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Editorial
o segundo trimestre de 2015, a Revista Militar de Ciência e Tecnologia – RMCT 

comprova a intensa atividade da comunidade científica, oferecendo cinco artigos 

nas áreas de Engenharia de Materiais e Engenharia de Defesa. 

No primeiro artigo, os autores elucidam propriedades elétricas de filmes finos de 

telureto de zinco - ZnTe de baixa resistividade, depositados em células solares de 

CdS/CdTe, permitindo correlacionar parâmetros de deposição dos filmes e a eficiência de conversão fotovoltaica 

das células.

No segundo artigo, são oferecidas valiosas análises quanto ao arranjo geométrico de placas cerâmicas utilizadas 

em blindagem balística, que resultou na diminuição do característico “efeito aresta” nas junções dos cerâmicos e 

no aumento da eficiência das placas quanto a resistência a penetração de projéteis.

No terceiro artigo, pesquisadores da área de Engenharia de Defesa desenvolveram modelo alternativo de con-

troladores robustos para míssil assimétrico, apresentando detalhada manipulação matemática das variáveis ger-

almente utilizadas para descrever o fenômeno físico abordado.

O quarto artigo aborda a degradação do polietileno de ultra alto peso molecular utilizado em coletes balísticos 

quando submetidos à umidade, solução salina e radiação ultravioleta, simulando condições de uso dos equipa-

mentos que contêm este material. 

Finalmente, o quinto artigo apresenta análise comparativa entre liga de titânio e “aço inoxidável F138”, avaliando 

a viabilidade da aplicação do aço como dispositivo de ancoragem temporária em implantes ortodônticos. 

Mais uma vez, reiteramos nosso desejo de “presentear” a comunidade científica com o fruto do trabalho realizado 

por seus integrantes.

Boa leitura!!

N
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RESISTIVIDADE PELA TÉCNICA DE SUBLIMAÇÃO 
EM ESPAÇO REDUZIDO 

Alexandre Ramos da Silva Gonçalves*, Carlos Luiz Ferreira; Leila Rosa de Oliveira Cruz; 
Wagner Anacleto Pinheiro
Instituto Militar de Engenharia (IME), Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais, 
Laboratório de Filmes Finos, Praça General Tibúrcio, 80, Urca, 22290-270, Rio de Janeiro, RJ
*alexandre-ramos@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho teve por objetivo produzir e estudar as propriedades elétricas 
de filmes finos de ZnTe de baixa resistividade depositados em células solares de 
CdS/CdTe através da técnica de sublimação em espaço reduzido. Os filmes de ZnTe 
foram depositados com temperatura de fonte de 680 oC, temperatura de substrato 
de 380oC, pressão de sistema de 1 Torr (argônio), tempo de deposição de 3 minutos 
e distância fonte-substrato de 2,7 mm. Após as deposições, os filmes foram dopados 
com prata por imersão em solução aquecida de AgNO3, seguido de tratamento térmi-
co para diminuir suas resistividades. Foram realizadas deposições de ZnTe:Ag sobre 
CdTe para avaliar a influência do ZnTe:Ag no comportamento elétrico do contato de 
fundo da estrutura vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag. As análises das curvas cor-
rente x tensão revelaram que a deposição do filme de ZnTe:Ag entre a camada de 
CdTe e o contato de fundo (também feito de prata) resultou em uma estrutura com 
comportamento ôhmico e melhorou a eficiência da célula solar de CdS/CdTe.

Palavras-chaves: ZnTe, Célula Solar, CdS/CdTe, Resistividade

ABSTRACT

The purpose of this work is to produce and to study the electrical properties of 
low resistivity ZnTe thin films deposited on CdS/CdTe solar cells by the close spa-
ced sublimation technique. ZnTe films were deposited with source temperature of 
680oC, substrate temperature of 380oC, pressure of 1 Torr (argon), deposition time 
of 3 min and source-substrate distance of 2.7 mm. After deposition, the films were 
doped with silver by immersion in a heated solution of AgNO3, followed by heat 
treatment to reduce its resistivity. Depositions of ZnTe:Ag on CdTe were carried out 
in order to evaluate the influence of ZnTe:Ag on the electrical behavior of the back 
contact of the structure glass/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag. The behavior of the 
current x voltage curves revealed that the deposition of the ZnTe:Ag layer between 
the CdTe film and the Ag-back contact favored the ohmic behavior of the back con-
tact, increasing the efficiency of CdS/CdTe solar cell.

Keywords: ZnTe, Solar Cell, CdS/CdTe, Resistivity
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INTRODUÇÃO

A técnica de deposição em espaço reduzido (CSS – close spaced sublimation) 
é uma técnica de deposição física a vapor (PVD) em que fonte e substrato estão 
separados de poucos milímetros. As pressões de trabalho correspondem a médio 
ou baixo vácuo e os filmes podem ser depositados em atmosfera inerte (argônio ou 
hélio) ou reativa (oxigênio ou hidrogênio) (MAQSOOD, 2004). Esta técnica apre-
senta a vantagem de não necessitar de equipamento elaborado para estabelecer a 
pressão de deposição desejada, além de apresentar altas taxas de deposição em 
relação a outras técnicas PVD. As características dos filmes produzidos por CSS 
são dependentes das temperaturas da fonte (TF) e do substrato (TS), da distância 
entre fonte e substrato, da pressão do sistema (P) e dos gases presentes no siste-
ma (argônio, hélio, hidrogênio ou oxigênio). 

Células fotovoltaicas de CdS/CdTe podem ter a camada de janela (CdS) e a 
camada absorvedora (CdTe) depositadas por CSS. O telureto de zinco (ZnTe) é 
comumente utilizado nestas células como uma camada intermediária entre o CdTe 
e o contato de fundo, de acordo com a seguinte configuração: vidro/contato trans-
parente/CdS/CdTe/ZnTe/metal. A introdução do ZnTe favorece o comportamento 
ôhmico do contato de fundo que, em geral, é um metal. Desta forma, é desejável 
que a camada de ZnTe também seja depositada por CSS, a fim de minimizar a con-
taminação por impurezas provenientes da quebra de vácuo causada ao transportar 
o dispositivo de um equipamento de deposição para outro (GESSERT, 2007). Outro 
fator importante é o fato de que o ZnTe como depositado possui alta resitividade (da 
ordem de 105W.cm) (GONÇALVES, 2008). Por estas razões, é necessário estudar 
os parâmetros de deposição por CSS necessários para produzir filmes finos de 
ZnTe com características desejáveis para aplicações em células fotovoltaicas de 
CdS/CdTe, ou seja, baixa resistência elétrica. Com este objetivo foram produzidas 
camadas de ZnTe dopadas com prata, através de um processo de imersão em so-
lução de AgNO3 (AQILI, 2012).

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

As células solares de CdS/CdTe foram fabricadas por CSS com a seguinte 
configuração: vidro/SnO2/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag. A câmara de deposição 
do equipamento CSS consiste de uma campânula de vidro de borossilicato onde 
o sistema de aquecimento foi inserido. Todas as deposições foram realizadas com 
distância fonte-substrato de 2,7 mm e pressão constante de 1 Torr de argônio em 
regime dinâmico, ou seja, com fluxo constante de argônio durante a deposição. Os 
substratos utilizados foram de vidro aluminoborossilicato recoberto com uma bica-
mada de filme fino de óxido de estanho (SnO2) e de óxido de estanho dopado com 
flúor (SnO2:F). Na figura 1, é mostrado um diagrama esquemático do sistema de 
deposição visto lateralmente. 
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Figura 1 - Esquema do sistema de deposição CSS. 

 As temperaturas TF e TS, os tempos de deposição (t) e espessuras (d) obti-
das em cada deposição estão mostrados na Tabela.1.

Tabela1. Parâmetros de deposição e espessuras dos filmes. 

TF (°C) TS (°C) t (min) d (nm)

CdS 660 540 8 100

CdTe 610 480 5 8000

ZnTe 680 380 10 1000

 
Ao final da deposição da camada de CdTe, foi realizado um tratamento com 

CdCl2 com a finalidade de promover o crescimento dos grãos e a passivação dos 
sítios de recombinação dos contornos de grãos. Este tratamento consistiu em man-
ter a célula solar no equipamento por 30 min em presença de vapor de CdCl2, a 
380°C, em atmosfera de 100 Torr de argônio. Após o tratamento com CdCl2, a célu-
la foi submersa em solução contendo 1ml de HNO3 (65%), 79ml de  H3PO4 (85%) e 
33ml de H2O por 20 segundos, até que a superfície do filme de CdTe ficasse com-
pletamente coberta de bolhas. Esta etapa é referida como ataque NP e teve como 
objetivo remover óxidos superficiais formados durante o tratamento com CdCl2. Em 
seguida, a camada de ZnTe foi depositada.

Para diminuir a resistividade do ZnTe, os filmes foram dopados com prata. 
Para isso, a célula foi imersa por 10 minutos em solução contendo 0,6g/L de AgNO3, 
aquecida a 60°C, seguida de tratamento térmico a 380°C por 2 h, em atmosfera de 
1 Torr de argônio. Após este tratamento térmico, foi usado um pincel para aplicar 
cola prata sobre a superfície do ZnTe para atuar como contato de fundo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para determinar a influência da camada de ZnTe no contato de fundo da cé-
lula solar, um filme fino de ZnTe, com espessura de 1113 nm,  foi depositado so-
bre vidro/SnO2:F, seguido de aplicação de um contato de cola prata, produzindo a 
estrutura vidro/SnO2:F/ZnTe/Ag. Em seguida, foi levantada a curva densidade de 
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corrente (J) x tensão (V), no escuro, da estrutura, conforme mostrada na figura 2.

Figura 2 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/ZnTe/Ag.

A forma da curva da figura 2 deixa clara a retificação da junção ZnTe/Ag e/ou 
da junção SnO2:F/ZnTe.

A seguir, foi realizada outra deposição deZnTe dopado com prata (ZnTe:Ag), 
com espessura de 977 nm, sobre vidro/SnO2:F, produzindo a estrutura vidro/SnO2:F/
ZnTe:Ag/Ag. A curva J x V desta estrutura está mostrada na figura 3.

Figura 3 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/Ag

Observa-se um comportamento ôhmico da estrutura SnO2:F/ZnTe:Ag/Ag, dei-
xando claro que o efeito da dopagem do ZnTe com prata, e a consequente diminui-
ção de sua resistência, favoreceu o transporte de portadores no contato de fundo. 
Uma vez que a área de contato era conhecida (A = 2,1 cm2), foi possível determinar 
a resistência do sistema como sendo de 30 Ω.

Para estudar o comportamento da junção ZnTe/CdTe, foi realizada, sobre 
vidro/SnO2:F, uma deposição de CdTe, com espessura de 7629 nm, seguida de 
deposição de filme fino de ZnTe, com espessura de 1047 nm, dopado com prata, 
utilizando os mesmos parâmetros de imersão na solução de AgNO3, antes da apli-
cação do contato de cola prata, produzindo a estrutura vidro/SnO2:F/CdTe/ZnTe:Ag/
Ag. A curva J x V, no escuro, desta estrutura é apresentada na figura 4. Observa-se 
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a presença de retificação na estrutura vidro/SnO2:F/CdTe/ZnTe:Ag/Ag, além de alta 
resistividade. Ficou estabelecido pela análise da curva da figura 3 que a interface 
ZnTe:Ag/Ag não gerava efeito retificador, mas, como o SnO2:F é um semicondutor 
tipo N e o CdTe um semicondutor tipo P, certamente a retificação ocorreu na interfa-
ce SnO2:F/CdTe, não sendo possível determinar se também ocorreu alguma perda 
no transporte de portadores de carga na interface CdTe/ZnTe. A alta resistência 
elétrica presente na curva J x V da figura 4 pode ser consequência direta do efeito 
de retificação da interface SnO2:F/CdTe.

Figura 4 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/CdTe/ZnTe:Ag/Ag.

A curva da figura 3 mostrou que não ocorre retificação na interface SnO2:F/
ZnTe:Ag, nem na interface ZnTe:Ag/Ag. Assim sendo, para determinar se ocorre 
retificação na interface CdTe/ZnTe, foi produzida a estrutura vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/
CdTe/ZnTe:Ag/Ag, com a primeira camada de ZnTe:Ag com espessura de 912 nm, 
camada de CdTe com 6944 nm e a segunda camada de ZnTe:Ag com espessura 
de 1142 nm. A figura 5 mostra a curva J x V obtida. 

A forma da curva da figura 5 é característica de ausência de retificação. Esse 
resultado mostra que a camada de ZnTe:Ag estabeleceu um comportamento ôhmi-
co tanto na interface com o SnO2:F quanto na interface com o CdTe e com a cola 
prata. Sem efeitos retificadores e com a baixa resistência elétrica do ZnTe:Ag, a 
resistência elétrica da estrutura apresentou um valor de 173Ω.

Para verificar o efeito da dopagem do ZnTe com prata na interação com o 
CdTe, foi produzida outra estrutura vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/CdTe/ZnTe:Ag/Ag, com 
a primeira camada de ZnTe:Ag com espessura de 1091 nm, camada de CdTe com 
8424 nm e a segunda camada de ZnTe:Ag com espessura de 1007 nm. Mas, nes-
ta configuração, as duas camadas de ZnTe:Ag foram submetidas à dopagem por 
imersão em solução de AgNO3 por 20 minutos. A curva J x V desta estrutura esta 
mostrada na figura 6.
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Figura 5 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/CdTe/ZnTe:Ag/Ag.

