras padrão. O filito creme (FC) apresentou 
tamanho de partículas menor que o filito branco (FB).

Tabela 1 Granulometria dos filitos recebidos usando peneiramento via úmida

Granulometria

FB FC

Resíduo na malha de abertura 0,075 mm Entre 16 e 10%. Entre 5,3 e 3%.

Resíduo na malha de abertura 0,044 mm Entre 9,5 e 7% Entre 6,2 e 5%

Caracterização
A massa específica aparente dos reagentes em pó foi determinada utilizando 

o frasco volumétrico “Le Chatelier”, de acordo com a norma brasileira NBR NM23.
As análises de B.E.T., para determinação da área específica superficial, foram 

realizadas no Laboratório de Análises Térmicas da Seção de Engenharia Química 
do Instituto Militar de Engenharia usando um analisador de superfície específica da 
Micromeritics, modelo ASAP 2000. As amostras foram pesadas em uma balança 
analítica, secas e desgaseificadas com nitrogênio gasoso a uma temperatura de 
350 oC, até estarem totalmente secas. A adsorção e desorção do N2 ocorreram a 
temperatura de 77 K.

A distribuição granulométrica foi determinada pela técnica de difração a laser 
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em um granulômetro a laser Mastersizer 2000 da Malvern Instruments Ltda do 
Centro de Tecnologia Mineral (CETEM). As amostras foram dispersas em água e 
foi utilizado o acessório Hydro2000SM para amostras aquosas. Foi utilizada laser 
He(Ne) (comprimento de onda é de 632,8 nm). O modelo de análise utilizado foi 
de partícula esférica, com rotação de 2500 rpm e tempo de agitação de 5 minutos 
em ultra-som. Foi usada a aproximação de difração de Fraunhofer para encontrar a 
distribuição do tamanho de partícula.

A análise de fluorescência de raios X (XRF) foi realizada em um equipamento 
Philips PW 2400 com fonte de raios X de ródio a 3 kW, do Laboratório de Análise 
de Minerais e Rochas da Universidade Federal do Paraná, para determinação da 
composição química dos filitos.

As análises térmicas DTA e TG foram determinadas usando o modulo SDT-
2960 (DTA/TGA) simultâneo da TA Instruments no CETEM. Foi usado em torno de 
20-40 mg de cada amostra para o ensaio e o material inerte utilizado foi alumina. As 
amostras foram aquecidas até 1200 oC, a uma taxa de 20 oC por minuto.

A difração de raios X (DRX) foi realizada utilizando o método de pó no equi-
pamento Bruker-D4 Endeavor do CETEM para determinação qualitativa das fases 
minerais. Foram usadas as seguintes condições de operação: radiação Co Ka, λ= 
1,79021 Å, gerador operado a 40 kV e 40 mA; velocidade do goniômetro de 0,02° 
2θ por passo com tempo de contagem de 0,5 segundo por passo e coletados de 4 
a 80º 2θ, com detector sensível à posição LynxEye. As interpretações qualitativas 
do espectro foram efetuadas por comparação com padrões contidos no banco de 
dados PDF-02 (ICDD, 2006) em software Bruker DiffracPlus.

O método de Rietveld foi aplicado nos filitos branco e creme para determina-
ção quantitativa das fases minerais utilizando o programa TOPAS versão 3 1999, 
2000. Os difratogramas foram analisados e comparados com os padrões forneci-
dos pelo banco de dados da Bruker Structure Database e do ICSD (Inorganic Crys-
tal Structure Database).

Foi utilizado um microscópio de alta resolução JEOL modelo 2100F que pos-
sui fonte de elétrons por emissão de campo (FEG, do inglês Field Emission Gun), 
operado a 200KV com modo de varredura (STEM, do inglês Scanning Transmission 
Electron Microscopy) disponível no Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia 
(LABNANO) do CBPF, para caracterização mineralógica do filito. Para a prepara-
ção da amostra, primeiro foi promovida a dissolução de uma pequena quantidade 
do pó da amostra em acetona, em seguida, foi homogeneizada em Ultrassom Thor-
ton durante 2 minutos e, por fim, foi depositada em uma rede Holey Carbon (#200). 

Resultados e discussão

Caracterizações físicas dos filitos
Foram encontrados os valores de massa específica aparente para os filitos 

de 2,76 e 2,74 g/cm3 para o FC e FB, respectivamente. A diferença sugere pouca 
distinção de composição química e mineralógica. O FC é pouco mais denso que o 
FB, indicando presença dos mesmos minerais.
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A muscovita, quartzo e caulinita, os minerais mais comuns encontrados no 
filito, possuem massa específica aproximadamente 2,79, 2,62, e 2,60 g/cm3, res-
pectivamente (Fleet, 2003; Web Mineral, 2011). A proximidade entre os valores de 
massa específica dos minerais com o filito sugere a presença majoritária de mus-
covita e/ou quartzo.

Amostras de filito da Espanha com fração de quartzo apresentaram massa 
específica entre 2,75 e 2,82 g/cm3, próximos aos obtidos para o FB e o FC. Os 
autores relacionaram massa específica à presença da illita e clorita, componentes 
principais deste filito, que possuem valores de massa específica semelhantes (Gar-
zón et.al., 2010).

Foram encontradas áreas específicas superficiais de 10,6 e 6,1 m2/g para os 
FC e FB, respectivamente. O FC possui maior área específica superficial que o FB. 
A Figura 1 compara os filitos, e mostra que o FB exibe distribuição de tamanho de 
partículas com aspecto bimodal, diferente do observado para o FC. Foi verificada 
tamanho máximo das partículas de 150 µm para o FB e 200 µm para o FC. 

Figura 1 Distribuição de tamanho de partícula do filito branco (FB) e filito creme (FC).

Composição química
A Tabela 2 apresenta a composição química dos filitos encontrada através 

da XRF. A maior razão Si/Al, ou menor quantidade de Al, apresentada pelos filitos 
em relação à caulinita (Web Mineral, 2011), indica que o componente mineral prin-
cipal não é caulinita. Dessa forma, o geopolímero com filito pode apresentar um 
comportamento diferente perante a ativação alcalina, como diferentes estruturas e 
resistência mecânica, em relação ao geopolímero de metacaulim. 

Tabela 2 Composição química dos filitos através da XRF.

Óxidos
Composição em massa (%)

FB FC

SiO2
72,63 68,84

Al2O3
14,98 15,72

Na2O 0,02 0,02

CaO 0,02 0,02

K2O 5,07 4,35
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Óxidos
Composição em massa (%)

FB FC

Fe2O3
1,37 4,81

MgO 1,83 1,52

TiO2
0,61 0,91

P2O5
0,03 0,04

Perda ao fogo 3,00 3,95

Total 99,56 100,18

Composição mineralógica: qualitativa
A Figura 2 (a) e (b) mostra a difração de raios X e as fases minerais encontra-

das no FB e FC, respectivamente. Os principais minerais identificados em ambos 
foram quartzo, muscovita e caulinita. Foram encontradas quantidades pequenas de 
microclínio no FB e microclínio, rutilo e goethita no FC.

Moreto (2006) identificou a fase mica nos filitos de Itapeva como sericita, sem 
indicar qual método foi utilizado para permitir a distinção entre sericita, a muscovita 
e illita. Foi constatado por Deer et.al., (1971) que a sericita apresenta altos teores 
de SiO2, MgO, e H2O com baixo teor de K2O enquanto Abreu (1973) a considerou 
como muscovita finamente dividida. Cristais de tamanho muito pequeno, como a 
sericita, ou mica fina, causam alargamento dos picos nos difratogramas. Como não 
foram observados picos largos para mica, foi descartada a presença de sericita no 
filito.

A presença do mineral illita no filito foi relatada por Arnold et.al. (1998) e Gar-
zón et.al. (2009). No entanto, não foi esclarecido o método de identificação utilizado 
que permitiu distinguir entre illita e muscovita. Segundo Santos (1975), os minerais 
do grupo mica podem ser identificados e diferenciados. Se ocorrer a presença de 
um pico agudo a 1,0 nm, estão presentes as micas bem cristalizadas. Se houver 
a identificação de um pico arredondado entre 1,0 e 1,1 nm, há presença de micas 
hidratadas (illitas) ou halloysita. Assim, é possível descartar a presença da illita 
no filito, pois o pico de 1,0 nm dos difratogramas mostrados na FIG. 2 é agudo. O 
pequeno pico presente à esquerda de 1,0 nm está relacionado a difração do Kβ do 
tubo de Co usado no experimento [FIG. 2 (a) e (b)]. A similaridade encontrada entre 
a massa específica da muscovita e os filitos está de acordo com os resultados da 
DRX.
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Figura 2 Difratograma de raios X do (a) FB e (b) FC. Onde Qz é quartzo com PDF no 046-1045, Ms é mus-
covita 2M1 PDF no 006-0263 e muscovita 1M PDF no 021-0993,     Kln é caulinita PDF no 080-0885, Mc é 

microclínio PDF no 019-0932, Rt é rutilo PDF no 073-1232, e Gth é goethita PDF no 029-0713.

A Figura 3 mostra a análise térmica diferencial (DTA) para o FB e FC. Os picos 
endotérmicos a 53 oC para o FB e 65 oC para o FC estão relacionados com a perda 
de água adsorvida dos minerais. Os picos endotérmicos a 506 oC para o FB e 496 
oC para o FC foram atribuídos a remoção dos grupos hidroxilas (OH-) da caulinita. 
A remoção das hidroxilas na caulinita ocorre entre temperaturas 450 a 700oC, dimi-
nuindo com menores tamanhos de partículas, formando metacaulinita amorfa. 

Em geral, a temperaturas entre 1000 a 1200 oC, são formadas as fases mulita 
e cristobalita, resultantes da nova organização estrutural da caulinita e do quart-
zo, respectivamente, sobre efeito exotérmico (Abreu, 1973; Santos, 1975 e Todor, 
1976). A FIG. 3 apresenta um ligeiro pico exotérmico a 1005 oC (FB) e 1004 oC (FC), 
sendo atribuído a formação dessas novas fases.