.
Observa-se a ausência de retificação na estrutura vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/

CdTe/ZnTe:Ag/Ag. O aumento do tempo de imersão de dopagem, de 10 para 20 
min, diminuiu as resistividades do filme, diminuindo a resistência da estrutura de 
173 Ω para 149 Ω.

Figura 6 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/CdTe/ZnTe:Ag/Ag.

Para verificar a influência da camada de ZnTe:Ag na célula solar de CdS/CdTe, 
foi produzida a estrutura vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/Ag. A camada de CdS foi deposi-
tada com espessura de 122 nm e a camada de CdTe com espessura de 6217 nm, 
seguida de tratamento com CdCl2 e ataque NP. Esta célula solar foi cortada ao meio 
antes da aplicação do contato de fundo de prata em uma das metades. A curva J x 
V desta estrutura, quando iluminada com uma potência de 1 kW/m2 (KAZMERSKI, 
1997), está mostrada na figura 7. 

Observa-se uma baixa eficiência de conversão fotovoltaica, além de uma pe-
quena tendência a desenvolver “roll-over” no final da curva, que é uma característi-
ca de retificação na interface CdTe/Ag.
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Figura 7 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/Ag.

Em seguida, foi depositada a camada de ZnTe com espessura de 912 nm, 
seguida de tratamento em solução de AgNO3 e tratamento térmico, na segunda 
metade da célula solar produzida anteriormente, antes da aplicação da prata, crian-
do a estrutura vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag. A curva J x V desta estrutura 
quando iluminada está mostrada na figura 8. 

Também neste caso observa-se uma baixa eficiência de conversão fotovoltai-
ca, entretanto, o valor é maior do que o obtido na figura 7. Além disso, não há mais 
o sinal de “roll-over”, observado na figura 7 e indicativo da retificação. Isto mostra 
que as interfaces de contato de fundo se comportam de forma ôhmica. A figura 8 
também mostra que, embora a densidade de corrente de curto circuito tenha sido 
baixa (JSC = 10mA/cm2), a tensão  de circuito aberto foi satisfatória (VOC = 567mV).

Figura 8 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag.

Os baixos valores de eficiência e de JSC podem ser explicados pelo fato de a deposi-
ção de CdTe não ter sido feita em presença de oxigênio, o que diminui a eficiência da célula. 

Comparando as duas curvas J x V mostradas na figura 9, pode-se notar que a 
presença da camada de ZnTe:Ag, aumentou os valores do fator de preenchimento, 
do VOC e do JSC e, consequentemente, da eficiência da célula.
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Figura 9 - Curva JxV das células solares de CdS/CdTe com e sem ZnTe:Ag.

Também é possível notar pelas formas das curvas mostradas na figura 9, que 
a resistência em série da célula diminuiu após a inserção da camada de ZnTe:Ag.

CONCLUSÃO

A inserção de filme fino de ZnTe:Ag entre a camada de CdTe e o metal de con-
tato de fundo (neste caso cola prata) resultou no desaparecimento do efeito retifica-
dor causado pela barreira Schottky formada na interface CdTe/metal, melhorando a 
eficiência da célula solar. Durante o desenvolvimento do trabalho foi observado que 
a estrutura SnO2:F/ZnTe:Ag também possui um comportamento ôhmico.
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RESUMO

As blindagens de veículos militares modernos são avaliadas não apenas quan-
to à capacidade de resistir a uma determinada ameaça, mas pela vulnerabilidade 
do veículo, caracterizada como a relação entre a área da blindagem veicular que 
não é capaz de resistir a esta dada ameaça e a área externa total. As blindagens 
adicionais são usualmente compostas por peças cerâmicas justapostas, coladas 
sobre aramida ou polietileno, formando sobre estes materiais poliméricos um mo-
saico balístico cerâmico. A eficiência da peça é comprometida quanto mais próximo 
da aresta o cerâmico é atingido por um projétil (efeito de aresta). Assim, as peças 
devem possuir as menores dimensões que possibilitem sua utilização com eficiên-
cia contra dada ameaça, minimizando o comprometimento da vulnerabilidade. A fim 
de minimizar o efeito de aresta, foram desenvolvidos dispositivos cerâmicos para a 
proteção da área próxima a interface entre as peças e também a interface. A utiliza-
ção dos dispositivos aumentou a eficiência balística da blindagem.

Palavras-chave: blindagem, blindagem adicional, alumina.

ABSTRACT

The armor of modern military vehicles are evaluated not only by their ability to 
defeat a particular threat, but also by the vulnerability of the vehicle, characterized 
as the ratio between the armored area of the vehicle that is not able to resist certain 
threat, and the total external area. Add-on armor is usually composed of juxtaposed 
ceramic tiles, glued onto aramid or polyethylene, forming a ceramic ballistic mosaic 
on these polymeric materials. The ballistic efficiency is compromised as closer to 
the edge the ceramic tile is hit by a projectile (edge effect). Thus, the tiles must have 
the smallest dimensions that enable their effective use against a given threat, not 
compromising the vulnerability. To minimize edge effect, ceramic devices were de-
veloped to protect the area close to the interface between the tiles and the interface. 
The use of this ceramic devices increased the armor ballistic  efficiency.

Keywords: armor, add-on armor, alumina.
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INTRODUÇÃO

Duas características tornam a alumina um dos materiais cerâmicos mais utili-
zados no mundo para aplicações balísticas: (1) a grande disponibilidade e (2) sua 
dureza elevada (ASSIS, 2007). A facilidade de processamento e a abundância da 
alumina tornam o seu preço muito vantajoso quando comparado a outros materiais 
cerâmicos utilizados em blindagem. No entanto, a alumina apresenta massa espe-
cífica mais elevada que esses materiais (carbeto de boro, carbeto de silício), o que 
a torna a solução ideal para situações em que o peso da blindagem não seja um 
fator crítico, como no caso de veículos blindados (JAMES, 2002).  

As blindagens de veículos militares modernos são avaliadas não apenas 
quanto à capacidade de resistir a uma determinada ameaça, por meio de corpos 
de prova, mas pela vulnerabilidade do veículo, caracterizada como a relação entre 
a área da blindagem veicular que não é capaz de resistir a esta dada ameaça e a 
área externa total, conforme preconizado pela AEP-55, norma que estabelece os 
procedimentos de testes para fins de avaliação segundo a norma STANAG 4569. 

As blindagens adicionais visam aumentar o nível de proteção de um veícu-
lo por meio de sua montagem e desmontagem rápida, garantindo que não haja 
peso adicional quando desnecessário. São, geralmente, compostas por peças ce-
râmicas justapostas sobre aramida ou polietileno, formando sobre estes materiais 
poliméricos um mosaico balístico cerâmico. A dimensão das peças deste mosaico 
deve obedecer a um compromisso entre a eficiência da peça cerâmica isolada, e 
a área vulnerável resultante de um impacto sobre uma dessas peças. Neste con-
texto, é importante ressaltar que uma dada peça terá maior eficiência, para o mes-
mo nível de densificação e a mesma microestrutura do material cerâmico, quanto 
maior forem suas dimensões. No entanto, a área vulnerável após o disparo será do 
tamanho da peça atingida (HAZELL, et al., 2008). Assim, as peças devem possuir 
as menores dimensões que possibilitem sua utilização com eficiência contra dada 
ameaça, minimizando o impacto na vulnerabilidade. Para reduzir a probabilidade 
de que um impacto balístico ocorra em uma posição na qual a resistência da peça 
é reduzida, foram desenvolvidos dispositivos cerâmicos para a proteção da área 
próxima a interface entre as peças e também desta interface.

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais utilizados foram: (1) alumina tipo APC-2011 SG, com tamanho 
médio de partícula de 3mm; (2) alumina tipo A-1000 SG, com tamanho médio de 
partícula de 0,3 mm; (3) nióbia HP da Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera-
ção (CBMM) com tamanho médio de partícula de 0,3 mm, utilizada como aditivo de 
sinterização; e (4) o polietilenoglicol de peso molecular 400, utilizado como ligante.  
Para determinação do tamanho médio de partículas foi empregado o analisador de 
partículas CILAS1064, que se baseia no espalhamento de laser de fontes sequen-
ciadas e posicionadas a 0° e 45º.

O processo de fabricação das amostras consistiu na mistura, em porcentagem 
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peso, de 96% de pó de alumina, 4%de nióbia e 1,3% de polietilenoglicol (PEG). Em 
seguida, a mistura foi colocada em uma estufa para secagem. O pó seco foi desa-
glomerado e posteriormente peneirado. As peças foram uniaxialmente prensadas 
por meio do método dos dois punções móveis e da camisa flutuante, sob pressão 
de 30 MPa. O corpo verde foi sinterizado na temperatura de 1400º C por um perí-
odo de 3 horas. 

 A densidade das amostras sinterizadas foi calculada por meio da norma NBR 
6220, da ABNT, baseada no princípio de Arquimedes. A medida das massas foi 
realizada em uma balança digital com aproximação de 1 X 10-3 g sob temperatura 
constante.

A análise do tamanho de grão se deu por meio do método das interseções, a 
partir das imagens obtidas por Microscópio Eletrônico de Varredura com ampliação 
de 15.000 vezes e aceleração do feixe de 30 keV.

Os ensaios balísticos foram realizados no Centro de Avaliações do Exército, 
na Linha de Tiro IV, com auxílio de estativa com receptor universal com provete 
de precisão calibre 7,62 mm e munição calibre 7,62 x 51 mm comum. Os disparos 
foram realizados a uma distância de 15 metros.

Para a definição de uma penetração ou perfuração foi adotado o “Critério do 
Exército” segundo o qual uma perfuração ou penetração completa ocorre quando 
a luz emitida por uma lâmpada passa por um orifício provocado pelo projétil ou um 
seu fragmento, ou ainda se a parte do fragmento ou a ponta do projétil pode ser 
vista na face posterior da blindagem (MASCIANICA, 1959). 

Foram empregadas nos testes balísticos amostras produzidas a partir de composi-
ções com a alumina tipo APC-2011 SG (composição 1) e alumina tipo A-1000 SG (com-
posição 2), montandas sobre a aramida com as características apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 -Propriedades da aramida

Tipo de fio
Densidade 

linear

Tipo de 

tecimento

Densidade do 

tecido (trama e 

urdume)

Gramatura seca 

(g/m2)

Espessura do 

tecido (mm)

KevlarR29 3000 denier Plano 16 – 18 epi 413 – 465 0,53 – 0,65 
 
epi  - ends per inch – fios por polegada

denier – massa em gramas para 9000 m de fio

As figuras 1 e 2 apresentam as diferentes confi gurações dos mosaicos balís-1 e 2 apresentam as diferentes confi gurações dos mosaicos balís- e 2 apresentam as diferentes configurações dos mosaicos balís-
ticos preparados para fins de ensaio.

Figura 1 – Mosaico balístico sem proteção na interface a) plano b) convexo
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Figura 2 – Mosaico balístico com proteção na interface a) plano b) convexo

Os alvos utilizados constituíram um sistema de blindagem formado por um 
mosaico composto por três peças cerâmicas (planas ou côncavo-convexas),sem 
ou com proteção de interface, coladas com poliuretano (SIKAFLEX) sobre uma 
placa com oito camadas de aramida. O conjunto peças cerâmicas – aramida foi 
colocado sobre uma placa de alumínio. Sobre o cerâmico foram colocadas duas ca-
madas de aramida com a finalidade de reter ao máximo os fragmentos cerâmicos, 
visto que a proteção balística proporcionada por essas camadas é desprezível. A 
figura 3 ilustra o sistema de blindagem  dos alvos utilizados.

A tabela 2 apresenta as características das peças cerâmicas utilizadas nos 
mosaicos balísticos.

Tabela 2 – Amostras utilizadas nos testes balísticos

FUNÇÃO NO MOSAICO GEOMETRIA MASSA (g)
TIPO DE ALU-

MINA

Base
Plana 50

A-1000
Convexa 50

Proteção de interface Angulada 18 APC-2011

Figura 3 – Esquema da montagem dos mosaicos e dos alvos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nível de densificação dos cerâmicos
A densificação alcançada por cada tipo de peça utilizada é apresentada na 

tabela 3. Conforme esperado, as peças utilizadas como base no mosaico balístico 
(planas ou convexas) apresentaram nível de densificação maior do que o apresen-
tado pelas peças utilizadas para a proteção de interface, dado que a composição 
utilizada na sinterização das primeiras se baseia em alumina com menor tamanho 
de partícula e, consequentemente, maior força motriz para sinterização, em virtude 
de possuir maior área superficial (GERMAN, 2010 ).

Tabela 3 – Massa específica e nível de densificação das amostras cerâmicas 

Tipo de Peça (função no mosaico) Massa Específica (kg/cm3) Densificação (% densidade teórica)
Base 3,79 + 0,04 94,67 + 0,87
Proteção de interface 3,55 + 0,02 88,66 + 0,47

A opção por utilizar a composição baseada em alumina mais grosseira para 
as peças da proteção de interface deveu-se ao fato de que, na propagação da onda 
de choque gerada pelo impacto balístico, quanto maior a impedância de choque 
(produto da densidade pela velocidade do som no material - ρC) do material que 
recebe o impacto em relação à impedância do material na interface posterior ao 
impacto, maior a magnitude da onda trativa refletida nesta interface e maior o dano 
provocado no material cerâmico por esta onda refletida (MEYERS, 1994). Assim, 
um material com menor densidade (ρ) na face de impacto proporcionará uma me-
nor diferença entre as impedâncias de choque e, consequentemente, menos dano 
a este material.

Tamanho de grão das amostras
A tabela 4 apresenta a medida do tamanho de grão, calculado pelo método 

das interseções, a partir de imagens obtidas por microscopia (figura 4) eletrônica 
de varredura com ampliação de 15.000x e velocidade do feixe de 30 kV, com base 
na média obtida a partir de amostras retiradas de 3 peças produzidas utilizando-se 
a composição 1 ou a composição 2.  Observa-se que o tamanho médio de grão cal-
culado para as peças da composição 2 são aproximadamente metade do valor do 
tamanho médio dos grãos das peças da composição 1. Na sinterização, a redução 
da energia livre do sistema ocorre por meio de dois mecanismos que competem 
entre si: (1) a densificação associada à eliminação de poros; (2) o crescimento de 
grão. Ademais, o tamanho médio das partículas na composição inicial exerce gran-
de influência no processo de sinterização, visto que há mais energia de superfície 
livre para as composições com menor tamanho médio (GERMAN, 2010). Assim, o 
menor tamanho médio de grão observado nas peças sinterizadas a partir da com-
posição 2 já era esperado. As amostras produzidas a partir da composição 2, se- já era esperado. As amostras produzidas a partir da composição 2, se-2, se-
gundo a equação de Hall-Petch, apresentam maior resistência mecânica e dureza 
quando comparadas com aquelas produzidas a partir da composição 1 (HANSEN, 
2004). 
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Tabela 4 – Análise do tamanho de grão 
Composição1 Composição2

Tamanho médio dos grãos (mm) 3,17 1,61
Desvio Padrão(mm) 0,20 0,20

Intervalo de confiança (mm)
Limite Superior 3,18 Limite Superior 1,62
Limite Inferior 3,17 Limite Inferior 1,60

Figura 4- Microestrutura das peças sinterizadas com a composição 1 (a) e 2 (b)

A velocidade de propagação do som nas amostras foi calculada por meio da seguinte equação.

ão

onde, E é o módulo de elasticidade e ρ é a massa específica (densidade).

O módulo de elasticidade foi calculado utilizando a seguinte equação, obtida 
por TRINDADE, 2012, para cerâmicos à base de alumina.

E = E0 (1 - b1P + b2P
2)             (2)

onde, E0 = 342,18,  P = 1 – densificação/100, b1 = 1,95, b2 = 0,17.
 

Os resultados obtidos para E e C e para a impedância de choque (ρC) são apresentados 
na tabela 5 para as amostras produzidas pelas duas composições.

Tabela 5 – Propriedades das composições sinterizadas

E (MPa) C (m/s) Impedância de Choque
Composição 1 267,27 8670 30800
Composição 2 306,80 8990 34100

Analisando-se a tabela 5, observa-se que as amostras sinterizadas com a com-
posição 1, utilizadas como proteção de interface, possuem menor impedância de 
choque que as sinterizadas pela composição 2.  Este resultado confirma a hipótese 
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de que a onda refletida na interface entre o material cerâmico e o poliuretano terá 
maior amplitude nas peças sinterizadas pela composição 2 (base do mosaico) do 
que naquelas sinterizadas pela composição 1 (proteção de interface).  

Ensaio Balístico
A tabela 6 apresenta os resultados obtidos para os mosaicos constituídos por 

peças planas com e sem proteção de interface atingidas sobre a interseção entre 
três peças. Observa-se que os mosaicos sem proteção de interface foram perfura-
dos e aqueles com a proteção de interface resistiram ao impacto. 

Tabela 6 – Resultados dos ensaios balísticos

Geometria das peças do 

mosaico

Proteção de interface 

(sim/não)
Velocidade (m/s)

Perfuração completa 

(sim/não)

Plana

Não 835 S

Não 830 S

Não 836 S

Sim 826 N

Sim 833 N

Sim 834 N

Convexa

Não 829 S

Não 832 S

Sim 831 N

Sim 825 N

Sim 832 N

A tabela 7 apresenta a massa de água necessária para preencher a deforma-
ção das placas de alumínio dos mosaicos não perfurados. Constata-se que os mo-
saicos formados por peças com face de impacto convexa absorveram mais energia 
que os mosaicos de peças planas (menor massa de água na deformação significa 
menor volume deslocado e menos energia transmitida para o alumínio). Cabe salien-
tar que os dados da tabela 7 apresentam esta tendência, mas não permitem afirmar 
com significância estatística que a deformação observada no caso plano é menor 
que a apresentada no caso convexo. No entanto, considerando os dados obtidos nos 
ensaios balísticos e os resultados obtidos por GOMES, 2004-e TRINDADE, 2012, 
pode-se inferir que os mosaicos com superfície de impacto convexa apresentarão 
melhor resistência balística que os planos, conforme indicado na tabela 7.

Tabela 7 – Resultados dos ensaios balísticos
Geometria das peças do mosaico Massa de água na deformação do alumínio (g) Média Desvio Padrão

Plana

16,8

19,9 3,723,5

19,4

Convexa

11,1

16,3 4,820,7

17,2
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A figura 5 dá indícios do mecanismo que proporciona eficiência à proteção de 
interface. Constata-se, da análise do corpo de prova após o impacto, que o alvo foi 
atingido sobre a proteção de interface, que desviou o projétil para uma região do 
corpo de provas sem peças cerâmicas, abaixo e a direita da proteção de interface, 
ocorrendo então a perfuração. Caso o mosaico cobrisse toda a superfície da ara-
mida, como ocorre nas blindagens adicionais acabadas, o projétil teria sido parado 
pela aramida, dado que sofreria mais dano ao interagir com o material cerâmico 
que estaria no caminho entre o ponto de impacto e o local da perfuração. Neste tra-
jeto o projétil não só teria sua velocidade reduzida, como seria erodido e fragmen-
tado, resultando em significativa redução da energia a ser absorvida pela aramida.

Figura 5 - Desvio do projétil pela proteção de interface

CONCLUSÃO

No decorrer do trabalho, constatou-se que a introdução de um dispositivo de 
proteção de interface sobre um mosaico balístico cerâmico, confere maior resistên-
cia balística a uma peça cerâmica com dimensões reduzidas, mitigando o efeito de 
aresta.

Cabe ressaltar que a utilização de um meio de fixação do cerâmico na arami-
da e da proteção de interface nas peças do mosaico com impedância de choque 
mais próxima da impedância do material cerâmico, em substituição ao poliuretano, 
proporcionará resultados ainda melhores, dado que resultará em menor fragmen-
tação e maior quantidade de fragmentos mantidos em posição (SUJIROTE, 2008).
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RESUMO

Neste artigo é proposto um novo método de síntese μ mista, baseado na mi-
nimização de um limitante superior do valor singular estruturado. Essa minimização 
utiliza uma técnica não-diferenciável com certificado de convergência local, desen-
volvida em (Apkarian and Noll, 2006).

A eficiência desse método é observada em sua aplicação no projeto de um 
controlador estruturado para um míssil assimétrico, cujo modelo encontra-se em 
(Wise, 1988; Wise, 1990).

Palavras-chave: síntese μ, otimização não-diferenciável, controle robusto.

ABSTRACT

In these work, a new method of mixed μ synthesis is proposed, based on the 
minimization of an upper bound of the structured singular value. This minimization 
uses a non-smooth technique endowed with a local convergence certificate, devel-
oped in (Apkarian and Noll, 2006).

The efficiency of this method is observed with its application to the design of a 
structured controller for an asymmetric missile. The plant model is in (Wise, 1988; 
Wise, 1990).

Keywords: μ synthesis, non-smooth optimization, robust control.

INTRODUÇÃO

Um limitante superior para o valor singular estruturado μ (ou SSV, do inglês 
Structured Singular Value), foi apresentado em (Fan et al., 1991). Entretanto, por 
tratar-se de um autovalor, sua utilização não é conveniente para a síntese de con-
troladores. Isso ocorre, pois as técnicas existentes para esse fim, com comprova-
da eficiência, objetivam a minimização de uma norma H∞, ou seja, do maior valor 
singular no espectro da frequência, e não do maior autovalor. Levando isso em 
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consideração, foi obtido a partir do trabalho de (Fan et al., 1991) um limitante que, 
embora mais conservador, trata-se de um maior valor singular, o que permite o uso 
de técnicas de análise e síntese H-infinito.

Particularmente em (Apkarian and Noll, 2006) foi desenvolvida uma técnica 
de síntese H∞ não diferenciável com duas propriedades interessantes: a garantia 
de convergência local e a possibilidade de estruturação do controlador. Essa última 
propriedade permite definirmos previamente a ordem e a estrutura do controlador e 
também dos multiplicadores dinâmicos usados na minimização do SSV.

Isso possibilitou uma nova forma de síntese μ, objeto deste artigo, sendo apli-
cada em um exemplo de controle de um míssil, inicialmente apresentado em (Wise, 
1990), onde o controlador a ser sintetizado possui uma estrutura pré-definida.

Esse trabalho está dividido em quatro seções, além desta introdução, da se-
guinte maneira: a seção “Quadro de Trabalho” apresenta os aspectos gerais de aná-
lise e síntese de sistemas de controle robustos, além de definir o SSV e apresentar 
seu limitante superior desenvolvido em (Fan et al., 1991). A seção “O Novo Método” 
apresenta um segundo limitante, derivado do trabalho de (Fan et al., 1991), bem 
como o desenvolvimento de um método de síntese μ denominado Síntese DjG. A 
seção “Míssil” apresenta uma aplicação dessa técnica ao problema de controle de 
um míssil, possibilitando a comparação dos resultados obtidos pela Síntese DjG em 
relação a um controlador dado em (Wise, 1990). A última seção traz as conclusões.

Quadro de Trabalho

Figura 1. Representação NΔ de um sistema incerto.

Considere a configuração em malha fechada ilustrada na figura 1, utiliza-
da para representar um dado sistema incerto. Nessa representação, a função de 
transferência N(s) caracteriza a porção do sistema para a qual não há incerteza, o 
chamado sistema nominal, enquanto que o bloco Δ(s) concentra todas as fontes 
de incertezas presentes no sistema. A partir dessas definições, e considerando a 
seguinte partição para a função de transferência nominal:

                  (1)

Temos que a função de transferência de w para z do sistema incerto pode ser obtida por
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                                                               (2)

                                   (3)

Suponha que N denota o valor de N(jω) calculado em uma dada frequência 
ω, com o mesmo valendo para ∆. No caso mais geral, o bloco ∆, caracterizando as 
incertezas apresenta a seguinte estrutura:

                                       (4)

Os blocos de ∆ ∈ ∆ formados por escalares reais repetidos δi
r Ik, estão as-

sociados a incertezas paramétricas, enquanto que blocos formados por escalares 
complexos repetidos  δi

c Ikmr + i ou complexos cheios ∆C correspondem a dinâmicas 
não modeladas ou negligenciadas.

O Teorema a seguir apresenta uma condição necessária e suficiente para a 
estabilidade do sistema incerto (2).

Teorema 2.1 (Skogestad and Postlethwaite, 2005).  Suponha que o sistema 
nominal N(s) e o bloco das incertezas ∆(s) são estáveis. Considere o conjunto con-
vexo de incertezas ∆ de tal forma que, se ∆’ é permitido, então c∆’ também é, onde c 
é um escalar real qualquer, tal que |c| ≤ 1. Então, o sistema N ∆ da figura 1 é estável 
para todo ∆ admissível se e somente se:

O diagrama de Nyquist de det (I − N11 (s)∆(s)) não envolve a origem, ∀∆

⇔ det (I − N11(jω)∆(jω)) = 0, ∀ω, ∀∆.                                        (5)

Os resultados do teorema 2.1 infelizmente não são de muito valor prático, uma 
vez que as condições apresentadas precisam ser testadas para todo o continum de 
valores de ∆. A definição apresentada a seguir surge naturalmente da condição de 
estabilidade em (5).

Definição 2.1 Para , a função real não-negativa μ(M), chamada de 
valor singular estruturado é definida por:

                                    (6)

Se não existe ∆ ∈ ∆ tal que det (I − M ∆) = 0, então μ∆(M) = 0.

Da definição 2.1 e do Teorema 2.1 percebe-se que o valor singular estrutu-
rado μ fornece uma medida da robustez em estabilidade do sistema incerto, uma 
vez que o valor de μ está associado à menor incerteza desestabilizante. De fato, 
note que um valor grande para μ indica que existe uma pequena incerteza capaz 
de desestabilizar o sistema.

def
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Na grande maioria dos problemas de controle robusto, é conveniente se tra-
balhar com incertezas normalizadas que pertencem a um domínio fechado. Assim, 
suponha que a classe de incertezas admissíveis seja dada pela bola unitária em ∆:

B∆ = {∆ ∈ ∆ : σ(∆) ≤ 1}.                                                    (7)

Adicionalmente, suponha, como no teorema 2.1, que o sistema nominal e o 
bloco de incerteza são estáveis. Então, os seguintes problemas de análise de Es-
tabilidade Robusta (ER) e de Desempenho Robusto (DR) podem ser considerados:

ER   ⇔   F(s) é estável,   ∀ ∆∈ B∆,
DR   ⇔   //F (s) //∞ < 1,   ∀ ∆ ∈ B∆.    

Note que μ∆(N11) ≥ 1 indica que existe ∆ ∈ B∆ tal que (I − N11∆) é singular. 
Logo, o sistema não é robusto em estabilidade nesse caso. Essa ideia é formaliza-
da no Teorema a seguir.

Teorema 2.2 (Skogestad and Postlethwaite, 2005).  Assuma que o sistema 
nominal N(s) e o bloco de incertezas ∆(s) são estáveis. Então, a estrutura N ∆ da 
figura 1 é estável para todo ∆ ∈ B∆, se e somente se,

  μ∆(N11(jω)) < 1,      ∀ω.                                                   (8)

Do Teorema 2.2 conclui-se que o valor singular estruturado fornece uma con-
dição necessária e suficiente para a estabilidade robusta do sistema incerto.