Figura 3 Análise térmica diferencial do FB e do FC.
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A transformação polimórfica de a-quartzo em β-quartzo ocorre a 573 oC com 
um pico endotérmico bem definido com pequena área sob a curva, conforme en-
contrado por Todor (1976). Tanto para o FC quanto para o FB, esses picos foram 
observados a temperatura de 570 oC e 569 oC, respectivamente.

A goethita apresenta água em sua estrutura, constituída por grupos de hidro-
xila. Suas curvas térmicas são representadas por um pico endotérmico entre 250 a 
360 oC, resultado da remoção dos grupos OH-, restando óxido de ferro que se trans-
forma em hematita (Todor, 1976). O FC apresenta uma pequena curva endotérmica 
a 282 oC, na FIG. 3, associado a presença de goethita. 

A muscovita sofre tanto processos químicos quanto físicos no aquecimen-
to. A perda dos grupos OH- acontece entre 750-950 oC sob efeito endotérmico. 
Como regra, o máximo desse efeito térmico normalmente está em torno de 850 
oC, mas pode chegar a somente 600 oC para as muscovitas finamente divididas, 
ocorrendo perda de massa proporcional a quantidade de água removida (Kodama, 
1968). Após a desidroxilação, normalmente o mineral sofre reorganização estrutu-
ral (Schomburg, 1997; Todor, 1976). A presença da muscovita está associada aos 
picos endotérmicos a 925 oC para o FB e 870 oC para o FC. Esta variação de tem-
peratura nas curvas de DTA é comum, pois depende muito do seu estado físico, e 
principalmente do tamanho das partículas da amostra (Deer et.al., 1971).

O pico endotérmico a 734 oC no FC pode estar relacionado à presença da 
illita, ou a uma muscovita mais fina. A presença de um mineral finamente dividido 
explicaria a maior área superficial apresentada por este filito em comparação ao FB 
e justificaria os elementos Fe e Mg. A utilização das técnicas de DRX e DTA/TG não 
permitiu concluir sobre a presença de illita na composição mineralógica. A muscovi-
ta 1M geralmente tem sido descrita como sericita ou illita (Deer et.al., 1971).

O FC apresenta ainda um pico exotérmico a 377 oC provavelmente relacionado 
a efeitos exotérmicos causados pela combustão de matéria orgânica nas argilas. Ge-
ralmente, estes efeitos resultam em picos largos em torno de 300 oC (Santos, 1975).

Através da Microscopia Eletrônica de Transmissão, foi observado um aglome-
rado de partículas de diversos tamanhos sem formato definido no FB, com a pre-
sença de algumas partículas que apresentaram bordas bem definidas, mostrados 
na FIG. 4. Através do mapeamento por EDS, foram identificados Si, Al, O, Fe e os 
metais alcalinos Mg e K, indicando a presença de várias fases minerais. A presença 
da muscovita foi sugerida pelos metais alcalinos e pelas placas com bordas irregu-
lares de vários tamanhos (Santos, 1975; Beutelspacher, 1968; Sudo, 1981).

A seta da FIG. 4 (a) destaca uma partícula sem formato definido, que apre-
senta majoritariamente Al, Si e O identificado pelo mapeamento de EDS, indicando 
caulinita. As partículas destacadas por um círculo na Figura. 4 (a) possuem tama-
nho aproximado de 70 nm, e são constituídas por Fe conforme as imagens por ma-
peamento de EDS. É possível que este elemento esteja presente no FB como uma 
fase mineral ou como átomo substitucional das folhas tetraédricas ou octaédricas 
dos filossilicatos. O tamanho diminuto e a baixa concentração podem justificar sua 
ausência na DRX e no DTA.
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Figura 4 (a) Imagem por STEM de FB mostrando um aglomerado de partículas, (b) imagens por mapeamento 
de EDS, mostrando que o aglomerado é constituído por várias fases.

Foi encontrado um aglomerado de partículas ao lado de uma partícula alongada 
no FC, visíveis na FIG. 5 (a). A Figura 5 (b) mostra um aumento sob a partícula alon-
gada. Foi realizada análise de EDS em cima da cruz branca da partícula cilíndrica 
[Figura 5 (b)], detectando Ti e Fe [Figura 5 (d)]. 

A partícula cristalina de Ti deve estar associada à fase mineral rutilo. A Figura 
5 (b) mostra que pequenas partículas, provavelmente de Fe, estão adsorvidas na 
superfície da partícula alongada, explicando a presença desse elemento no espectro 
de EDS [Figura 5 (c)], como também O, Si e Al. Assim, é possível que o aglomerado 
esteja associado à fase goethita. A goethita pode apresentar partículas de argila ade-
ridas em sua superfície e o Al pode substituir o Fe na estrutura cristalina da goethita 
(Cornell, 2003). Assim, o Al pode ser átomo substitucional, ou uma fase mineral.
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FIG. 5 Imagens por STEM de FC mostrando (a) imagem por HAADF de aglomerado de partículas e outra 
cilíndrica, (b) aumento da partícula cilíndrica em campo claro, (c) espectro de EDS do aglomerado, realizado 

na área da cruz preta em (a), (d) espectro de EDS realizado na área da cruz branca em (b).

Composição mineralógica: quantitativa
A utilização do método de Rietveld permitiu identificar e distinguir entre dois 

politipos de muscovita no filito, a 2M1 e 1M. Este método também foi utilizado para 
quantificar as fases minerais no FB e FC, mas não considera as substituições iso-
mórficas da unidade estrutural.

Foi observado que o FB possui apenas aproximadamente 4% de caulinita em 
sua composição mineralógica, enquanto que FC apresentou o dobro (TAB. 3). A 
quantidade limitada de caulinita no filito deve resultar em um geopolímero diferente, 
estrutural e mecanicamente, do baseado em metacaulim.  

Tabela 3 Composição mineralógica dos filitos através do Método de Rietveld.

Mineral
Quantidade encontrada (%)
Filito branco Filito creme

Quartzo 50,8 49,4
Muscovita 1M 6,1 6,8
Microclínio 2,0 1,2
Muscovita 2M1 37,4 31,2
Caulinita 3,7 8,0
Rutilo - 1,0
Goethita - 2,4
TOTAL 100,0 100,0
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De acordo com a TAB. 3, os minerais quartzo e muscovita são os componen-
tes majoritários da rocha filito, justificando os altos valores de óxido de silício e o 
valor de óxido de alumínio (TAB. 2). O quartzo é inerte perante a ativação alcalina, 
como foi visto por Steveson (2005), Duxson et.al. (2007) e Skvara (2009). É adicio-
nado na forma de areia no concreto, compondo os agregados miúdos, conforme 
a norma da ABNT NBR-7211 (2005). Assim, é esperado um efeito filler do quartzo 
nos geopolímeros de filito. 

Microclínio está presente em quantidade relativamente pequena, enquanto 
que o FC possui ainda as fases minerais rutilo e goethita. A técnica de DRX não 
identificou nenhum composto com titânio no FB. Como este elemento está presente 
em pequena quantidade (0,61% por XRF, vide TAB. 3), pode não ter sido detectado 
por essa técnica. O Ti pode substituir o Al nas folhas octaédricas das micas (Fleet, 
2003; Todor, 1976). 

Moreto (2006) não identificou uma fase mineral responsável pela presença de 
Fe2O3 tanto para o FB quanto o FC de Itapeva. É possível que devido à fluorescên-
cia, não tenha sido detectado por DRX com tubo de cobre. A utilização de tubo de 
cobalto neste trabalho permitiu a identificação de goethita no FC.

Através das porcentagens fornecidas pelo Método de Rietveld para cada fase 
mineral, foi calculada a composição química teórica dos filitos (Tabela 4) com a 
utilização das fórmulas químicas de cada mineral fornecido pelas fichas ICSD. Ao 
comparar a Tabela 4 com a Tabela 3, foi observado ausência de fases minerais 
que apresentam os elementos Ti, Fe, e Mg no FB. Isso indica que estes elemen-
tos podem estar presentes na forma de átomos substitucionais da muscovita e/ou 
caulinita. Os valores dos óxidos de silício e alumínio possuem valores acima do 
encontrado pela XRF, indicando a existência de substituições isomórficas nos mi-
nerais. Os elementos Na e Ca podem estar presentes nos espaços intercamadas 
das micas, substituindo o potássio (Fleet, 2003).

Como não foram identificadas fases minerais que expliquem a presença de  
agnésio e titânio no FB, é possível que estes elementos estejam relacionados à 
presença da muscovita misturada com outra mica, formando uma solução sólida.

Tabela 4 Composição química dos filitos calculada através dos valores encontrados pelo Método de Rietveld.

Óxidos
Composição em massa (%)
Filito Branco Filito Creme

SiO2 74,7 72,1
Al2O3 17,0 16,2
Na2O - -
CaO - -
K2O 5,1 4,5
Fe2O3 - 4,3
MgO 0,6 0,7
TiO2 - 1

As formulas químicas dos minerais são apenas aproximações, pois existe 
variação da composição química devido às substituições isomórficas que 
podem ocorrer nas unidades estruturais. Assim, é normal a pequena variação na 
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composição mineralógica do FB como encontrado pela DRX e método de Rietveld 
em comparação com a XRF. 

Para a síntese de geopolímeros, a maior quantidade de caulinita no FC pode 
significar um ataque alcalino mais eficaz que no FB, resultando em um geopolímero 
mais resistente à compressão. No entanto, a quantidade relativamente pequena 
da argila do tipo 1:1 (uma folha tetraédrica e uma octaédrica) misturada com o tipo 
2:1 (duas folhas tetraédrica e uma octaédrica), torna a reação de ativação alcalina 
mais complexa, já que as diferentes estruturas não devem apresentar a mesma 
reatividade.

Foram calculadas as perdas de massas relacionadas à composição mineralógica 
fornecida pelo Método de Rietveld (Tabela 3) através das curvas TG obtidas para o 
FB e FC, mostradas na Figura 6. Foi encontrado um teor 3,7 % de caulinita e 45 % 
de muscovita para o filito branco.  Para FC, o teor de caulinita encontrado foi de 7,9 
%, e para muscovita foi de 46 %. Os teores de caulinita encontrados para ambos 
os filitos são semelhantes ao calculado pelo Método de Rietveld, ao contrário da 
muscovita. A discordância dos teores de muscovita indica que é possível alteração 
da fórmula estrutural devido a substituições isomórficas.

Figura 6 Análise termogravimétrica do filito branco e do filito creme.

Conclusões

As composições química e mineralógica do filito o tornam um material úni-
co. Foi visto que apresenta alto conteúdo de quartzo, aproximadamente 50%, que 
apresenta a função de ‘filler’ nos cimentos, e ajuda a estabilizar as tensões quando 
submetido à compressão. Os minerais muscovita e caulinita, minerais susceptí-
veis ao ataque alcalino após tratamento térmico, estão presentes em até 40% da 
composição química do filito. A combinação dessas características torna o filito um 
material estratégico, ao ser utilizado como matéria prima dos novos cimentos geo-
poliméricos. 
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ABSTRACT
      The lack of complete knowledge on the influence of the bone morpholo-

gy and structure in its macroscopic properties will difficult the analysis of studies 
to determine the mechanical properties of cortical bone. Moreover, the properties 
vary with the technique of the sample preparation, conditions of accomplishment 
of the assays and between donors. For the study of bone reconstruction, as well 
as the analysis of its regeneration, there is need of understanding both physiology 
and bone structure. In the present work, the cortical portion of the bovine bone was 
used (tibia), frozen and cut in two directions, longitudinal and circumferential. The 
objective of the work was to analyze the influence of the variation of the direction 
of the ones of the cut of the sample, shipment speed and the position of notches in 
the mechanical properties of the bovine cortical bone. The results showed that with 
the longitudinal test sample corroborate with the literature, the fracture resistance 
increase as the speed loading increases.

Keywords: mechanical properties, bovine cortical bone, testing bending.

RESUMO

A falta de um conhecimento completo da influência da morfologia e estrutura 
do osso sobre suas propriedades macroscópicas dificulta a análise de estudos para 
determinar as propriedades mecânicas do osso cortical. Além disso, as proprieda-
des variam com a técnica de preparação das amostras, as condições do ensaio e 
os doadores. Para o estudo da reconstrução óssea, bem como para a análise de 
sua regeneração, existe a necessidade de compreender tanto a fisiologia como a 
estrutura óssea. No presente trabalho, a parte cortical de um osso bovino (tíbia) foi 
removida, cogelada e seccionada em dois sentidos, longitudinal e circunferencial. 
O objetivo do trabalho foi analisar a influência da variação da direção do corte da 
amostra, da velocidade do ensaio e da posição do entalhe mas propriedades mecâ-
nicas do osso cortical bovino. Os resultados em corpos de prova longitudinais mos-
traram que, como já tinha sido observado por outros pesquisadores, a resistência à 
fratura aumenta com a velocidade do ensaio.

Palavras-chave: propriedades mecânicas, osso cortical bonino, testes de flexão 
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INTRODUÇÃO

 As fraturas ósseas, com perda ou não de material, são uma constante na 
vida de profissionais que tentam restabelecer a anatomia e a função do osso fratu-
rado. Os cuidados iniciais se concentram em determinar a extensão, tipo de fratura 
e definição do procedimento cirúrgico para favorecer a criação de um meio biológi-
co, que permita, ao máximo, os processos normais de reparação do osso. Um dos 
principais objetivos do tratamento é evitar as complicações que podem acompa-
nhar a lesão musculoesquelética e restabelecer suas anatomia, estética e função 
(DIAS et al., 2011).

 Para reabilitar um paciente com implantes dentários é de suma importância 
a existência de osso com altura e largura suficientes para ancoragem do implante 
no momento da inserção e para a manutenção da estabilidade ao longo dos anos 
com a função mastigatória.

 Para o estudo da reconstrução óssea, assim como a análise de sua rege-
neração, há necessidade de conhecimento tanto da fisiologia como da estrutura 
óssea. Para a análise do comportamento mecânico dos implantes por elementos 
finitos, é necessário os dados corretos correlacionados às propriedades mecâni-
cas do osso. O conhecimento das propriedades mecânicas do osso irá auxiliar os 
profissionais da implantadontia a: compreender o comportamento ósseo submetido 
a diferentes direções e intensidades de tensões, auxiliará na escolha do local e 
direção de instalação dos implantes dentários, compreender e selecionar o tipo e 
posição de enxerto que melhor responderá a terapia escolhida, bem como nos es-
tudos de simulação por elementos finitos.

 No presente trabalho, será utilizada a porção cortical do osso bovino (tíbia) 
congelado. As amostras serão submetidas aos ensaios de flexão em quatro pontos 
(barra), com o objetivo de avaliar o comportamento mecânico do corpo-de-prova 
nos sentidos longitudinais e circunferenciais. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Os corpos-de-prova foram retirados da cortical da diáfise da tíbia bovina de 
três animais adultos. Totalizando 121 corpos-de-prova para o ensaio de flexão nas 
direções longitudinais e circunferenciais (FIG. 1).

Os corpos-de-prova foram cortados com sob irrigação constante. Todos os 
corpos-de-prova foram obtidos da mesma maneira e permaneceram hidratados 
durante a preparação até o momento do ensaio. As amostras ficaram imersas em 
solução salina composta de 50% de solução de cloreto de sódio a 0, 9%, 25% de 
álcool etílico a 100% e 25% de água destilada (MAUCH et al., 1992). Este proce-
dimento teve como objetivo manter as propriedades elásticas do osso. O armaze-
namento das peças bovinas foi realizado sob refrigeração de -18° C nos períodos 
entre a obtenção da peça óssea, confecção dos corpos-de-prova e a realização do 
ensaio (EVANS, 1973).
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FIigura 1 - Corpos de prova com forma de paralelepípedo para ensaio de flexão em solução para manter a 

hidratação.

ENSAIO DE FLEXÃO EM 4 PONTOS

Os corpos-de-prova foram ensaiados até a fratura, usando o dispositivo aco-
plado a máquina de ensaio EMIC DL 10000 e controlado pelo programa Tesc ver-
são 3.04. As velocidades de acionamento da máquina foram de 0,017 mm/s e 0,033 
mm/s.

A temperatura do ensaio variou de 22,7°C a 24,8°C e a umidade do ar de 69% 
a 76%.

A célula de carga utilizada foi de 500 N. A distância entre os apoios foi de 20 
mm e a distância entre os pontos de aplicação das cargas foi de 10 mm. Este pro-
cedimento está descrito na norma ASTM C1161 02-2008. 

A tensão máxima (σ) foi calculada usando-se a equação:

       (equação 1)

Onde P é força máxima (Pmáx), L é a distância entre os suportes, b é a largura 
da amostra e d é a altura da amostra.

Os grupos de F1 a F6 correspondem ao corpo-de-prova removido longitudi-
nalmente, e os grupos de F7 a F12, ao removidos circunferencialmente. A velocida-
de de realização dos ensaios para os grupos F1, F3, F5, F7, F9 e F11 foi de 0, 017 
mm/s e para os grupos F2, F4, F6, F8, F10 e F12 foi de 0, 033 mm/s.
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RESULTADOS

Mostra-se na Tabela 1 os valores médios das propriedades mecânicas em 
flexão e os desvios-padrão de cada grupo.

Tabela 1 - Valores médios da tensão máxima (σmáx) dos grupos cortados nas 
direções longitudinal e circunferencial.

Grupo de amostras cortado na direção longitudinal. 

local do 

entalhe

Velocidade

(mm/s)

Desvio

Padrão
σmáx (MPa)

F1 Vestibular 0, 017 43,36 185, 32

F2 Vestibular 0, 033 345,52 817, 11

F3 Interno 0, 017 68,05 231, 09

F4 Interno 0, 033 330,94 786, 99

F5 Sem entalhe 0, 017 39,29 204, 01

F6 Sem entalhe 0, 033 48,00 207, 06

Grupo de amostra cortado na direção circunferencial

local do 

entalhe

Velocidade

do ensaio

(mm/s)

Desvio 

Padrão

σmáx 

(MPa)

F7 vestibular 0, 017 34,21 95, 79

F8 vestibular 0, 033 17,77 93, 99

F9 Interno 0, 017 33,65 113, 64

F10 Interno 0, 033 38,44 105, 17

F11 Sem entalhe 0, 017 13,92 60,31

F12 Sem entalhe 0, 033 32,13 77, 52

Direção dos canais de Harvers ou ósteons: 

DISCUSSÃO

Ensaio de FLEXÃO
 Independentemente da velocidade de aplicação da carga e da posição do 

entalhe, os valores máximos da tensão de resistência à fratura em flexão dos cor-
pos-de-prova longitudinais foram superiores aos obtidos para os circunferenciais. 
Estes dados são corroborados por diversos trabalhos (KOESTER et al., 2008), os 
quais mostraram que o aumento da resistência para propagação da trinca é maior 
no sentido transversal (quebra) do que no sentido longitudinal (divisão). Este com-
portamento é observado tanto para trincas pequenas (< 500 μm) como maiores (< 
7 mm) (KOESTER et al., 2008; LAUNEY et al, 2010).
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A formação das microtrincas reduz o campo de tensão na frente da trinca prin-
cipal e aumenta o raio na frente da trinca. Para o deslocamento da trinca continuar 
há necessidade de aumento da tensão na frente da trinca para induzir separações/
delaminações (NALLA et al 2005, KOESTER et al, 2008).  

                                                                                  

            
FIigura 2 - Morfologia da superfície de fratura do corpo-de-prova longitudinal ensaiado em flexão. Podem-se 
observar trincas paralelas aos Canais de Harvers (seta azul), deflexão da trinca (circulo verde) e ponte de 

ligamento inquebrável (circulo vermelho).