Até este ponto, o valor singular estruturado só foi utilizado para se verificar 
estabilidade robusta. Entretanto, μ também pode ser utilizado para se verificar o 
desempenho robusto, que pode ser visualizado como um caso especial de estabili-
dade robusta. Para isso, conforme mostra a figura 2, basta acrescentar ao bloco ∆ 
um novo bloco de perturbações fictícias ∆P , que representa as especificações de 
desempenho e que, em modelos normalizados, possui norma H∞ igual a 1. ∆P não 
possui estrutura, ou seja, trata-se de um bloco “complexo cheio”, sendo conectado 
aos canais de desempenho do sistema nominal N(s).

Dessa forma, aplica-se o valor singular estruturado à nova estrutura formada, 
e assim μ(N), apresentará condições necessárias e suficientes para o teste da ro-
bustez em desempenho, de acordo com o teorema 2.3.

Teorema 2.3 (Skogestad  and Postlethwaite, 2005). Rearranje o sistema in-
certo na estrutura N  da figura 2. Assuma estabilidade nominal de tal forma que N 
seja (internamente) estável. Então

       (9)

                                                    
onde μ está relacionado à estrutura
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e ∆P representa uma estrutura formada por um bloco de incertezas complexo 
cheio cuja dimensão é igual à de FT.

Figura 2. DR como um caso especial de ER estruturada.

O teorema 2.3, além de ser uma condição necessária e suficiente para o de-
sempenho robusto, é também uma condição suficiente para a estabilidade robusta 
(Skogestad and Postlethwaite, 2005).

Infelizmente, o cálculo de μ não representa uma tarefa trivial e foi provado 
que, em geral, trata-se de um problema NP-difícil (Toker and Ozbay, 1995). Para o 
caso de incertezas puramente reais, até mesmo o cálculo de um valor aproximado 
de μ é um problema NP-difícil (Fu, 1997). Na prática, trabalha-se com uma estima-
tiva do valor de μ, obtida a partir do cálculo de limitantes superior e inferior.

O limitante superior do valor singular estruturado é particularmente importante 
porque, de acordo com o Teorema 2.2, uma condição suficiente para estabilidade 
robusta é que qualquer limitante superior de μ∆(N11) seja menor do que 1, para toda 
as frequências. No próximo Teorema é apresentado um limitante superior para μ 
de grande valor prático. Antes, considere as seguintes classes de multiplicadores:

                                     (10)

                                   (11)

Teorema 2.4 (Fan et al., 1991). Dada uma matriz complexa N e uma estrutura 
de incertezas ∆ a ela associada, então

                                   (12)

                                              (13)

onde



25 2o Trimestre de 2015 – 

                                 (14)

O resultado do teorema 2.4 é particularmente interessante, pois mostra-se 
que o problema de minimização definindo o limitante superior menos conservador 
em (12) pode ser reformulado como um problema de otimização convexo (Fan et 
al., 1991; Young et al., 1992). Além disso, a experiência indica que o conservadoris-
mo do limitante superior em (12) não tende a ser muito grande.

A planta incerta da figura 1 na verdade geralmente representa um sistema 
envolvendo um controlador em malha fechada. Nos problemas de projeto, é con-
veniente explicitar o controlador, conforme mostrado na figura 3. Nesse caso, o 
modelo nominal é dado por

                                 (15)

onde K(s) representa o controlador a ser projetado, e P(s) representa a chama-
da planta generalizada, contendo o canal de incerteza (u∆, y∆ ), o canal de desem-
penho (w, z) e o canal de controle (u, v). A planta generalizada P(s) pode abranger 
matrizes dinâmicas de ponderações, utilizadas em técnicas de projeto no domínio 
da frequência como as sínteses H∞ e H2.

Os resultados apresentados até aqui sugerem que o problema do projeto de 
um controlador que garanta estabilidade e desempenho robustos para o sistema 
em malha fechada incerto pode ser resolvido a partir da condição do valor singular 
estruturado do teorema 2.3. De fato, esse problema, denominado síntese μ, con-
siste em se procurar um controlador K que garanta μ∆ (N(K(s))) < 1. Em geral, esse 
problema da síntese μ é resolvido através do limitante superior do Teorema 2.4.

Figura 3. Configuração geral de controle
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O Novo Método

A nova técnica de síntese μ proposta neste trabalho baseia-se em um novo 
limitante superior para μ, a ser apresentado na sequência. Inicialmente, considere 
o seguinte resultado:

Lema 3.1 (Bhatia, 1997). Sejam A e B matrizes hermitianas. Se B ≥ 0, então

λj (A + B) ≥ λj (A),      ∀j.

O novo limitante superior para μ é finalmente apresentado no Teorema a seguir.

Teorema 3.1 Dada uma matriz complexa N e uma estrutura de incertezas ∆ a 
ela associada, então

                                     (16)

        (17)

Prova: A relação (16) corresponde ao limitante superior (12) do Teorema 2.4. 
Para M = DN D−1, suponha que ν(M, G) > 0. Então, de acordo com o Lema 3.1, tem-
-se que

Note, entretanto, que
    

                                                                                                   (18)

Adicionalmente, tem-se que

                                    (19)

o que, somado ao fato de que μ∆(N) = μ∆(D N D−1) ∀D ∈ , conclui a prova.          

def
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Embora o novo limite (17) seja mais conservador que (16), ele possui a vanta-
gem de ser adequado a uma técnica recente de síntese de controlador desenvolvida 
em (Apkarian and Noll, 2006). Além disso, o fato de (17) ser mais conservador não 
significa que uma técnica de síntese nele baseada seja necessariamente menos 
eficaz. De fato, um controlador que minimize tal limite irá minimizar indiretamente 
(16) de tal forma que ele será tão mais eficaz quanto melhor for essa minimização 
indireta.

A nova técnica de síntese proposta nesta dissertação, doravante denominada 
de “Síntese DjG”, consiste em uma otimização cuja função objetivo e restrições 
estão descritas a seguir

onde N (K) = (P, K), conforme (15). De maneira gráfica, podemos ver o sis-
tema (DN(K)D−1 + jG) conforme a Figura 4.

Figura 4. Configuração inicial para a Síntese DjG
 

Nessa representação, os blocos D e G não existem fisicamente, sendo ape-
nas sistemas dinâmicos a serem parametrizados de maneira que (D(jω), G(jω)) ∈ (

, ) ∈ω. Para isso, o bloco dinâmico D(s) deve ter a mesma estrutura de (10), 
com a ressalva de que cada bloco Dq passe a ser uma matriz de transferência com 
kq entradas e kq saídas e cada bloco dq passe a ser uma função de transferência. 
Além disso, ambos os tipos de blocos não devem possuir zeros no eixo imaginário, 
o que garante que det[Dq (jω)], dq(jω) = 0 ∀ q, ω.

Por outro lado, para que G(jω) ∈  ∀ω, é necessário que o bloco dinâmico 
G(s) possua a mesma estrutura que (11), onde cada bloco Gq passa a ser uma 
matriz de transferência com kq entradas e kq saídas. Além disso, é necessário que 
Gq(jω) = Gq

H(jω) ∀q, ω. Para isso, cada matriz de transferência Gq(s) deverá ser do 
tipo Para-Hermitiana(Zhong, 2005).

Um inconveniente da representação na Figura 4 é que o bloco D−1 não é para-
metrizável. Por esse motivo, faz-se necessária uma mudança de variável que seja 
parametrizável de maneira que o bloco D continue a pertencer ao conjunto .

Assim, baseado no trabalho de (Apkarian, 2011), seja  tal que D =  + I. 
Note que
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Isso significa que

e a nova representação gráfica fica conforme a figura 5.

Figura 5. Configuração parametrizável para a Síntese DjG.

Conforme dito anteriormente, a Síntese DjG possui a vantagem de ser ade-
quada a uma técnica recente de síntese de controlador desenvolvida em (Apkarian 
and Noll, 2006). Trata-se de uma otimização não diferenciável cujo propósito é 
encontrar um controlador estruturado que minimize a norma H∞ de um determinado 
sistema em malha fechada, conforme a Figura 6. Nela, P é um modelo linear inva-
riante no tempo (LTI, do inglês Linear Time Invariant) que representa os elementos 
fixos da arquitetura de controle a ser otimizada, sendo composto pela planta e por 
funções de ponderação que capturam as especificações de desempenho. C0 repre-
senta uma estrutura bloco diagonal de controle, composta de elementos ajustáveis.

Figura 6. Configuração de síntese com controlador estruturado.

Resta-nos agora realizar uma manipulação na Figura 5 de maneira que ela se 
ajuste à figura 6. Assim, o controlador a ser sintetizado e os blocos parametrizáveis 
serão encapsulados em C0, pois representam a parte ajustável do modelo. Para 
isso, é necessário separar os blocos sintonizáveis da parte fixa do modelo, confor-
me se verifica na figura 7.
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Figura 7. Configuração LFT com blocos sintonizáveis fora da planta de síntese.

Figura 8. Configuração LFT para a Síntese DjG.

Finalmente, a Figura 8, cuja transferência é equivalente a da Figura 4, repre-
senta

 o modelo de síntese, onde

                                 (20)

Entretanto, existe um inconveniente relativo ao bloco j, que aparece na figura 
7. Teoricamente, tal bloco possui a propriedade de fornecer um ganho de 0 db e 
uma mudança de fase de 90° para toda a frequência, sendo, portanto, um ganho 
estático complexo, o que não é permitido na técnica de síntese em (Apkarian and 
Noll, 2006), onde a planta de síntese Pc deve ser composta somente por blocos 
com representação em espaço de estado a coeficientes reais. Para contornar esse 
problema, é necessária uma função de transferência a coeficientes reais cuja res-
posta em frequência se aproxime da do bloco j. Tal função de transferência pode 
ser obtida em (Bedrosian, 1961), com o uso de funções elípticas, historicamente 
utilizadas no projeto de circuitos elétricos de diferença de fase de 90°. A Figura 9 
e a figura 10 apresentam o diagrama de pólos e zeros e o diagrama de Bode, res-
pectivamente, de uma função de transferência de ordem 20 desse tipo, que iremos 
chamar de J(s).
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Figura 9. Diagrama de pólos e zeros da função J(s)

Note que na Figura 9 para cada pólo/zero existe um zero/pólo simétrico em 
relação ao eixo imaginário, o que é responsável pelo ganho de 0 db constante.

Figura 10. Diagrama de Bode da função J(s)

Com relação à figura 10, note que, no nível DC e em frequências muito baixas, 
a fase está indo a zero, o que poderá causar erros na minimização nos casos em que 
o valor de [σ(DND−1 + jG)] ou de [σ(DND−1 + J(jω)G)] estiver nessa faixa 
de frequência, onde J(jω) ≠ j. Para contornar esse problema, podemos conectar tal 
função de transferência a um filtro passa-alta com diferença de fase de 90° em DC e 
em frequências muito baixas. A figura 11 apresenta o diagrama de Bode desse filtro 
e a figura 12 o diagrama de Bode do conjunto função de transferência mais filtro, que 
chamaremos de , sendo a melhor aproximação para o bloco teórico j.

Figura 11. Diagrama de Bode do filtro.

Consequentemente, a função objetivo que queremos minimizar terá um 
comportamento diferente em baixas frequências, onde o ganho do bloco  
tende a zero. Como resultado, temos
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O bloco G, relacionado às incertezas reais paramétricas e responsável por 
inserir um maior grau de liberdade na minimização, acaba sendo desprezado nas 
frequências abaixo de 10−3 rad/s. Como consequência, (21a) representa uma sínte-
se complexa, onde as incertezas reais paramétricas são tratadas como incertezas 
complexas. Isso significa que o controlador sintetizado resulta de duas sínteses 
simultâneas, uma complexa em frequências abaixo de 10−3 rad/s e outra real/mista 
em frequências acima de 10−3 rad/s.

Conforme  variamos os parâmetros do controlador aumentado, o valor de 
//σ(DND−1 + G//∞ também se altera. Nesse sentido, a técnica de otimização 
não diferenciável irá variar tais parâmetros até que essa norma atinja um valor 
mínimo. Infelizmente, essa minimização não é convexa o que pode nos levar com 
frequência a mínimos locais. Para amenizar esse problema, utilizaremos repetida-
mente essa mesma rotina de minimização, porém partindo-se de condições iniciais 
diferentes, o que nos leva a atingir um número maior de mínimos locais, o que, por 
sua vez, aumenta a probabilidade de atingirmos o menor valor possível, ou seja, o 
mínimo global. Obviamente, isso tem um preço: o tempo de execução do algorítimo 
computacional aumentará conforme for o número de condições iniciais.

Figura 12. Diagrama de Bode do conjunto filtro função de transferência.

Algumas características desse método de síntese, consequências da técnica 
de otimização não diferenciável, são:

1. A ordem e a estrutura do controlador K são escolhidas pre-
viamente, assim como a ordem dos multiplicadores D e G. 

2. Com relação aos multiplicadores, não há a necessida-
de de que eles sejam estabilizantes. Também não há a ne-
cessidade de ajuste de curvas, como na Iteração D−G−K. 

3. O controlador e os multiplicadores são obtidos simultaneamente, uma vez 
que compõem o mesmo controlador estruturado.

(21a)
(21a)
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Aumentar a ordem de K, D e G significa oferecer um maior grau de liberdade 
ao sistema o que possibilitará uma diminuição da norma, objeto da síntese. Entre-
tanto, novamente paga-se o mesmo preço por isso: aumento no tempo de execu-
ção do algorítimo.