 
Com relação à posição do entalhe, não houve diferença estatística significativa 

entre as amostras do mesmo grupo, A resistência mecânica variou com a posição 
de retirada do corpo-de-prova e com a localização do entalhe no corpo-de-prova. A 
maior resistência à fratura foi do grupo longitudinal com a velocidade de 0,33 mm/s.

Considerando que o osso é viscoelástico, o comportamento varia com a velo-ástico, o comportamento varia com a velo-stico, o comportamento varia com a velo-
cidade e duração da aplicação da carga. Segundo CHERKEV e BONIFASI-LISTA 
(2011), as propriedades mecânicas e capacidade de resistir à fratura dependem da 
organização estrutural do osso como uma composição hierárquica. Para maiores 
velocidades de aplicação da carga, o osso suporta cargas maiores. Para velocida-
des menores, o osso fratura com mais facilidade. Uma das possíveis causas para 
este comportamento é à disposição dos ósteons nos corpos-de-prova. No corpo-à disposição dos ósteons nos corpos-de-prova. No corpo- disposição dos ósteons nos corpos-de-prova. No corpo-
-de-prova longitudinal, os ósteons ficam dispostos longitudinalmente ao longo eixo 
do corpo-de-prova, conferindo maior resistência à fratura, pois os mecanismos in-
trínsecos e extrínsecos de aumento da resistência são mais efetivos. 

A superfície de fratura apresenta trincas com vários tamanhos, canais de Har-
vers e de Wolkmann, os quais formam o sistema de Harvers. Identifica-se na su-
perfície de fratura os canais de Wolkmann pela ausência de lamelas concêntricas. 
Apresenta também canais de nutrição, locais por onde passam artérias e veias. a 
presença de trincas com vários tamanhos. 
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FIG.3 - Superfície de fratura. Pode-se observar a região do canal de nutrição com uma “ponte/alicerce” (seta 
em vermelho). Estes canais funcionam como porosidades, diminuem a densidade óssea e reduzem a resis-

tência mecânica do osso. 

O mecanismo de reforço que denominado alicerce ou ponte, aumenta a re-
sistência mecânica e pode ser encontrado no interior dos ossos longos como apre-
sentado na FIG. 4. Esta estrutura de reforço posicionada transversalmente está 
presente em estruturas com maiores dimensões como a tíbia, fíbula (exemplos 
de ossos longos), e menores (em ossos como vértebra, maxila). Esta estrutura 
aumenta a resistência mecânica em áreas mais aeradas e reduz o peso do osso.

              
              A                                     B

FIG. 4 - (A) interior da diáfise de osso longo seccionado com as duas partes em posição mostrando as pon-
tes/alicerces de reforços. (B) Mostra-se apenas uma das 

Os canais de nutrição, Canais de Harvers e de Wolkman funcionam como de-
feitos, e atuam de formas antagônicas na nucleação e propagação da trinca como 
mostra Figura 5. A presença dos canais atua como concentrador de tensão e facilita 
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a nucleação das trincas. Em contrapartida, estes mesmos canais funcionam como 
atenuadores da propagação da trinca. A trinca, ao encontrar os canais, tem o raio 
de sua ponta aumentado e ocorre seu embotamento (LAUNEY et al., 2010).

              
FIG. 5 - Superfície de fratura de corpo-de-prova longitudinal. Podem-se observar as trincas partindo de canais 

de nutrição (seta azul) e mecanismos de deflexão da trinca (seta vermelha).

  CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir:

Quanto às propriedades em flexão.

1- Os corpos-de-prova submetidos à aplicação da força na direção perpendicular 
ao longo eixo dos ósteons apresentaram maior resistência à fratura; 

2- Nos ensaios com os corpos-de-prova cortados na direção circunferencial da tíbia 
e a força aplicada são paralelamente aos ósteons, a variação da velocidade de 
ensaio não influencia significativamente na resistência à fratura.
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RESUMO

Neste trabalho se apresenta uma análise de sensores à fibra óptica basea-
dos em grades de Bragg em fibra para aplicação em monitoramento de tração. As 
grades de Bragg em fibra utilizadas como sensores de tração foram simuladas e 
caracterizadas em termos dos seus espectros de reflexão óptica. Os resultados das 
simulações foram comparados com os dados obtidos das medidas experimentais 
feitas no laboratório de Fotônica da Seção de Engenharia Elétrica do Instituto Mili-
tar de Engenharia, obtendo-se coeficientes de tração das grades de Bragg em fibra 
de acordo com a literatura. Os resultados mostraram que grades de Bragg em fibra 
para monitoramento de tração podem operar em uma faixa dinâmica prática com 
uma grande capacidade de detecção.

Palavras-chave: grade de Bragg, sensor, tração, refletividade.

ABSTRACT

In this work, it is presented an analysis of optical fiber sensors based on fiber 
Bragg gratings for application in monitoring of strain. Fiber Bragg gratings used 
as strain sensors have been simulated and characterized in terms of their opti-
cal reflection spectra. The simulation results were compared with measurements 
achieved from the characterizations developed in the Photonics Laboratory of the 
Electrical Engineering Department of the Instituto Militar de Engenharia. The strain 
coefficients of the fiber Bragg gratings were obtained and were in good agreement 
with those from the literature. The results show that fiber Bragg gratings strain sen-
sors can operate over a practical dynamic range with a great sensing capability.

Keywords: fiber Bragg grating, sensor, strain, reflectivity.

INTRODUÇÃO

Nos últimos 20 anos, o avanço na tecnologia de fibra óptica em telecomunica-
ções fomentou o desenvolvimento de sensores a fibra óptica (YIN, 2008). Estes dis-
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positivos apresentam vantagens em comparação com os convencionais em algumas 
características que são cada vez mais relevantes no mercado, tais como tamanho 
reduzido, biocompatibilidade, alta sensibilidade, baixa potência, imunidade a interfe-
rências eletromagnéticas, geometria, facilidade de integração, custo potencialmente 
baixo, capacidade de multiplexação e robustez ambiental (ERDOGAN, 1997). 

Sensores a fibra óptica estão encontrando uma série de aplicações no meio 
civil, industrial, e militar (DAKIN, 1988). São geralmente classificados como sensores 
extrínseco ou intrínseco de acordo com a forma como a informação é introduzida no 
sistema de transmissão. Os sensores a fibra óptica consistem em uma fonte de luz 
constante (ou modulada) injetada em uma fibra óptica e transmitida para outro ponto 
onde a medição é feita. Neste ponto, os parâmetros que estão sendo medidos são 
usados para modular uma das propriedades da luz e essa luz modulada é coletada 
pela mesma ou por outra fibra e é levada ao detector óptico onde é convertida em um 
sinal elétrico. Existem várias vantagens sobre o uso de sensores a fibra óptica. Devi-
do à sua baixa atenuação, a fibra óptica é capaz de transmitir informações a longas 
distâncias. Essa propriedade permite o uso de sensores a fibra óptica em sensoria-
mento remoto, onde o sensor pode ser localizado a vários quilômetros de distância 
da unidade de análise ainda oferecendo confiabilidade (YIN, 2008). Além disso, tam-
bém é possível fazer uma medição distribuída ao longo da fibra, se a necessidade se 
baseia em uma aquisição de dados extensa. A quantidade de informações que pode 
ser transmitida em uma fibra óptica é muito maior do que a das tecnologias elétricas, 
assim, vários parâmetros da luz, tais como comprimento de onda, intensidade, polari-
zação e fase podem ser usados em uma única medição, aumentando a sensibilidade 
do sensor (YIN, 2008). Por outro lado, a multiplexação permite o uso de um grande 
número de sensores na mesma fibra. Em alguns casos, o número de sensores de fi-
bra usados para apoiar um sistema de monitoração estrutural pode ser muito grande, 
talvez envolvendo milhares de sensores (UDD, 1998).

Devido às características das fibras e dos dispositivos ópticos, é possível usar 
sua passividade para a fabricação de sensores a fibra químicos e elétricos, possibi-
litando seu uso em ambientes hostis. Além disso, a multiplicidade de técnicas ópti-
cas desenvolvidas para análise e caracterização químicas, permite o seu uso nesta 
área. Sensores ópticos podem ser utilizados em ambientes perigosos e explosivos, 
ou onde possa existir alta interferência eletromagnética (YIN, 2008). Seu tamanho 
e peso reduzidos garantem a fabricação de sensores pequenos, um atributo impor-
tante quando comparado com outros sensores comuns. Também conhecidos por 
suas propriedades não invasivas, os sensores a fibra óptica são amplamente utili-
zados para fins biológicos, como sensores ideais para aplicações biomédicas (YIN, 
2008). Em comparação com os sensores convencionais, sensores a fibra óptica 
têm potencialmente maiores sensibilidade, faixa dinâmica e resolução quando se 
necessita detectar variações de pequenos parâmetros (YIN, 2008).

Entre os dispositivos usados para formar sensores a fibra óptica, existem as 
grades de Bragg em fibra (FBG) e as grades de período longo (LPG), utilizadas 
para medir vários parâmetros como temperatura, pressão, índice de refração e tra-
ção, os interferômetros de Michelson e Mach-Zehnder, geralmente utilizados para 
medir rotações, o interferômetro de Fabry-Perot usado em multiplexação e o inter-
ferômetro de Sagnac para detectar diferenças muito pequenas no comprimento de 
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onda (YIN, 2008). Entre esses componentes, a FBG e a LPG são opções muito 
atraentes, uma vez que são dispositivos simples, robustos e extremamente eficien-
tes para fins de sensoriamento (ERDOGAN, 1997).

Uma das aplicações dos sensores à fibra óptica é na engenharia de constru-
ção, pois nos terremotos e tremores, os sistemas de construção muitas vezes ex-
perimentam grandes deformações, nesses casos edifícios críticos, como hospitais, 
subestações de energia, estações de bombeiros e delegacias de polícia são insta-
lações essenciais, já que devem dar uma resposta imediata e ajudar com a evacu-
ação e, portanto, devem permanecer em funcionamento imediatamente após um 
evento de grandes magnitudes. Assim, acompanhar e avaliar a condição de grande 
tensão crítica de edifícios é de suma importância para as comunidades propensas 
a terremotos (NIST, 2006). 

Medições de tração em alta temperatura têm sido tentadas por vários pesqui-
sadores com sensores de grade de Bragg (CARLOS, 2007) e sensores de Fabry-
-Perot (XIAO, 1997). Para medições simultâneas de tração e de temperatura, sen-
sores de grades de período longo fabricadas em fibra birrefringente (HAN, 2005) e 
pares de LPGs compactadas (BEY, 2008) têm sido investigados.

Os sensores estão atualmente disponíveis para implantação em ambientes de 
risco, assim como para experimentos de laboratório (HUANG, 2010). 

Até hoje, as ferramentas mais utilizadas para medições de tração são medi-
dores de resistência elétrica. No entanto, devido às propriedades eletromecânicas 
das juntas, materiais de apoio e os adesivos usados nos medidores de resistência, a 
tração máxima que pode ser medida antes da sua falha é limitada. Além disso, medi-
dores de tração com fio provavelmente perderão os seus sinais, devido à queda de 
energia durante um forte terremoto quando as estruturas que estão sendo monitora-
das são submetidas a grandes deformações. Por outro lado, sensores a fibra óptica 
que são resistentes à corrosão, tolerantes a altas temperaturas e imunes a interferên-
cias eletromagnéticas são tecnologias promissoras para a medição da tração. Nesta 
categoria, a tecnologia de grade de Bragg em fibra tem sido amplamente investigada 
e aceita em comunidades de monitoração estrutural (CHEN, 2009).

TEORIA DE GRADES DE BRAGG EM FIBRA

Os modos guiados em uma fibra óptica podem ser classificados em dois tipos. 
O primeiro são os modos do núcleo que são totalmente refletidos na interface nú-
cleo-casca e são limitados na região central. O outro tipo, são os modos da casca 
que são totalmente refletidos na fronteira da casca-ar (meio externo) e são contidos 
em regiões entre a casca e o núcleo. A Figura 1 ilustra os modos guiados em uma 
fibra óptica.
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Figura 1.  Ilustração dos raios ópticos dos modos guiados.

Quando a fibra sofre perturbações, os modos podem ser acoplados a outros 
modos. A direção principal de acoplamento pode ser determinada como co-propa-
gante ou contra-propagante, dependendo se as direções de propagação dos mo-
dos acoplados um com o outro são as mesmas ou opostas. Baseado na direção de 
acoplamento do modo, as grades de Bragg em fibra podem ser classificadas como 
grade de reflexão ou de curto período, onde o acoplamento ocorre entre os modos 
que se propagam em direções opostas como está ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Acoplamento contra-propagante para uma grade de reflexão.

onde
Λ é o período da grade;
βco é a constante de propagação do modo do núcleo;
-βco é a constante de propagação do modo do núcleo difratado pela grade de 

Bragg. 

Para o modo difratado ser acumulado construtivamente, cada radiação difrata-
da deve estar em fase, ou seja, a seguinte equação deve ser satisfeita (YIN, 2008):

     (1)
onde
βi é a constante de propagação para o modo incidente;
βd é a constante de propagação para o modo difratado;
Λ é o período da grade;
m é um número inteiro.
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A diferença de percurso óptico entre os raios difratados das grades adjacentes 
deve ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda para um acoplamento resso-
nante dos modos, como no caso de uma interferência construtiva em multicamadas 
dielétricas. Na maioria dos casos, a difração de primeira ordem é dominante, e 
neste caso, m é unitário. O comprimento de onda resultante pode ser obtido como 
(ERDOGAN, 1997):

  

      (2)

onde, no caso de uma fibra monomodo 
ni,eff  é o índice de refração efetivo do modo do núcleo;
nd,eff é o índice de refração efetivo dos modos da casca.

No acoplamento contra-propagante, o comprimento de onda de Bragg nomi-
nal do modo no núcleo é dado por:

       (3)

onde 
nco,ef  é o índice de refração efetivo do modo do núcleo.

No caso de grades de reflexão monomodo, as expressões para as constantes 
de acoplamento podem ser descritas por expressões simples (YIN, 2008):

   (4)

      (5)
 
onde
κσ,i é a constante de auto-acoplamento para o modo incidente;
κσ,d é a constante de auto-acoplamento para o modo difratado;
κξ é a constante de acoplamento cruzado;
λ é o comprimento de onda;
δnef  é a variação do índice de refração.
 
Uma estrutura básica de grade de Bragg em fibra compreende uma pequena 

seção de fibra óptica monomodo na qual o índice de refração do núcleo é modula-
do periodicamente com período espacial Λ. FBGs são baseadas em acoplamentos 
contra-propagantes uma vez que a direção de propagação dos modos acoplados 
um com outro é oposta. Em uma fibra monomodo, o modo de propagação no nú-



38    – 2o Trimestre de 2012

cleo é refletido em um modo de propagação no núcleo idêntico em direção oposta. 
Na maioria dos casos de FBGs, o acoplamento de reflexão de Bragg é dominante, 
comparado aos acoplamentos com o modo da casca.

Assumindo que a luz é incidente no início da grade (z=0) e que não há luz 
incidente no final da grade (z=L), as condições de contorno são: Ei(z)|z=0=Ei(0); 
Ed(z)|z=L=0.

Então a refletividade da FBG para o modo de propagação do núcleo é descrita 
por (YIN, 2008):

 (6)
onde

     (7)

     (8)

     (9)

representa o complexo conjugado da constante de acoplamento cruzado. 

SENSOR FBG DE TRAÇÃO

Sensores FBG têm sido relatados para medições de tração, temperatura, 
pressão, campo magnético dinâmico, etc. O comprimento de onda central da FBG 
irá variar com a mudança desses parâmetros experimentados pela fibra óptica 
(RAO, 1997).

A sensibilidade de uma FBG deriva da sensibilidade de ambos, os índices de 
refração e período da grade, com relação à mecânica aplicada externamente ou a 
perturbações térmicas (YIN, 2008).

A tração afeta a resposta de uma FBG diretamente, por meio da expansão e 
compressão do período da grade e através dos efeitos ópticos da tração, isto é, as 
modificações induzidas pela tração no índice de refração.

A mudança no comprimento de onda ΔλBS, para uma tração aplicada Δε é 
dada por (RAO, 1997):

     (10)
onde 
ρα é o coeficiente efetivo para o efeito foto-elástico da fibra;
Δε = ΔL/L é a tração longitudinal;
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λB é o comprimento de onda;

O coeficiente foto-elástico da fibra é dado por (RAO, 1997):

    (11)

onde
 ρ11 e ρ12 são componentes de tração da fibra óptica; 
 ν é a relação de Poisson;
 n é o índice de refração do meio.

Para uma fibra óptica típica ρ11 = 0,113; ρ12 = 0,252; ν = 0,16; n =1,482 (OTHO-
NOS, 1997), usando estes parâmetros, ρα = 0,22.

Então, a resposta de tração normalizada a uma temperatura constante é dada 
por (YIN, 2008):

    (12)
Substituindo os valores, obtém-se para uma FBG operando em 1550 nm o 

valor do deslocamento do comprimento de onda:

      (13)
Desta forma, na região espectral de 1550 nm, a sensibilidade para a aplicação 

da tração longitudinal é de aproximadamente 1,2 pm para uma deformação relativa 
de 1 με (1 με é igual a uma deformação de 1 μm por metro).

Para uma grade produzida em fibra de sílica, os valores representativos das 
mudanças de comprimento de onda induzidas pela tração são aproximadamente 
0,64 pm/με, 1 pm/με e 1,2 pm/με operando em 830 nm, 1300 nm e 1550 nm, res-
pectivamente (RAO, 1997) (MOREY, 1989).

A Figura 3 mostra a resposta típica da mudança no comprimento de onda de 
Bragg quando é aplicada tração em uma FBG, demonstrando boas características 
lineares sobre faixas dinâmicas práticas (YIN, 2008).

Figura 3. Resposta típica da mudança do comprimento de onda de uma FBG para a tração (YIN, 2008).
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COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foram feitas simulações dos espectros das grades de Bragg em fibra como 
sensores de tração como parâmetro isolado, ou seja, mantendo a temperatura am-
biente.

A grade de Bragg utilizadas como sensor de tração foi simulada e caracteri-
zada em termos do seu espectro de reflexão óptica. Os resultados das simulações 
foram comparados com os dados obtidos da caracterização feita no laboratório 
de Fotônica da Seção de Engenharia Elétrica do Instituto Militar de Engenharia, 
usando-se uma FBG fabricada e doada pelo INESC-Porto/Universidade do Porto, 
centrada em 1540,56 nm à temperatura ambiente. 

Para fazer as simulações no programa Matlab, se consideraram como dados 
de entrada os valores de comprimento, período e índice de refração do núcleo e da 
casca da grade testada, assim como o valor do comprimento de onda de operação 
da grade. Posteriormente, foram simulados e alterados os valores de comprimento 
de onda e amplitude dos espectros de reflexão da grade de Bragg em fibra.

A fim de avaliar o sensor FBG de tração, testes experimentais de deformação 
foram realizados. A configuração experimental para medições de tração utilizando 
os sensores FBG é formada por com uma fonte óptica de bombeio, a fibra dopada 
com érbio, um circulador óptico, a FBG e o analisador de espectro óptico (OSA). O 
sensor FBG foi colado a duas placas na bancada como é mostrado na Figura 4.  A 
FBG está diretamente colocada sobre um suporte, com uma extremidade fixa e a 
outra móvel que possui um micrômetro em passos de 10 μm. Isto permitiu variar a 
tração da FBG de 0 μm até 200 μm. 

Figura 4. Diagrama esquemático para medição de tração do sensor FBG.