Míssil

Figura 13.  Diagrama físico do míssil (Wise, 1988).

A figura 13 apresenta um esquema simplificado de um míssil assimétrico, onde 
as variáveis (p, q, r) representam, respectivamente, as taxas de variações angulares 
dos eixos de rolagem, arfagem e guinada. Tais eixos encontram-se fixados ao corpo 
do míssil, e as variáveis (φ, θ, ψ) são as respectivas integrais de (p, q, r). Trata-se de 
um míssil do tipo BTT (do inglês Bank-To-Turn), ou seja, “incline para virar”, sendo 
que iremos nos concentrar somente na síntese do controlador relativo ao eixo de ar-
fagem, o qual irá controlar a aceleração normal, que está na direção do eixo w.

Foi dado em (Wise, 1988) um sistema de controle de vôo longitudinal, confor-
me mostrado na figura 14, onde a matriz de transferência K(s) descreve a dinâmica 
do controlador, sendo descrito pela seguinte representação em espaço de estado:

onde K(s) = Cc (sI − Ac)
−1 Bc + Dc. As entradas do controlador são a aceleração 

normal comandada menos a aceleração normal medida, e o negativo da taxa de 
arfagem q. A saída do controlador é a deflexão comandada da aleta δc (rad). Os 
parâmetros do controlador são Ka = −0.0015, Kq = −0.32, az = 2.0 e aq = 6.0.

Figura 14. Estrutura de controle longitudinal em malha fechada (Wise, 1990).

Na forma de espaço de estado, conforme (Wise, 1990), a dinâmica longitu-
dinal do corpo rígido do míssil em malha aberta possui a seguinte representação:
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onde G(s) = C(sI − A)−1 B. Os estados desse modelo são α, q, δ e δ’ (ângulo 
de ataque, taxa de arfagem, deflexão da aleta e sua derivada, respectivamente). As 
saídas da planta são a aceleração normal Az (ft/s2 ) e a taxa de arfagem q (rad/s).

Essa aerodinâmica foi linearizada sobre um ângulo de ataque de 16°, Mach 
0.8 e altitude de 4000 ft. O míssil é instável em malha aberta, tendo os seguintes 
parâmetros incertos:

Zα = −1.3046 (1 + δr ) 1/s
Zδ = −0.2142 (1 + δr ) 1/s
Mα = 47.7109 (1 + δr ) 1/s2

       Mδ = −104.8346 (1 + δr ) 1/s2 ,

onde δr ∈ R e |δr| ≤ 1. Os outros parâmetros, considerados conhecidos, são a 
velocidade do míssil V = 886.78 ft/s, coeficiente de amortecimento do atuador ζ = 
0.6 e frequência natural do atuador ω = 113 rad/s.

A função de transferência em malha aberta do sistema é

 .

Note que a função de transferência da aceleração contém um zero no semi-
-plano da direita.

Em (Wise, 1990) não foram definidas especificações de desempenho. Por 
essa razão iremos, inicialmente, realizar a Síntese DjG, visando somente a es-
tabilidade robusta. A estrutura do controlador a ser sintetizado será idêntica à do 
controlador da figura 14. A tabela 1 apresenta um comparativo entre a estabilidade 
robusta obtida com a Síntese DjG e a obtida com o controlador fornecido. Os ter-
mos nK , nD e nG significam a ordem do controlador e dos multiplicadores D e G, 
respectivamente.

Note que o nível de estabilidade robusta do sistema com o controlador obti-
do pela Síntese DjG é melhor. Na tabela 1, verificamos que utilizando por exem-
plo multiplicadores de ordem 1, obtivemos uma melhor robustez que o controlador 
de (Wise, 1988), resultando em μ = 1.24. Neste caso, a Síntese DjG ajustou os 
parâmetros do controlador para os seguintes valores: Ka = −5.5308 × 10−10, Kq = 
−0.5470, az = 0.4793 e aq = 11.8962.
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Tabela 1. Análise da estabilidade robusta do sistema míssil assimétrico em malha fechada.

Entretanto, não sabemos ao certo se o controlador de (Wise, 1988) cumpre al-
gum requisito de desempenho robusto às custas de uma diminuição do nível de es-
tabilidade robusta. Assim, na tentativa de realizarmos uma comparação mais justa, 
iremos inserir também especificações de desempenho. Para isso, vamos primeira-
mente levantar o gráfico da função sensibilidade S(s) do sistema nominal em malha 
fechada com o controlador de (Wise, 1988). Tal função é uma boa representação 
de desempenho no domínio da frequência, e pode ser obtida pela transferência de 
Azc para o erro e, localizado na entrada do primeiro bloco do controlador, conforme 
a figura 14. Após isso, insere-se um canal de desempenho, conforme a figura 15, 
onde W (s) = S−1(s).

Figura 15. Estrutura de controle com canal de desempenho para o míssil assimétrico.

A tabela 2 apresenta um comparativo entre o nível de desempenho robusto 
obtido pelo controlador (Wise, 1988), e o obtido com a Síntese DjG, mantendo-se a 
mesma estrutura do controlador. Nesse caso, o valor singular estruturado é maior 
que o obtido na tabela 1, uma vez que a síntese do controlador possui um menor 
grau de liberdade, pois visa também o cumprimento de requisitos de desempenho 
mesmo na presença de incertezas.

Tabela 2. Análise do desempenho robusto do sistema míssil assimétrico em malha fechada.

Analisando a tabela 2, verificamos que o melhor nível de robustez obtido re-
sultou em μ = 1.91. Neste caso, Ka = −0.0019, Kq = −0.3521, az = 1.2358 e aq = 
9.0289. Ainda assim, o nível de robustez obtido pela síntese DjG foi ligeiramente 
menor que o obtido com o controlador fornecido em (Wise, 1988), o que sugere que 
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este controlador fornecido também foi projetado visando robustez.
É possível obtermos um valor de μ menor retirando-se as restrições na estru-

tura do controlador, entretanto tal estrutura pode ser uma limitação na fabricação do 
controlador, e assim não teria sentido desprezar tais restrições.

CONCLUSÃO

A presente técnica mostrou-se vantajosa para a síntese de controladores ro-
bustos em uma aplicação específica de controle longitudinal de um míssil assimétri-
co. Nesse sentido, foi possível otimizar o nível de robustez mantendo-se a mesma 
estrutura do controlador dado. Isso é uma característica da otimização não-diferen-
ciável, utilizada como uma ferramenta para a nova técnica de síntese, permitindo 
assim, a definição a priori da estrutura do controlador a ser sintetizado.
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RESUMO

Polímeros de alto desempenho apresentam excelentes propriedades e, em 
consequência, têm encontrado grande aplicação em proteções balísticas. Entre-
tanto, a exposição aos agentes ambientais pode causar alterações nas cadeias 
macromoleculares dos polímeros, influenciando as propriedades dos mesmos, po-
dendo degradá-los, diminuindo a sua vida útil. Neste trabalho estudou-se a influ-
ência da exposição aos agentes ambientais no comportamento mecânico e balís-
tico de compósitos produzidos com fibra de polietileno de ultra alto peso molecular 
(UHMWPE), através da exposição do compósito à umidade, solução salina e radia-
ção ultravioleta (UV). O material foi avaliado por meio de ensaios físico-químicos 
(espectroscopia no infravermelho, FTIR, análise termogravimétrica, TGA, e calori-
metria diferencial de varredura, DSC), ensaio de tração da fibra e ensaio balístico, 
complementado pelo exame por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das 
fibras fraturadas no ensaio. Os resultados dos ensaios mecânico e balístico foram 
relacionados com os resultados dos ensaios físico-químicos, procurando-se asso-
ciar os comportamentos mecânico e balístico com as alterações macromoleculares 
induzidas pelos agentes ambientais.

Palavras-chave: Comportamento balístico, ensaios físico-químicos, 
UHMWPE, envelhecimento.

ABSTRACT

High performance polymers exhibit excellent properties and, consequently, 
have found many application in ballistic protection. However, exposure to environ-
mental agents can cause changes in the macromolecular chains of polymers, in-
fluencing their properties, what may degrade them, decreasing their useful life. In 
this paper was studied the influence of exposure to environmental agents on me-
chanical and ballistic behavior of composites made of ultra-high molecular weight 
polyethylene fiber (UHMWPE), by exposing the composite to temperature, humi-
dity, ultraviolet (UV) and saline bath. The material was evaluated by physical-che-
mical testing (infrared spectroscopy, FTIR; thermogravimetric analysis, TGA; and 
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differential scanning calorimetry, DSC), fiber tensile testing, and ballistic testing, 
supplemented by scanning electron microscopy (SEM) examination. The results of 
mechanical and ballistic tests were related to the results of physical-chemical tests, 
searching to link the mechanical and ballistic behaviors with the macromolecular 
alterations induced by environmental agents. 

Keywords: Ballistic behavior, physical-chemical test, UHMWPE, aging.

INTRODUÇÃO

Blindagem balística é todo material ou sistema projetado especialmente para pro-
teger pessoas e/ou veículos do impacto de projéteis, podendo ser metálica ou não 
metálica, rígida ou flexível , e opaca ou transparente.

O Homem, desde a antiguidade, tem utilizado materiais têxteis para a fabricação 
de proteções contra diversas ameaças e o aumento, ao longo dos tempos, do peso 
destas proteções produziu uma redução na mobilidade do combatente (Alves et al. 
2004; Chabba et al. 2007; Chin 1999).

Diversos tipos de fibras, sob a forma de tecidos ou de não tecidos, vêm sendo 
empregadas, desde a Segunda Guerra Mundial, na fabricação de proteções balísticas, 
sendo que, atualmente, as mais empregadas, devido à baixa densidade e à alta te-
nacidade, são as poliméricas, especialmente as de poliaramida e/ou de polietileno de 
ultra alto peso molecular (UHMWPE) (Alves et al., 2004; Chabba et al., 2007; Prat et 
al., 2012). As fibras de UHMWPE, em relação às de aramida, são mais resistentes à 
irradiação ultravioleta (UV) e à exposição à produtos químicos, sendo empregadas em 
blindagens balística para proteção pessoal (coletes e capacetes), artigos desportivos, 
cabos, em especial de uso naval, redes etc. (Marissen, 2011).

As blindagens são empregadas em áreas onde ficam expostas a diversos 
agentes ambientais (luz solar, chuva, calor, radiações etc.). É sabido que os po-
límeros podem, após exposição ao ambiente, apresentar alterações na cadeia 
macromolecular, o que pode produzir, como consequência, modificações nas pro-
priedades físico-mecânicas do material, ocasionando descoloração, fissuramento, 
perda de brilho, queda de resistência mecânica, entre outros (Fechine et al. 2006; 
Li et al. 2012; Meyers & Chawla 2009). 

O presente trabalho está incluído em uma linha de pesquisa dos Cursos de 
Graduação e de Pós Graduação em Materiais do IME, que vem sendo desenvolvi-
da desde 2002, objetivando um aumento de conhecimentos sobre o desempenho 
de blindagens poliméricas após sua exposição a agentes ambientais. Na pesquisa 
foi estudado o comportamento balístico de um compósito de polietileno de ultra alto 
peso molecular (UHMWPE) projetado como blindagem Classe II, após exposição 
aos agentes ambientais (água deionizada aquecida, solução salina e radiação ul-
travioleta).
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EXPERIMENTAL

Material
No presente trabalho foi estudado um compósito de UHMWPE projetado para 

apresentar uma densidade superficial que permitisse um desempenho balístico se-
melhante ao de uma blindagem Classe II, conforme NIJ 0108 (National Institute 
of Justice, Departamento de Justiça, USA, 1985). O compósito de UHMWPE foi 
fabricado com 32 camadas sobrepostas de Spectra Shield SA-1211® (Honeywell 
Advanced Fibers and Composites, Colonial Heights, VA, USA), tendo uma densida-
de superficial de, aproximadamente, 3kg/m2.

O Spectra Shield SA-1211®, “tecido não tecido” (non-woven fabric), é formado 
pela união de duas lâminas (camadas) de fibras de polietileno de ultra alto peso 
molecular (UHMWPE) com cadeia estendida, tipo Spectra® (patenteadas), dispos-
tas cruzadas, uma em relação à outra, na orientação 0o/90o, intercaladas com uma 
película de poliuretano e revestidas por uma resina termoplástica (figura 1a).

O Spectra Shield SA-1211® foi extraído de um colete de proteção balística pro-
duzido pela empresa Glágio do Brasil (Belo Horizonte, MG), adquirido pelo Exército 
Brasileiro e fornecido pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx) na condição “como 
recebido”, isto é, sem ter sido utilizado. Na figura 1b está mostrado o colete de proteção 
de onde foi extraído o material estudado e na figura 1c está indicado, por uma seta ver-
melha, o Spectra Shield SA-1211® após sua retirada da parte interna do colete.

Figura 1 – Material fornecido: (a) desenho esquemático do Spectra Shield® SA-1211; (b) fotografia do colete 
como fornecido pelo CTEx; (c) fotografia do Spectra Shield SA-1211® após retirada da parte interna do colete 

(seta vermelha).

As propriedades comerciais do Spectra Shield® SA-1211 estão apresentadas 
na figura 1.

Tabela 1 - Propriedades comerciais do Spectra Shield® SA-1211

Propriedade Valor

Coloração Branca

Temperatura de fusão (°C) 147

Densidade superficial (g/m²) 95±10

(Honeywell, 2007, 2012)
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Exposição aos agentes ambientais
O material estudado, sob a forma de  placas retangulares do compósito de 

UHMWPE com dimensões de 100mm x 150mm, a serem empregadas como alvos 
balísticos, e de placas quadradas constituídas por uma única camada de Spectra 
Shield SA-1211® com 320mm de lado, a serem utilizadas na confecção de corpos 
de prova para os ensaios de caracterização, foi separado em 4 (quatro) grupos, 
permanecendo um “como recebido”, considerado “como referência”, enquanto que 
os demais foram expostos aos agentes ambientais, água deionizada aquecida, 
solução salina aquecida e radiação ultravioleta.

As exposições higrotérmicas em água deionizada e em solução salina foram 
realizadas em um equipamento de “banho-maria” Quimis, modelo Q334-MT8, con-
forme a norma ASTM D570-98 (American Society for Testing and Materials, 1998). 
A imersão das amostras em água deionizada, foi realizada nas temperaturas de 
35ºC e de 50°C, por um período de 60 dias. Para a imersão em solução salina 
foi empregada uma solução de suor sintético, preparada de acordo com a norma 
ABNT NBR 12848 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1998), na tempera-
tura de 35ºC por 60 dias. 

A exposição à radiação ultravioleta (UV) foi realizada de acordo com a nor-
ma ASTM G154-06 (American Society for Testing and Materials, 2006), em uma 
câmara marca Comexim modelo C-UV – Sistema acelerado de envelhecimento 
para não metálicos – Ultravioleta “B”. Lâmpadas fluorescentes da marca Phillips 
FS-40 com intensidade de 12,4 W/m² foram usadas como fonte de radiação UV 
(comprimento de onda 300nm~320nm). A irradiação UV foi executada em ciclos 
de condicionamento com duração de 8 horas na temperatura de 50°C. Cada ciclo 
de 8 horas compreendeu 4 horas de exposição contínua à radiação UV seguidas 
por 4 horas de condensação de umidade a 100% (sem radiação UV). As amostras 
foram expostas em uma única face, em tempos totais de 150h e 300h de exposição 
à radiação UV. 

Caracterização
As alterações induzidas no compósito de UHMWPE, pela exposição aos 

agentes ambientais, água deionizada aquecida, solução salina aquecida e radiação 
ultravioleta, foram avaliadas por meio de ensaios físico-químicos (espectroscopia 
no infravermelho, FTIR, análise termogravimétrica, TGA, e calorimetria diferencial 
de varredura, DSC) e de tração da fibra complementado pelo exame, por microsco-
pia eletrônica de varredura (MEV), das superfícies de fratura das fibras ensaiadas. 
Uma amostra por grupo de avaliação (condição de exposição) foi retirada para 
cada ensaio físico-químico.

As modificações induzidas na estrutura do UHMWPE foram analisadas e cor-
relacionadas com os resultados dos ensaios mecânicos da fibra.

A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foi exe-
cutada, antes e após exposição aos agentes ambientais, em um espectrômetro 
marca Perkin-Elmer, modelo Spectrum 100, na região entre 4000 cm-1 e 650 cm-1, 
empregando-se a técnica de refletância total atenuada (ATR). Os espectros de IR, 
em transmitância, foram obtidos diretamente na face do compósito de UHMWPE 
exposta aos agentes ambientais, com resolução de 4cm-1 e 40 varreduras em cada 
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ensaio, tendo sido processados em um gerenciador de dados Perkin-Elmer mode-
lo Spectrum Express. As variações (transformações) que ocorreram nas bandas 
características do polietileno, devido a sua exposição aos agentes ambientais, fo-
ram acompanhadas por meio de um índice de oxidação (IO) conforme a norma 
ISO 5834-4:2005 (International Organization for Standardization, 2005). O IO foi 
calculado pela relação entre as absorções nas faixas de 1650 a 1850 cm-1 (faixa 
de absorção referente à vibração de estiramento da carbonila) e 1330 a 1396 cm-1 

(referente à deformação simétrica do metileno).

IO = A (entre 1650 - 1850cm-1) / A (entre 1330 - 1396cm-1), onde:
A (1650 - 1850cm-1) = Intensidade sob o pico referente à absorbância em 1720cm-1-e
A (1330 - 1396cm-1) = Intensidade sob o pico referente à absorbância em 1370cm-1.
(ISO 5834-4, 2005)

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada em um equipamento Shimadzu 
modelo TGA-50H, dispondo de um par termoelétrico de cromel-alumel e de um siste-
ma computadorizado de análise.  Amostras dos compósitos pesando cerca de 4,5 mg, 
foram aquecidas de 30ºC a 650ºC, sob atmosfera de nitrogênio com fluxo de 30mL/
min, na velocidade de 20ºC/min. Foram determinadas, para cada grupo de avaliação, 
a temperatura de máxima taxa de perda de massa (Td), considerada esta igual à do 
“pico” de máxima intensidade na primeira derivada da curva termogravimétrica (TGA).

A calorimetria diferencial de varredura (DSC) dos compósitos de UHMWPE foi 
realizada de acordo com a norma ASTM D3418-08 (American Society for Testing and 
Materials, 2008), em um equipamento Shimadzu, modelo DSC-50 com um sistema 
computadorizado de análise. Amostras dos compósitos, pesando aproximadamente 
6,0 mg, foram submetidas, sob um fluxo de nitrogênio de 20mL/min, a um ciclo de 
aquecimento de 30°C à 200°C em uma taxa de aquecimento de 10°C/min. Foi determi-
nado, para cada grupo de avaliação, o grau de cristalinidade (Xc), em função do calor 
de fusão total, calculado pela equação abaixo:

Xc (%) = (DHm / DHm’) 100, onde:
DHm = calor de fusão de cada amostra envelhecida, em cada situação;

DHm’ = calor de fusão para o polietileno 100% cristalino, considerado igual a 290J/g (Cane-
varolo Jr, 2006)

O ensaio de tração das fibras Spectra® foi realizado, na temperatura ambien-
te, em um analisador termodinâmico-mecânico, marca TA Instruments modelo DMA 
Q800, segundo a norma ASTM C1557-03 (American Society for Testing and Materials, 
2003), no módulo força controlada (tensile mode), com taxa de aplicação de carga de 
0,06N/min até 18N, antes e após exposição aos agentes ambientais. Foram ensaiados, 
no mínimo, 5 corpos de prova por grupo de avaliação, confeccionados com uma única 
fibra retirada da camada frontal do compósito de UHMWPE. (Spectra Shield SA-1211®) 
O diâmetro médio das fibras foi obtido estatisticamente, medindo-se o diâmetro de  12 
fibras retiradas aleatoriamente em cada grupo de avaliação, utilizando-se um microscó-
pio óptico Leica, modelo DMI 5000 e do software Leica Application Suite (LAS).
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O exame fratográfico das superfícies de fratura das fibras de UHMWPE, após os 
ensaios de tração e balístico, foi realizado em um microscópio eletrônico de varredu-
ra FEI, modelo QuantaTM 250 FEG. As superfícies de fratura, antes do exame, foram 
recobertas com carbono, em uma câmara de vácuo. No exame fratográfico foram de-
terminados os mecanismos de fratura das fibras de UHMWPE fraturadas em tração, 
visando determinar se a exposição aos agentes ambientais influenciou o modo de fra-
tura do polímero.

Avaliação balística
O ensaio balístico, antes e após exposição aos agentes ambientais, foi rea-

lizado de acordo com a norma NIJ Standard 0108.01 (National Institute of Justice, 
Departamento de Justiça, USA, 1985), com munição de 9 mm FMJ, projétil de 8,0g 
de massa e velocidade de 358±12 m/s, tendo sido ensaiado um alvo por grupo de 
avaliação. Cada alvo, apoiado em um bloco de argila especial (plastilina), foi sub-
metido a 1 (um) impacto no seu centro, com incidência de 0o a uma distância de 
5m. O impacto balístico, no compósito exposto à radiação UV, foi realizado na face 
irradiada. O desempenho balístico da blindagem foi analisado considerando-se:
• i -  A falha da blindagem, isto é, se ocorreu ou não perfuração do alvo pelo projetil, 

de acordo com o Critério do Exército  (Zukas, 1982);
• ii- Avaliação dos danos produzidos no alvo pelo impacto balístico por meio de 

exame visual, a olho nu; e
• iii- Avaliação dos mecanismos de fratura das fibras de UHMWPE que sofreram 

ruptura no ensaio balístico, utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura. 
O exame fratográfico, independentemente da condição de exposição, foi realiza-
do em fibras extraídas da primeira camada do alvo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização físico-química e mecânica

A tabela 2 apresenta as propriedades do compósito de UHMWPE, determina-
das nos ensaios físico-químicos, antes e após exposição aos agentes ambientais.

Tabela 2 - Propriedades do compósito de UHMWPE determinadas nos ensaios físico-químicos.

Condição de exposição IO (%)
Temperatura de máxima taxa de 

degradação (°C)
Grau de cristalinidade (%)

“Como recebido” 108 479,6 62,0

Imersão em água a 35°C 125 484,3 70,1

Imersão em água a 50°C 128 473,2 64,9

Imersão em solução salina a 

35°C
116 486,5 69,5

Irradiação UV por 150h 166 483,1 81,2

Irradiação UV por 300h 162 485,5 81,0
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Verifica-se que a exposição aos agentes ambientais produziu modificações na es-
trutura macromolecular do UHMWPE, observando-se, de um modo geral, que o grau 
de cristalinidade do polímero aumentou com a exposição aos agentes ambientais. Esta 
maior cristalinidade pode ser atribuída à cisão das cadeias, conforme indicado pelo cres-
cimento no IO, uma vez que cadeias mais curtas facilitam a reorganização molecular, 
face terem maior capacidade de empacotamento (Suarez et al., 2000). 

Observa-se, ainda, que as propriedades físico-químicas do UHMWPE, após as ex-
posições higrotérmicas na temperatura de 35o C, tanto em água deionizada, como em 
solução salina, são semelhantes, indicando que, nestas condições, a influência do agen-
te ambiental é relativamente pequena. Verifica-se, ainda, que o aumento da temperatura, 
de 35oC para 50oC, produziu um crescimento na degradação térmica do UHMWPE e 
uma redução na cristalinidade, sugerindo que as alterações ocorridas são controladas 
principalmente pela temperatura.

Verifica-se, adicionalmente, que o UHMWPE, após exposição à radiação UV, apre-
sentou, quando comparado com o exposto aos demais agentes ambientais, uma maior 
variação nas propriedades físico-químicas que independeu, praticamente, do tempo de 
exposição. A exposição à radiação UV, em face da sua elevada energia, produziu uma 
maior cisão no material, aumentando a quantidade de cadeias mais curtas o que, como 
consequência, possibilitou a obtenção de um material com um melhor ordenamento es-
trutural, ou seja, com uma maior cristalinidade. 

Pode-se sugerir, considerando a penetração da radiação UV produz no material por 
um processo oxidativo resultante da difusão do oxigênio através a espessura do material 
e a sua combinação com os radicais livres gerados no polímero pela exposição à radia-
ção UV, que a profundidade das alterações macromoleculares resultantes da exposição 
UV por 300h foi semelhante a da exposição por 150h, ou seja, a diferença entre os tem-
pos de exposição não foi suficiente para produzir, no polímero, modificações macromole-
culares mais sensíveis e em diferentes profundidades (De Paoli, 2009).

A tabela 3 apresenta os valores médios das propriedades em tração (limite de re-
sistência, deformação na ruptura e limite de elasticidade) das fibras Spectra® retiradas do 
compósito de UHMWPE (Spectra Shield SA-1211®), antes e após exposição aos agentes 
ambientais.

Tabela 3 - Valores médios das propriedades em tração das fibras Spectra ® retiradas do compósito de 
UHMWPE (Spectra Shield SA-1211®), para cada condição de exposição.

Condição de exposição
σmax 

(MPa)

Desvio 

padrão 

σmax

εmax 

(%)

Desvio 

padrão 

εmax

E (GPa)
Desvio 

padrão E

“Como recebido” 1162,4 332,0 1,0 0,3 115,7 7,0

Imersão em água a 35°C 1002,1 267,4 0,9 0,3 110,4 9,0

Imersão em água a 50°C 1029,4 229,3 0,9 0,2 113,1 7,8

Imersão em solução salina a 35°C 996,1 324,2 0,9 0,3 114,4 9,8

Irradiação UV por 150h 996,0 335,9 0,9 0,3 118,0 6,0

Irradiação UV por 300h 688,1 140,4 0,6 0,1 121,0 9,9
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Foi observado que a fibra Spectra®, antes e após exposição aos agentes am-
bientais, apresentou em tração um comportamento linear elástico, mostrando, mes-
mo na condição “como recebido”, baixas propriedades mecânicas quando compa-
radas aos valores apresentados comercialmente para a fibra Spectra®, de 3,25 GPa 
de limite de resistência e de 2,9% de alongamento (Honeywell, 2008). Os baixos 
valores de deformação indicam que a fibra apresentou um modo frágil de fratura.

Verifica-se, também, que o módulo de elasticidade da fibra “como recebido” 
é semelhante ao dos valores comerciais, de cerca de 116GPa (Honeywell, 2008, 
2010).

O comportamento mecânico pode ser relacionado, de uma maneira geral, 
com as alterações induzidas na estrutura da cadeia polimérica devido a exposição 
da fibra de UHMWPE aos agentes ambientais conforme indicado pela variação 
dos valores das propriedades físico-químicas. A redução da plasticidade em tração, 
pode ser atribuída à ocorrência de degradação oxidativa, conforme indicado pelo 
aumento observado no IO (Fejdys, 2011; Liu, 2005), bem como, a uma possível di-
minuição da massa molecular do polímero (não apresentada no presente trabalho), 
enquanto que o aumento da rigidez das fibras está relacionado com um aumento 
de cristalinidade no material (Mohamed, 2008; Zhang, 2003).