Quatro espectros de reflexão da FBG medidos no laboratório com o analisa-
dor de espectro óptico são mostrados na Figura 5 para valores obtidos no micrôme-
tro de 50, 100, 150 e 200 μm. 
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Figura 5. Espectros de refletividade da FBG medidos com valores de (a) 50 μm, (b) 100 μm, (c) 150 μm e (d) 
200 μm.

Os efeitos da tração sobre uma grade de Bragg pode ser visualizada na Fi-
gura 6, que mostra os espectros de refletividade da FBG quando o micrômetro foi 
incrementado 20 vezes, isto é de 0 a 200 μm em passos de 10 μm. Nesta figura, 
pode-se observar que ocorre um deslocamento no comprimento de onda de Bragg 
quando a grade de Bragg está submetida a uma tração. No caso da tração, uma 
variação positiva do comprimento de onda de ressonância foi obtida como conse-
quência dos efeitos combinados das variações de índice de refração efetivo e da 
elongação ocorrida na grade de Bragg. 

Figura 6. Espectros de refletividade da FBG medidos no laboratório para valores de 0 μm até 200 μm com 
passo de 10 μm .
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O microstrain é uma unidade de medida da tração e é igual à tração que pro-
duz uma deformação de uma parte por milhão, ou seja, se o comprimento da fibra 
que foi submetida à tração é de 0,20 m, se o micrômetro foi movimentado a cada 
10µm, os passos das medições foram de 50 µε e o total do deslocamento atingiu 
os 1000 µε. 

Ou seja,
1µm/m = 1µε
10µm /0,2 m = 50µε
200µm /0,2 m = 1000µε

Pode-se, então calcular o deslocamento espectral do comprimento de onda 
de Bragg em função da tração, pois quando a grade de Bragg está em repouso (0 
μm) o valor do comprimento de onda é de 1540,56 nm, mas quando a grade é esti-
cada até atingir os 200 μm, o comprimento de onda muda para 1541,71 nm. Assim, 
uma variação de 1000 με ocasiona um deslocamento do comprimento de onda de 
Bragg da ordem de 1,15nm. Consequentemente, para uma variação de 1 με, o des-
locamento do comprimento de onda de Bragg é 1,15 pm.

A simulação com o programa Matlab utilizou como parâmetros de entrada os 
valores de comprimento de onda de Bragg e largura de banda característicos da 
grade, obtidos na fase experimental do trabalho. Partindo-se da formulação mate-
mática para a grade de Bragg e o coeficiente de tração obtido nas medidas, foram 
simulados os espectros de reflexão da FBG mostrados na Figura 7.

Figura 7.  Espectros de refletividade da FBG simulados para valores de 0 με até 1000 με com passos de 50 με.

A Figura 8 mostra a comparação dos espectros de potência refletida medido 
(linha tracejada) e simulado (linha cheia) da grade de Bragg em 50 μm e 200 μm. 
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Os resultados simulados e medidos estão em boa concordância e de acordo com 
os apresentados na literatura onde o valor do coeficiente de tração do sensor FBG 
é 1,20 pm/με para uma grade em 1550nm  (RAO, 1997) (MOREY, 1989).  Neste 
trabalho o coeficiente utilizado foi obtido experimentalmente e vale 1,15 pm/με para 
uma grade de Bragg em 1541 nm.

Figura 8.  Espectros de reflexão medido (linha tracejada) e simulado (linha cheia) da grade de Bragg em 250 με e 
1000 με.

CONCLUSÕES

Neste trabalho, demonstrou-se a sensibilidade das grades de Bragg em fibra 
utilizadas como sensores de tração, para isso foram medidos e simulados os coefi-
cientes de tração para os espectros de reflexão das FBGs. 

A comparação entre os resultados medidos e simulados mostrou que o erro 
obtido é menor que 0,01 dB. Além disto, o comprimento de onda usado foi 1550 nm 
uma vez que as FBGs disponíveis operavam em torno deste valor. 

Os resultados mostraram que a FBG é adequada como sensor de tração. 
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ABSTRACT

In this paper, describe the study of the operational performance of the MIG 
Superpulse welding (two blocks of pulse). We evaluated the effects of thermal blo-
cks (blocks of time primary and secondary) on the grain size and hardness of the 
weld metal. All welds were mechanized, being carried out with an electronic source 
multiprocess in simple deposition, in the flat position with angle of inclination of the 
torch 15º and the pushing direction with a speed of 400mm/min. The welds were 
made on plates of Al-Mg 5052 of 4.0 mm thick with the filler metal Al-Si 4043 1.2mm 
in diameter. The results showed that the MIG Superpulse welding process presents 
two very different regions, a dentritic columnar grains near the fusion line of the 
region with the lowest average current grain and other dendritic equiaxiais near the 
fusion line region with the highest average current. Already, the hardness showed 
no relationship between the regions.

Keywords: MIG Superpulse, grain size, hardness

RESUMO

Neste trabalho, descreve-se o estudo do desempenho operacional da solda-
gem MIG Superpulso (dois blocos de pulso). Foram avaliados os efeitos dos blocos 
térmicos (tempos dos blocos primário e secundário) sobre o tamanho de grão e du-
reza do metal de solda. Todas as soldagens foram mecanizadas, sendo realizadas 
com uma fonte eletrônica multiprocesso, em simples deposição, na posição plana 
com ângulo de inclinação da tocha em 15º e no sentido empurrando, com uma velo-
cidade de 400mm/min. As soldagens foram realizadas sobre chapas de Al-Mg 5052 
de 4,0 mm de espessura com o metal de adição Al-Si 4043 de 1,2 mm de diâmetro. 
Os resultados mostraram que o processo de soldagem MIG Superpulso apresentou 
duas regiões bem diferenciadas, uma de grãos colunares dendríticos próxima à linha 
de fusão da região com menor corrente média e outra de grãos equiaxiais dendríti-
cos próximos a linha de fusão da região com maior corrente média. Já, a dureza não 
apresentou relação entre as regiões.

Palavras-chave: MIG Superpulse,
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INTRODUÇÃO

 Nas últimas décadas os processos de soldagem têm sofrido constantes 
evoluções, especialmente pela concepção de novos equipamentos, consumíveis, 
ferramentas computacionais, robotização etc. (Modenesi, 2005). A partir desta evo-
lução tecnológica surgiu-se o processo de soldagem MIG-Pulsado (Metal Inert Gas 
- Pulsado), sendo este processo uma vertente do processo MIG Convencional.

 No processo MIG Pulsado o arco é mantido com uma corrente de base bai-
xa, enquanto uma corrente de pulso provoca o destacamento da gota. Com isso é 
obtida a transferência por spray com níveis de corrente médias mais baixas e me-
nor energia no arco. 

 Este processo apresenta diversas vantagens em relação ao MIG Conven-
cional, como: redução no nível de fumos e respingos, controle da transferência 
metálica e melhor qualidade e aparência do cordão de solda. Sua principal desvan-
tagem é o custo do equipamento, devido às fontes de soldagens com maior nível 
tecnológico.

 Após o advento da corrente pulsada, surge o processo MIG Superpulso. 
Este processo foi desenvolvido com o intuito de aliar as vantagens dos processos 
de corrente pulsada MIG e TIG (Tungsten Inert Gas). Os ganhos apresentados por 
parte do processo TIG Pulsado são: controle no gotejamento na raiz da solda, fu-
são mais efetiva da chapa e do material de adição, garantindo um melhor controle 
da poça.

 Além das vantagens obtidas pelos processos de corrente pulsada o MIG Su-
perpulso ainda apresenta vantagens, em relação ao processo de corrente pulsada, 
como: maior controle do aporte térmico, devido ao resfriamento da poça na fase de 
menor corrente média, garantindo maior controle na soldagem de peças finas e fora 
de posição e refino de grãos da zona fundida, devido à imposição de rápidos e múl-
tiplos ciclos durante a soldagem. Outra vantagem deste processo é a possibilidade 
de utilização de arames de diâmetros superiores a espessura da chapa sem furá-la, 
obtendo maiores taxas de soldagem em relação a arames mais finos. (DUTRA et al, 
1995; BARRA, 2003; STREET, 1990).

 O seu princípio de funcionamento baseia-se em duas condições de bloco: 
um bloco de maior corrente média, denominado bloco primário e outro bloco de 
menor corrente média, denominado bloco secundário, conforme Figura 1. 
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Figura 1 - Forma de onda retangular (teórica) do processo MIG – Superpulso.

Onde:

tpp – tempo de pico do primário;
tbp – tempo de base do primário;
tps – tempo de pico do secundário;
tbs – tempo de base do secundário;
Imp – corrente média do primário;
Ims – corrente média do secundário;
Ipp – corrente de pico do primário; Ibp – corrente de base do primário;
Ips – corrente de pico do secundário; Ibs – corrente de base do secundário.

 Uma grande dificuldade de se usar os processos com corrente pulsada re-
side na regulagem dos parâmetros de soldagem. Por tanto, tem sido, de maneira 
significativa, limitada sua aceitação pelas indústrias de soldagem.

 A necessidade em se obter um maior número de informações a respeito das 
características do modo superpulso vem crescendo, onde se faz necessário um es-
tudo detalhado das peculiaridades funcionais deste processo, de modo a promover 
sua melhor utilização, consequentemente uma solda de boa qualidade.

OBJETIVO 

Estudar a influência dos parâmetros de pulso (tempos dos blocos térmicos) no 
tamanho de grão e dureza do metal de solda.

MATERIAIS E METODOLOGIA 

 Metodologia Experimental
As soldas foram mecanizadas utilizando uma tartaruga, com um sistema de 

posicionamento mecânico de tocha, modelo MC-46 e fabricante White Martins, rea-
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lizadas em simples deposição sobre as chapas da liga Al-Mg 5052, nas dimensões 
de 200 mm x 100 mm x 4 mm, na posição plana com ângulo de inclinação da tocha 
em 15º e no sentido empurrando, sendo a tocha de modelo MB 36KD e fabricante 
Binzel, conforme dispositivo mostrado na FIG. 3.1, a seguir. Utilizou-se à distância 
inicial bico de contato a peça (DBCP) de 15 mm, o gás de proteção argônio, com 
uma vazão de 15 l/min medido através de um fluxímetro e a velocidade de solda-
gem cronometrada em 400 mm/min.