 Adicionalmente, a redução nas propriedades pode ter sido devida, também, 
à existência de fibras com defeitos superficiais que foram originados do proces-
samento dos compósitos e/ou do processo de extração das fibras dos mesmos, 
especialmente considerando as pequenas dimensões das fibras (Holmes, 2009; Li, 
2012). Esta possibilidade está apoiada na observação de que a fibra extraída tem 
irregularidades superficiais, conforme mostrado na figura 2.

Figura 2 – Fotografia, por microscopia ótica, de uma fibra Spectra®, na condição “como recebido”, após a 
sua extração do compósito.

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das fibras 
de UHMWPE, Spectra®, fraturadas em tração antes e após exposição aos agentes 
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ambientais, estão ilustradas na figura 3, onde são observados aspectos caracterís-
ticos da fratura de fibras poliméricas de alto módulo.

Figura 3 - Microfotografias típicas, por MEV, da fibra de UHMWPE, tipo Spectra®, após o ensaio de tração, 
nas condições de exposição: (a) “como recebido”; (b) imersão em água a 35oC; (c) imersão em água a 50oC; 

(d) imersão em solução salina a 35oC; (e) irradiação UV por 150h; (f) irradiação UV por 300h.

Observa-se que a fibra Spectra®, apresentou, para todas as condições de 
exposição aos agentes ambientais, superfícies planas de fratura, em especial, as 
fibras expostas à radiação UV, caracterizando que estes materiais fraturaram de 
uma maneira frágil com baixa deformação (Li, 2012; Zhang, 2003, 2006).

Verifica-se que as superfícies das fraturas mostraram uma quantidade relati-
vamente pequena de microfibrilas que se projetam para fora das mesmas. A fibra Spectra 
na condição de “como recebido” mostra, quando comparada com as fibras dos demais 
grupos de avaliação, uma maior quantidade de fibrilas, indicando uma maior ductilidade .
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Estas observações no MEV estão de acordo com os resultados numéricos ob-
tidos no ensaio de tração e permitem sugerir que a vida útil das fibras de UHMWPE 
pode ser reduzida pela exposição a agentes ambientais, efeito observado principal-
mente na fibra irradiada a 300h.

Avaliação do comportamento balístico
Todos os alvos ensaiados balisticamente foram parcialmente perfurados e, 

em consequência, visando uma avaliação qualitativa do desempenho balístico de 
cada compósito de UHMWPE, foi medida, conforme o critério do Exército, a quanti-
dade de camadas do alvo que foram perfuradas pelo impacto do projetil.

A figura 4 e a figura 5 mostram fotografias das faces frontal e distal dos alvos, 
após o ensaio balístico, para as diferentes condições de exposição.

Figura 4 – Fotografias da face frontal dos alvos do compósito Spectra Shield SA1211®, após o ensaio balís-
tico, nas condições de exposição: (a) “como recebido”; (b) imersão em água a 35oC; (c) imersão em água a 

50oC; (d) imersão em solução salina a 35oC; (e) irradiação UV por 150h; (f) irradiação UV por 300h;
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Figura 5 – Fotografias da face distal dos alvos do compósito Spectra Shield SA1211®, após o ensaio balís-
tico, nas condições de exposição: (a) “como recebido”; (b) imersão em água a 35oC; (c) imersão em água a 

50oC; (d) imersão em solução salina a 35oC; (e) irradiação UV por 150h; (f) irradiação UV por 300h; 

Observa-se, na face frontal, a que recebeu o impacto balístico, a ocorrência 
de uma depressão fechada com o formato de uma cratera semiesférica que corres-
ponde à região danificada pelo impacto do projétil. Na face distal, face posterior do 
alvo, verifica-se a ocorrência de deformações plásticas nos tecidos e nas respecti-
vas fibras.

Os resultados do ensaio balístico, velocidade inicial do projétil, energia de 
impacto e quantidade de camadas perfuradas em cada alvo, estão apresentados 
na tabela 4.

Tabela 4 - Resultados do ensaio balístico dos compósitos de UHMWPE, Spectra Shield SA-1211®, para as 
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diversas condições de exposição.

Condição de exposição
Velocidade inicial 

(m/s)

Energia de im-

pacto (J)

Camadas perfuradas

Quantidade %
“Como recebido” 358,0 512,8 13 ~41

Imersão em água a 35°C 360,9 520,9 15 ~47
Imersão em água a 50°C 363,7 529,0 9 ~28

Imersão em solução salina a 35°C 356,1 507,2 13 ~41
Irradiação UV por 150h 363,4 528,3 15 ~47

Irradiação UV por 300h 358,5 514,0 14 ~44

Observa-se, à exceção do material imerso em água a 50°C, que a quantida-
de de camadas perfuradas não apresentou uma grande variação, indicando que 
a exposição aos agentes ambientais teve pequena influência sobre o desempe-
nho balístico dos alvos de UHMWPE. Assim, pode-se afirmar que a exposição aos 
agentes ambientais, nas condições estudadas neste trabalho, não comprometeu, 
de uma maneira geral, a funcionalidade das blindagens compósitas de UHMWPE. 

Observou-se, adicionalmente, que algumas das camadas frontais dos alvos 
expostos à radiação UV apresentaram alterações na sua coloração, indicando, 
conforme já constatado anteriormente, que os tempos de exposição UV não foram 
suficientes para que radiação UV penetrasse completamente a espessura do alvo. 
Assim, apesar das fibras sob ação do UV terem apresentado um aumento da fragi-
lidade no ensaio de tração (tabela 3), as camadas do compósito de UHMWPE não 
foram afetadas uniformemente, gerando assim um gradiente de degradação no 
alvo balístico a partir da face frontal, comprometendo as propriedades das cama-
das frontais, mas mantendo o desempenho balístico do alvo. 

 A menor quantidade de camadas perfuradas observadas no material imerso 
em água à 50°C está, provavelmente, relacionada com a grande quantidade de 
delaminações observadas no material nesta condição. A combinação de umidade 
com temperaturas mais altas é altamente nociva ao poliuretano, degradando-o e  
reduzindo sensivelmente a resistência interfacial, o que facilita a ocorrência de de-
laminações, o que, em consequência, aumenta a absorção de energia de impacto 
do projétil, reduzindo o número de camadas perfuradas (Bhatnagar 2006; Costa et 
al. 2002; Meyers & Chawla 2009).

A figura 6 mostra microfotografias típicas por microscopia eletrônica de var-
redura (MEV) de fibras de UHMWPE rompidas no impacto balístico, para todas as 
condições de exposição, onde são observados aspectos característicos da fratura 
de fibras.
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Figura 6 - Microfotografias típicas, por SEM, das fibras tipo Spectra®, retiradas dos compósitos de UHMWPE, 
após o ensaio balístico, nas condições de exposição: (a) “como recebido”; (b) imersão em água a 35°C; (c) 

imersão em água a 50°C; (d) imersão em solução salina a 35°C; (e) irradiação UV por 150h; (f) irradiação UV 
por 300h.

O exame por MEV mostra que as fibras fraturaram, principalmente, por cisa-
lhamento e com grande deformação plástica. Observou-se, também, a formação 
de microfibrilas, indicando que as fibras romperam, pelo menos em parte, por um 
esforço de tração, devido a propagação da onda de tensão ao longo da fibra, origi-
nada pelo impacto do projetil. Estes aspectos permitem concluir que a fratura dos 
alvos, no impacto balístico, ocorreu por uma combinação de esforços de cisalha-
mento e de tração. Verifica-se, ainda, que parte da energia cinética do projetil foi 
transformada em energia térmica, pois algumas fibras mostram indícios de fusão 
nas extremidades, indicando elevado dano térmico. (Greenhalgh et al., 2013; Lee, 
1994; Zhang, 1998)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise dos resultados experimentais obtidos neste trabalho, associada às 
informações presentes na literatura, pode-se inferir que: 

• O comportamento mecânico da fibra de UHMWPE foi influenciado pelas 
alterações moleculares induzidas no polímero devido a ação dos agentes 
ambientais;

• As fibras de UHMWPE apresentaram, de um modo geral, uma fratura frá-
gil;

•  Após exposição à radiação UV, houve redução na resistência e na plasti-
cidade da fibra de UHMWPE;

• A rigidez diminuiu para todas as condições de condicionamento higromé-
trico e aumentou após irradiação UV;

• O envelhecimento ambiental adotado neste estudo não alterou significati-
vamente o desempenho balístico dos compósitos de UHMWPE.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alves, A. L. S.; Nascimento, L. F. C. E Suarez, J. C. M.; Comportamento Balístico De Compósito 
de Polietileno de Altíssimo Peso Molecular: Efeito da Radiação Gama. Polímeros: Ciência e Tec-
nologia, v. 14, n. 2, P. 105–111, 2004.

- American Society For Testing And Materials. Norma ASTM C1557-03. Tensile Strength and Young’s 
Modulus of Fibers, Standard Test Method for, Philadelphia, PA, 2003.

- American Society For Testing And Materials. Norma ASTM D570-98 Water Absorption of Plastics. 
Standard Test Method for, Philadelphia, PA, 2010.

- American Society For Testing And Materials. Norma ASTM D3418-08. Transition Temperatures and 
Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry. Standard 
Test Method for, Philadelphia, PA, 2008.

- American Society For Testing And Materials. Norma ASTM G154-06 Operating Fluorescent Light 
Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials. Standard Test Method for, Philadelphia, PA, 
2006.

- Associação Brasileira De Normas Técnicas. Norma ABNT NBR 12848, Couro – Preparo de solu-
ções sintética de suor para ensaio, Rio de Janeiro, BR, 1998.

- Bhatnagar, A.; Lightweight ballistic composites - Militar and low-enforcement applications. Boca 
Raton: editora CRC, 2006.

- Canevarolo Jr, S. V.; Ciência dos polímeros : Um texto básico para tecnólogos e engenheiros. 2a 
ed. São Paulo: Artlieber, 2006.

- Chabba, S., M. Es, E. J. Klinken, M. J. Jongedijk, D. Vanek, P. Gijsman, and a. C. L. M. Waals.; Ac-
celerated Aging Study of Ultra High Molecular Weight Polyethylene Yarn and Unidirectional Com-
posites for Ballistic Applications. Journal of Materials Science, v.42, n. 8, p. 2891–2893, 2007.

- Chin, E.S.C.; Army focused research team on functionally graded armor composites. Materials 
Science and Engineering: A , 259, p.155–161, 1999.

- Costa, M.L., Almeida, S.F.M. & Rezende, M.C. Efeito higrotérmico no comportamento dinâmico-
-mecânico e na interface de compósitos poliméricos. In Congresso Brasileiro de Engenharia e 



50    – 2o Trimestre de 2015

Ciência dos Materiais. p. 1685–1691, 2002.
- De Paoli, M.A.; Degradação e Estabilização de Polímeros, São Paulo: Editora Artliber, 2009.
- Fechine, G. J. M.; Santos, J. A. B. dos; Rabello, M. S.; Avaliação da fotodegradação de poliolefinas 

através de exposição natural e artificial. Quimica Nova, v. 29, n. 4, p. 674–680, 2006.
- Fejdyś, M.; Łandwijt, M. Effect of Accelerated Ageing Conditions on the Degradation Process of 

Dyneema ® Polyethylene Composites. Fibres & Textiles in Eastern Europe v. 19, n. 1, p. 60–65, 
2011. 

- Greenhalgh, E. S.; Bloodworth, V. M.; Iannucci, L.; Pope, D. Fractographic observations on 
Dyneema® composites under ballistic impact. Composites Part A: Applied Science and Manufac-
turing, v. 44, p. 51–62, 2013.

- Holmes, G. A.; Kim, J. H.; McDonough, W. G.; Riley, M. A.; Rice, K. D. A detailed investigation of 
the mechanical properties of polybenzoxazole fibers within soft body armor. Journal of Materials 
Science, v. 44, n. 14, p. 3619–3625, 2009. 

- Honeywell. Product Information Sheet - Honeywell Spectra Shield SA-1211, ballistic composite 
material for soft armor applications, 2007. 

- Honeywell. Product Information Sheet Honeywell Spectra ® 2000 fiber The ultimate high-strength, 
light-weight performer, 2008. 

- Honeywell. Product Information Sheet Honeywell Spectra ® fiber 1000, 2010. 
- Honeywell. Material Safety Data Sheet Spectra Shield ® Composite Materials, 2012. 
- International Organization for Standardization; Norma ISO 5834-4:2005; Implants for surgery -- 

Ultra-high-molecular-weight polyethylene -- Part 4: Oxidation index measurement method., 2005.
- Lee, B. L.; Song, J. W.; Ward, J. E. Failure of Spectra® Polyethylene Fiber-Reinforced Composites 

under Ballistic Impact Loading . Journal of Composite Materials , v. 28 , n. 13 , p. 1202–1226, 1994. 
- Li, C.- S.;Zhan, M.-S.;Huang, X.-C.; Zhou, H. Degradation behavior of ultra-high molecular weight 

polyethylene fibers under artificial accelerated weathering. Polymer Testing, v. 31, n. 7, p. 938–943, 
2012. 

- Liu, X.; Yu, W. Evaluation of the tensile properties and thermal stability of ultrahigh-molecular-
weight polyethylene fibers. Journal of Applied Polymer Science, v. 97, n. 1, p. 310–315, 2005.

- Marissen, R. Design with Ultra Strong Polyethylene Fibers. Materials Sciences and Applications, 
v. 02, n. 05, p. 319–330, 2011Meyers, M. & Chawla, K..Mechanical behavior of materials, second., 
New York: Cambridge University Press, 2009.