Antes da realização dos depósitos, as chapas passaram por um processo de 
preparação de superfície que envolveu a remoção de óxido, através de escova-
mento manual com escova de aço inoxidável e remoção, com solvente, de subs-
tâncias contendo hidrogênio em sua estrutura (água, óleos, graxa, entre outros).

 No processo MIG-S os tempos do bloco primário (tbp) e do bloco secundário 
(tbs) foram estabelecidos como variáveis de influência, sendo variados conforme 
descrição da Tabela 1, a seguir. 

Tabela1 - Relação dos tempos dos blocos primário e secundário com cada cordão.
Cordões tbp (s) tbs (s)

II 0,2 0,2

III 0,2 0,4

IV 0,2 0,6

V 0,4 0,2

VI 0,4 0,4

VII 0,4 0,6

VIII 0,6 0,2

IX 0,6 0,4

X 0,6 0,6

Todos os parâmetros foram igualados, exceto a corrente de pico e a veloci-
dade de alimentação do arame, a fim de se obter o menor número de variáveis de 
influência no processo. A descrição dos parâmetros utilizados na soldagem pelo 
processo MIG-S estão descritos na Tabela 8 no apêndice 1. 

Análise das características metalúrgicas da solda
A preparação das amostras para análise metalográfica (micro e macrografia) 

da junta soldada passou pelas etapas de corte das regiões selecionadas, através 
de serra de fita, lixamento superficial (de 220 a 1200 Mesh) e polimento com alu-
mina de 1,0 µm. O reagente utilizado na análise metalográfica foi o Keller - 3 ml 
HCl, 5ml de HNO3, 2ml de HF (40%) e 190ml de H2O (destilada), sendo o ataque 
realizado por imersão de 2 minutos.

Tamanho médio de grão
A análise do tamanho médio de grão foi realizada segundo a norma ASTM E 

112. Para a determinação do número de interseções por unidade de comprimento 
de linha foi utilizada uma grade com cinco linhas de 100mm cada na vertical e cinco 
na horizontal, sobreposta à imagem digitalizada, com um aumento de 200X, em 5 
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campos aleatórios em cada região, da zona fundida, analisada (região acima do 
bloco primário, acima do bloco secundário e no centro do metal de solda) da amos-
tra. Essas regiões estão mostradas na FIG. 7.1 no apêndice 2.

Análise de Dureza
Para determinação do perfil de dureza, foram realizadas três microendenta-

ções no centro do metal de solda, nas regiões próximas a linha de fusão com pene-
tração de maior e menor corrente (bloco primário e secundário) e no metal de base, 
conforme mostrado na FIG 7.1, esquemática, no apêndice 2. O valor médio foi com-
parado entre as amostras. A carga utilizada foi de 0,1N e o tempo de aplicação da 
carga foi de 15s. O penetrador utilizado foi do tipo piramidal de base quadrada e o 
microdurômetro da BUEHLER, modelo Micromet 2003. Os ensaios foram realizados 
de acordo com a norma ASTM E92-82. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise das características metalúrgicas
 A Figura 2 letra A, apresenta a microestrutura do metal base com aumento 

de 500X, onde a fase clara, indicada por “a”, é a matriz de alumínio.  A fase Mg2Al3, 
indicada em “b”, apresenta um contorno de fase cinza escuro com seu interior claro 
(TOTTEN & MACKENZIE, 2003; ASM, 1995). A composição Mg2Si, indicada por 
“c”, apresenta-se na forma de partículas bem escuras (HATCH, 1984; ASM, 1995). 

 A Figura 2 letra B, apresenta a microestrutura do metal de solda com au-
mento de 200X, onde se observa uma significativa quantidade de precipitados de 
segunda fase (Mg2Al3 e Mg2Si) distribuídos por toda a matriz. A zona fundida apre-
sentou uma microestrutura de solidificação dendrítica, influenciada pela alta con-
centração das segregações e pela alta taxa de resfriamento, com um precipitado 
fino de Mg2Al3 nas dendritas e nos contornos das dendritas. 

Figura 2 – (A) Metal de base e (B) metal de solda
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Tamanho Médio de Grão
Tamanho médio de grão do centro do metal de solda

 A Tabela 2, a seguir, apresenta o tamanho médio de grão (TMG) do centro do metal de solda 
para a matriz e a segunda fase (α). 

Tabela 2 - Tamanho médio de grão da matriz e da segunda fase.

Cordões tbp (s) tbs (s) TMG (µm) - Matriz TMG (µm)- α

II 0,2 0,2 1,19 ± 0,18 1,20 ± 0,28

III 0,2 0,4 1,30 ± 0,09 1,33 ± 0,16

IV 0,2 0,6 1,50 ± 0,25 1,52 ± 0,16

V 0,4 0,2 0,99 ± 0,10 3,08 ± 0,17

VI 0,4 0,4 1,20 ± 0,05 2,48 ± 0,22

VII 0,4 0,6 1,45 ± 0,09 1,48 ± 0,01

VIII 0,6 0,2 1,02 ± 0,09 1,80 ± 0,32

IX 0,6 0,4 1,32 ± 0,06 1,51 ± 0,24

X 0,6 0,6 1,50 ± 0,15 2,10 ± 0,16

Nota-se, para a matriz, que à medida que o valor de tempo do bloco secundá-
rio (tbs) aumenta, para cada tempo de bloco do primário (tbp), maior é o tamanho 
médio de grão (TMG). Já, o TMG da fase α não apresentou uma relação com os 
tempos dos blocos primários e secundários. O resultado descrito acima pode ser 
verificado nas micrografias, do centro do metal de solda de cada cordão, mostradas 
nas Figuras 5, 6 e 7, no apêndice 2.  

 Segundo Barra (2003) o refinamento dos grãos do metal de solda pode está 
relacionado a dois fatores: a quantidade de calor aportado e o grau de agitação 
da poça. Para o calor aportado era esperado que com a sua redução, se tem uma 
maior taxa de resfriamento, e consequentemente, um refinamento dos grãos, mas 
este resultado foi contrário. Já para a agitação da poça, como esperado, o refina-
mento dos grãos aumentou à medida que esta aumentou. Essa agitação é uma 
vibração gerada pela pulsação da corrente que causa a quebra dos grãos, ou seja, 
quanto menor o tempo dos blocos térmicos, maior é a sua frequência e, conse-
quentemente, maior é a agitação da poça. Sendo assim, sugere-se que o fator 
predominante para o refinamento dos grãos foi à agitação da poça. 

 Estes resultados estão de acordo com Almeida (2003), onde o autor verificou 
em seu trabalho que uma maior redução dos tempos dos blocos térmicos (maior 
frequência) acarreta em um refinamento dos grãos. Jorge (2008) também obteve 
uma estrutura de solidificação mais refinada devido à vibração causada pela pulsa-
ção da corrente.

 O centro do metal de solda, em todas as condições acima, apresentou uma 
microestrutura de solidificação dendrítica. Foi verificada também a presença de 
microporos interdendríticos em todos os cordões. 
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  Tamanho médio de grão do metal de solda na região próxima à Linha de fusão.

 As Tabelas 3 e 4, a seguir, apresentam o tamanho médio de grão da matriz e 
da segunda fase (α) para a região do bloco primário (BP), maior corrente média, e 
a região do bloco secundário (BS), menor corrente média, respectivamente. 

Tabela 3 – Tamanho médio de grão da matriz para as regiões do bloco primário e secundário.

Cordões tbp (s) tbs (s) TMG (µm)- BP Matriz TMG (µm)- BS Matriz

II 0,2 0,2 0,99 ± 0,27 1,11 ± 0,20

III 0,2 0,4 1,08 ± 0,70 1,20 ± 0,75

IV 0,2 0,6 0,95 ± 0,13 1,11 ± 0,12

V 0,4 0,2 1,02 ± 0,12 1,14 ± 0,15

VI 0,4 0,4 1,00 ± 0,09 1,13 ± 0,33

VII 0,4 0,6 0,86 ± 0,18 0,98 ± 0,15

VIII 0,6 0,2 1,09 ± 0,09 1,21 ± 0,25

IX 0,6 0,4 1,08 ± 0,21 1,20 ± 0,27

X 0,6 0,6 1,19 ± 0,19 1,39 ± 0,18

Tabela 4 - Tamanho médio de grão da segunda fase para as regiões do bloco primário e secundário.

Cordões tbp (s) tbs (s) TMG (µm)- BP α TMG (µm)- BS α
II 0,2 0,2 0,89 ± 0,42 1,11 ± 0,43

III 0,2 0,4 1,04 ± 0,5 1,07 ± 1,52

IV 0,2 0,6 0,95 ± 0,30 0,95 ± 0,21

V 0,4 0,2 0,83 ± 0,23 1,11 ± 0,40

VI 0,4 0,4 1,00 ± 0,17 0,86 ± 0,54

VII 0,4 0,6 1,00 ± 0,49 1,02 ± 0,36

VIII 0,6 0,2 1,05 ± 0,50 1,15 ± 0,55

IX 0,6 0,4 0,8 ± 0,29 0,85 ± 0,55

X 0,6 0,6 0,61 ± 0,24 0,60 ± 0,16

Nota-se, na Tabela 3, para a matriz, que o tamanho médio dos grãos é maior 
na região do bloco secundário (menor corrente média) em relação à região do blo-
co primário (maior corrente média). Já, na fase α, Tabela 4, o tamanho médio dos 
grãos do bloco primário não apresentou uma relação com o tamanho médio dos 
grãos do bloco secundário.

 Este resultado, da matriz, pode ser percebido na Figura 8, no apêndice 2, 
onde há uma pequena diferença na estrutura de solidificação entre as regiões do 
metal de solda do bloco primário (maior corrente) e do bloco secundário (menor 
corrente). A região do bloco secundário (menor corrente) apresenta uma estrutura 
de solidificação com mais grãos colunares dendríticos e a região do bloco primário 
(maior corrente) apresenta uma estrutura de solidificação com mais grãos equia-
xiais dendríticos.

 O espaçamento entre os ramos dendríticos é determinado pela taxa de so-
lidificação (relação com o calor aportado). Assim, uma elevação na taxa de solidi-
ficação provocará uma redução no espaçamento entre os ramos interdendrítico, 
favorecendo a formação de grãos menos colunares e mais equiaxiais. Já, uma 
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baixa taxa de solidificação favorece a ocorrência de ramificações a partir do eixo 
dendrítico inicial, levando a um crescimento colunar. 

   Esse resultado se deve a taxa de solidificação apresentada em cada 
região. Mesmo a região do bloco primário apresentando maior calor pontual, sua 
taxa de solidificação é mais elevada que a região do bloco secundário, pois se tem 
um maior caminho de fluxo de calor.  Percebe-se na FIG. X, a seguir, que a região 
do bloco primário (maior corrente) apresenta maior fluxo de calor para a região do 
metal base, além de uma pequena perda de calor para a região do bloco secundário 
(menor corrente), tendo assim, uma maior taxa de solidificação em relação ao bloco 
secundário (menor corrente). Já, a região do bloco secundário (menor corrente) 
apresenta baixo fluxo de calor para a região do metal base, além de absorver uma 
pequena parte do calor da região do bloco primário (maior corrente), tendo assim 
uma menor taxa de solidificação em relação ao bloco primário (maior corrente).
  

Figura 3 - Zona de arrefecimento próxima a região de maior e menor penetração.

 Comparando-se o tamanho médios dos grãos nas três regiões tanto da matriz, 
Tabela 5, quanto da segunda fase, Tabela 6, percebe-se que não houve uma relação 
do TMG do centro do metal de solda com o TMG das regiões do bloco primário e se-
cundário. Esperava-se que o TMG no centro do metal de solda fosse menor do que 
o TMG das regiões do bloco primário (maior corrente média) e secundário (menor 
corrente média), devido à maior agitação da poça no centro da zona fundida.

Tabela 5– Tamanho médio dos grãos da matriz nas regiões do centro da ZF, BP e BS.

Cordões tbp (s) tbs (s) TMG (µm) – ZF Matriz TMG (µm)- BP Matriz TMG (µm)- BS Matriz

II 0,2 0,2 1,19 ± 0,18 0,99 ± 0,27 1,11 ± 0,20

III 0,2 0,4 1,30 ± 0,09 1,08 ± 0,70 1,20 ± 0,75

IV 0,2 0,6 1,50 ± 0,25 0,95 ± 0,13 1,11 ± 0,12

V 0,4 0,2 0,99 ± 0,10 1,02 ± 0,12 1,14 ± 0,15

VI 0,4 0,4 1,20 ± 0,05 1,00 ± 0,09 1,13 ± 0,33

VII 0,4 0,6 1,45 ± 0,09 0,86 ± 0,18 0,98 ± 0,15

VIII 0,6 0,2 1,02 ± 0,09 1,09 ± 0,09 1,21 ± 0,25

IX 0,6 0,4 1,32 ± 0,06 1,08 ± 0,21 1,20 ± 0,27

X 0,6 0,6 1,50 ± 0,15 1,19 ± 0,19 1,39 ± 0,18
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Tabela 6 - Tamanho médio dos grãos da segunda fase nas regiões do centro da ZF, BP e BS.

Cordões tbp (s) tbs (s) TMG (µm)- ZF α TMG (µm)- BP α TMG (µm)- BS α

II 0,2 0,2 1,19 ± 0,28 1,78 ± 0,42 2,33 ± 0,43

III 0,2 0,4 1,32 ± 0,16 2,08 ± 0,5 2,14 ± 1,52

IV 0,2 0,6 1,52 ± 0,16 1,92 ± 0,30 1,91 ± 0,21

V 0,4 0,2 3,08 ± 0,17 1,66 ± 0,23 2,23 ± 0,40

VI 0,4 0,4 2,48 ± 0,22 2,20 ± 0,17 1,72 ± 0,54

VII 0,4 0,6 1,48 ± 0,01 2,19 ± 0,49 2,05 ± 0,36

VIII 0,6 0,2 1,80 ± 0,32 2,15 ± 0,50 2,30 ± 0,55

IX 0,6 0,4 1,51 ± 0,24 1,6 ± 0,29 1,71 ± 0,55

X 0,6 0,6 2,10 ± 0,16 1,22 ± 0,24 1,20 ± 0,16

Análise de Dureza

Foram realizadas microendentações no centro do metal de solda, nas regiões, 
próximas a linha de fusão, do bloco primário (maior corrente) do bloco secundário 
(menor corrente – Im) e no metal de base, conforme Figura 9 no apêndice 2. A Ta-
bela 7, a seguir, apresenta os resultados de dureza Vickers. 

Tabela 7 - Perfil de dureza apresentado nas regiões do bloco primário -  maior Im e do bloco secundário - 
menor Im  e centro da zona fundida. 

Cordões tbp (s) tbs (s) BP - Maior Im BS - Menor Im ZF

II 0,2 0,2 31,15 ± 2,1 31,00 ± 2,3 31,48 ± 1,9 

III 0,2 0,4 29,98 ± 1,6 29,70 ± 1,8 30,43 ± 1,7

IV 0,2 0,6 29,95 ± 1,5 29,85 ± 1,6 30,30 ± 1,8

V 0,4 0,2 29,68 ± 2,4 30,15 ± 2,0 30,70 ± 2,1

VI 0,4 0,4 29,15 ± 2,5 30,08 ± 1,8 30,43 ± 1,5

VII 0,4 0,6 29,55 ± 1,7 30,10 ± 2,7 30,48 ± 2,1

VIII 0,6 0,2 28,85 ± 2,1 29,23 ± 2,3 30,10 ± 1,1

IX 0,6 0,4 28,25 ± 1,4 29,13 ± 1,7 29,48 ± 2,0

X 0,6 0,6 29,75 ± 2,5 29,70 ± 1,2 30,33 ± 2,0 

Os resultados mostram que o centro do metal de solda apresentou valores 
muito próximos de dureza em relação às zonas próximas à linha de fusão (bloco 
primário e secundário).  Toda a região do metal de solda (bloco primário e secun-
dário e centro da zona fundida) apresentou maior dureza em relação ao metal de 
base, que foi de 21,18 ± 1,18 HV. 

Diferente do que se esperava a região com grãos mais refinados, do bloco 
primário (maior Im), apesar de valores aproximados, não apresentou maior dureza, 
em todos os cordões, em relação à região com grãos colunares mais grosseiros, do 
bloco secundário (menor Im). O mesmo ocorre para os centros das zonas fundidas 
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de todos os cordões, ou seja, nem todos os cordões com grãos mais refinados no 
centro do metal de solda apresentaram maior dureza em relação aos cordões com 
granulação mais grosseira. 

CONCLUSÕES

Altos valores de tempos do bloco primário e secundário são prejudiciais a re-
sistência, pois o tamanho médio dos grãos aumenta, devido à menor agitação da 
poça de fusão.

Mesmo os tempos dos blocos primários e secundários apresentando influên-
cia no tamanho médio de grão, estes não apresentaram uma significativa influência 
na dureza do centro do metal de solda e das regiões próximas a linha de fusão com 
maior e menor corrente média.  

A utilização do processo MIG Superpulso resultou em cordões de solda com 
durezas maiores que a do metal base, não importando os tempos dos blocos tér-
micos utilizados. 
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APÊNDICES

Apêndice 1

Tabela 8 - Parâmetros operacionais utilizados nas soldagens MIG-S.

Bloco Primário Bloco Secundário

Tensão (v) 23,5 Tensão (v) 23,5

Veloc. de alimentação (m/min) 6,5 Veloc. de alimentação (m/min) 3,5

Corrente de pico (A) 250 Corrente de pico (A) 180

Corrente de base (A) 75 Corrente de base (A) 75

Tempo de pico (ms) 2,0 Tempo de pico (ms) 2,0

Tempo de base (ms) 5,1 Tempo de base (ms) 5,1

Frequência (Hz) 140 Frequência (Hz) 140



56    – 2o Trimestre de 2012

Apêndice 2

  
Figura 4 - Regiões analisadas na fração volumétrica, onde (A) região do bloco primário, (B) região do bloco 

secundário e (C) região do centro da zona fundida.
 

Figura 5 - Micrografias obtidas para o metal de solda com aumento de 200X, onde: (A) cordão (II) tbp = 0,2 e   
tbs = 0,2; (B) cordão (III ) tbp = 0,2 e   tbs = 0,4  e (C) cordão (IV) tbp = 0,2 e   tbs = 0,6.
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Figura 6 - Micrografias obtidas para o metal de solda com aumento de 200X, onde: (A) cordão (V) tbp = 0,4 e   
tbs = 0,2; (B) cordão (VI ) tbp = 0,4 e   tbs = 0,4  e (C) cordão (VII) tbp = 0,4 e   tbs = 0,6.

Figura 7 - Micrografias obtidas para o metal de solda com aumento de 200X, onde: (A) cordão (VIII) tbp = 0,6 
e   tbs = 0,2; (B) cordão (IX ) tbp = 0,6 e   tbs = 0,4  e (C) cordão (X) tbp = 0,6 e   tbs = 0,6.
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Figura 8 - Estrutura de solidificação apresentada próximo a linha de fusão na região referente ao bloco 
primário (A.2, B.2 e C.2) e secundário (A.1, B.1 e C.1) para os cordões (A) IV (tbp=0,2s e tbs=0,4s), (B) VI 

(tbp=0,2s e tbs=0,4s) e (C) X (tbp=0,2s e tbs=0,4s). 
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Figura 9 – Microendentações nas regiões do bloco secundário - maior Im (A), do bloco primário - menor Im 
(B) do metal de base (C) e centro da zona fundida (D).