- Mohamed, F. H.; Mourad, A.-H. I.; Barton, D. C. UV irradiation and aging effects on nanoscale 
mechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene for biomedical implants. Plastics, 
Rubber and Composites, v. 37, n. 8, p. 346–352, 2008.

- National Institute Of Justice. Ballistic Resistant Protective Materials. NIJ Standard 0108.01. U.S. 
Department of Justice, Office of Justice Programs, Washington, USA, 1985.  

- Prat, N.; Rongieras, F.; Sarron, J.-C.; Miras, A.; Voiglio, E.; Contemporary body armor: techni-
cal data, injuries, and limits. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, v. 38, n. 2, p. 
95–105, 2012.

- Suarez, J.C.M., Mano, E.B. & Pereira, R.A.; Thermal behavior of gamma-irradiated recycled poly-
ethylene blends. Polymer Degradation and Stability, 69, pp.217–222; 2000.

- Zhang, H.; Shi, M.; Zhang, J.; Wang, S. Effects of Sunshine; UV Irradiation on the Tensile Proper-
ties and Structure of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Fiber.; Journal of Applied Polymer 
Science, v. 89, p. 2757–2763, 2003.



51 2o Trimestre de 2015 – 

- Zhang, H.; Zhang, J.; Chen, J.;Hao, X.;Wang, S.;Feng, X.; Guo, Y.; Effects of solar UV irradiation 
on the tensile properties and structure of PPTA fiber. Polymer Degradation and Stability, v. 91, n. 
11, p. 2761–2767, 2006. 

- Zhang, Z.; Shen, S.; Song, H.; Zhang, D.; Ballistic Penetration of Dyneema Fiber Laminate. J. Ma-
ter Sci Technol., v. 14, p. 265–268, 1998.

- Zukas, J. A.; Nicholas, T.; Swift, H. F.; Greszczuk, L. B.; Curran, D. R.; Impact dynamics. 1° editon 
ed. New York: John Wiley & Sons, 1982. 



52    – 2o Trimestre de 2015



53 2o Trimestre de 2015 – 

IMPLANTES ORTODÔNTICOS DE AÇO INOXIDÁVEL

Ângela Cardoso Dalvi, *Carlos Nelson Elias
Instituto Militar de Engenharia – Laboratório de Biomaterias – Praça General Tibúrcio 80, 
22290-270 – Praia Vermelha – Rio de Janeiro  –  RJ  –  Brasil.
*elias@ime.eb.br

RESUMO

Os implantes ortodônticos (IO) são utilizados na clínica para o controle da 
ancoragem. Os IO são fabricados com a liga de titânio (Ti-6Al-4V). Por outro lado, 
o aço inoxidável é um material há muito tempo utilizado na ortopedia e com grande 
índice de sucesso. Não há no mercado brasileiro IO fabricado de aço inoxidável, 
que além de ser um biomaterial, possui menor custo. Este trabalho tem como ob-
jetivo avaliar a viabilidade da aplicação do aço inoxidável F138 como dispositivo 
de ancoragem temporária. Foram realizados ensaios in vitro com IO de aço F138 
e de Ti-6Al-4V. Foram comparados os torques de inserção e de remoção do IO em 
osso artificial e a resistência à fratura em torção. Os resultados mostraram que os 
torques de inserção e remoção em osso artificial dos IO de Ti-6Al-4V foram maio-
res do que os de aço F138. Entretanto, os torques de fratura dos IO de aço foram 
maiores do que os de Ti-6Al-4V. Conclui-se, que o aço F138 é um biomaterial com 
comportamento mecânico satisfatório para substituir a liga Ti-6Al-4V na aplicação 
como dispositivo de ancoragem temporária na forma de IO.

Palavras-chave: implantes ortodônticos, propriedades mecânicas, aço inoxidável.

ABSTRACT

Orthodontic implants (OI) are used in clinical orthodontic practice for ancho-
rage control. The titanium alloy (Ti-6Al-4V) is the main material for OI application. 
Stainless steel has been used for a long time in orthopedic practice, with great suc-
cess but is not use as OI. Stainless steel OI, a biomaterial with a lower cost, is not 
available in the Brazilian market. This study evaluated the mechanical properties of 
stainless steel ASTM F138 and analyzed its application as a temporary anchorage 
device as OI. In vitro tests of F138 steel OI and Ti- 6Al -4V were performed. The 
insertion and removal torques in artificial bones and torsion fracture resistance was 
compared. The results showed that the insertion and removal torques in artificial 
bone of Ti-6Al-4V OI were higher than steel F138. The torsion resistance of steel OI 
were higher than Ti-6Al-4V. In conclusion, the stainless steel F138 is a biomaterial 
with a satisfactory mechanical behavior to replace the alloy Ti-6Al-4V in the applica-
tion as temporary anchorage device as OI. 

Keywords: orthodontic implants, mechanical properties, Stainless steel.
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INTRODUÇÃO

Os implantes ortodônticos (IO) de Ti-6Al-4V são usados como uma alternativa 
para auxiliar na ancoragem durante a movimentação ortodôntica. Eles apresentam 
osseointegração desprezível, sua retenção é mecânica e temporária, pois sua fun-
ção é a de servir apenas como unidade de ancoragem temporária e estável durante 
as diferentes fases do tratamento ortodôntico (Yamaguchi, 2012).

Os biomateriais devem apresentar algumas características específicas para 
serem empregados no organismo humano, como biocompatibilidade e resistência 
à corrosão. O titânio e suas ligas apresentam bom desempenho em algumas apli-
cações como biomaterial na medicina e odontologia. A excelente biocompatibili-
dade do titânio está associada à formação de uma camada de óxido de titânio em 
sua superfície. As principais propriedades físicas do titânio responsáveis por sua 
biocompatibilidade são: baixa condutividade elétrica da camada de óxido, alta re-
sistência à corrosão, baixa tendência de formação de íons em meio aquoso e pon-
to isoelétrico do óxido de 5-6. Na odontologia, são utilizados basicamente 4 tipos 
de titânio comercialmente puro, denominados de acordo com a norma ASTM F67 
como grau 1 a 4, além da liga com 6% de alumíno e 4% de vanádio, denominada 
pela norma ASTM F136 como titânio grau 5. O titânio comercialmente puro (Ti cp) 
é usado basicamente para implantes que necessitam de osseointegração. A liga Ti-
-6Al-4V é usada na produção de IO que não precisam de osseointegração; seu uso 
é temporário necessitando de remoção após exercida sua finalidade (Elias, 2008; 
Elias, 2011). 

A liga Ti-6Al-4V apresenta maior resistência mecânica do que o Ti cp, sen-
do possível confeccionar os parafusos com pequenas dimensões para que sejam 
usados em locais com pouco espaço. Além disso, esta liga possui característica 
bioativa inferior ao Ti cp, possuindo, portanto, menor potencial de osseointegração, 
o que é de interesse para uso ortodôntico, visto que a estabilidade requerida é a pri-
mária ou por imbricação mecânica e não a secundária advinda da osseointegração, 
além de facilitar o processo de remoção (Lima Filho, 2007). Trabalho anterior anali-(Lima Filho, 2007). Trabalho anterior anali-. Trabalho anterior anali-
sou a viabilidade do emprego do titânio nanoestruturado (TN) fabricado com titânio 
comercialmente puro e submetido a severa deformação plástica para aumentar a 
resistência mecânica (Serra, 2013). 

O processo de produção do titânio é difícil, tornando-o mais caro que o aço. 
As ligas de Ti são usadas na substituição do aço quando o baixo peso é necessário. 
A liga Ti-6Al-4V (a + b) é a mais usada, correspondendo por aproximadamente 50% 
de todo o titânio usado (Black, 2008).

Outros metais e ligas também apresentam comportamento satisfatório para 
aplicações médico-odontológicas, principalmente para a fabricação de implante. 
Para essas aplicações, os materiais devem possuir as propriedades especificadas 
nas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ASTM 
(American Society for Testing Materials) e ISO (International Organization for Stan-
dardization). Esses materiais possuem resistência à corrosão e são bem aceitos 
pelos tecidos do corpo (biocompatível), ou seja, satisfazem os requisitos básicos 
para uso como implantes. Entre as propriedades essenciais que devem apresentar 
destacam-se o tipo e quantidade de substâncias liberadas e a aceitação do material 
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pelos tecidos (De Morais, 2009). 
O aço inoxidável é um material muito utilizado para fixações de fraturas ós-

seas. Sua biocompatibilidade está provada devido ao uso durante várias décadas. 
Além disso, demonstra uma boa combinação de resistência mecânica, ductilidade, 
custo e facilidade de fabricação. O seu uso em cirurgias ortopédicas abriu uma 
vasta faixa de novas possibilidades de outras aplicações. O aço inoxidável auste-
nítico ASTM F138 (classe especial do aço AISI 316L para aplicações médicas) é 
o material mais amplamente utilizado em implantes ortopédicos (Giordano, 2010).

O aço inoxidável não apresenta características bioativas (não permite os-
seointegração) sendo apropriado, portanto, para uso em situações em que se de-
seja removê-lo após seu uso temporário, como no caso dos IO. Além disso, possui 
maior módulo de elasticidade (193 GPa) em relação à liga Ti-6Al-4V (114 GPa), 
possui maior resistência mecânica que o Ti cp, o que possibilita a confecção de 
peças com menores dimensões e seu custo é também inferior ao da liga Ti-6Al-4V 
(Callister, 2008). 

Os implantes ortopédicos são produzidos principal mente com aço inoxidável 
devido a dois fatores: menor custo da matéria prima em comparação aos metais 
à base de cobalto ou de titânio e suas ligas, e por apresentarem boa resistên-
cia mecânica e química.  A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis deve-se 
majoritaria mente à formação de um filme fino superficial de cromo, cuja composi-
ção apresenta essencialmente óxidos e hidróxidos dos principais metais presentes 
na liga. Os aços inoxidáveis possuem elevados teores de cromo, o principal res-
ponsável pela formação da camada de óxido passiva, ou seja, o cromo é determi-
nante para o aumento da resistência à corrosão (Silva, 2012).

O aço ASTM F138 (classe especial do aço AISI 316L para aplicações médi-
cas) é um aço inoxidável austenítico contendo 17% a 19% de cromo, 13% a 15% 
de níquel, 2,25% a 3% de molibdênio. Apresenta propriedades físico-químicas su-
periores aos aços AISI 316, sendo a alta resistência à oxidação a sua principal 
característica. É uma liga de baixo carbono, portanto tem menor susceptibilidade à 
corrosão intergranular. Não é magnético, podendo ser realizado ressonância mag-
nética em pacientes que contenham próteses com esse material. Nenhum bioma-
terial mostrou ser completamente livre de reações adversas no organismo humano, 
entretanto a experiência ao longo dos anos mostrou um nível de resposta biológica 
aceitável desse material quando é usado em situações adequadas (Milosev, 2011).

Apesar dos altos índices de sucesso dos IO de Ti-6Al-4V, as complicações re-
lacionadas aos IO podem ser dependentes das características físicas do parafuso. 
Durante sua instalação ou remoção, pode ocorrer fratura, o que normalmente, está 
relacionada à aplicação de torque excessivo. A perfuração prévia e a utilização de 
IO com maior diâmetro diminuem os riscos (Wilmes, 2006; Wilmes, 2008).  Pan, 
2012, observou que a estabilidade primaria de IO é influenciada, sobretudo, pela 
profundidade de inserção e não pelo tipo de material (Pan, 2012). 

      Não existe no mercado brasileiro IO fabricado com aço inoxidável. O ob-
jetivo do presente trabalho foi avaliar algumas propriedades mecâncias de IO de 
aço inoxidável, comparando-o com IO de Ti-6Al-4V, analisando sua viabilidade na 
aplicação como dispositivo de ancoragem temporária.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Para o presente trabalho foram utilizados IO de aço inoxidável F138 e de Ti-
-6Al-4V, produzidos pela empresa Conexão Sistema e Prótese (Arujá, SP), com 
diâmetro de 1,5mm e comprimento de 6,0 mm. O IO de Ti-6Al-4V é comercializa-
do pela empresa, entretanto, o  IO de aço F138 foi especialmente usinado para a 
presente pesquisa. Foram realizados testes in vitro de inserção e remoção de IO 
em osso artificial. Os ensaios foram complementados pela torção até a fratura para 
avaliar sua resistência mecânica. A Figura 1(A e B) mostra a morfologia superficial 
dos IO de aço F138 e de Ti-6Al-4V após usinagem.

Figura 1- Eletromicrografia (MEV) de IO de aço F138 (A) e de Ti-6Al-4V (B) como recebidos (600x).

Inserção e remoção de implantes ortodônticos em osso artificial
Dez IO de cada liga foram submetidos aos ensaios de inserção e remoção 

em osso artificial conforme preconiza a Norma ASTM F543: Standard Specification 
and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws. As amostras foram inseridas 
em blocos de poliuretano com características semelhantes ao osso natural. Os 
blocos são comercializados pela empresa Nacional Ossos (Jaú, SP) e fabricados 
com poliuretano com densidade de 20 pcf (pound cubic foot,0,32 g/cm3), simulando 
o osso esponjoso. Para analisar a influência da espessura da cortical no torque de 
inserção e de remoção do IO, foram preparados blocos de osso sintético de 20 pcf 
contendo lâminas de 40 pcf (0,64 g/cm3 ) com espessuras de 2 a 3 mm, formando 
os seguintes blocos:

a)  Bloco de osso sintético com cortical de 2mm (OII): bloco de polímero com 
densidade de 20 pcf contendo na face superior uma lâmina de 2,0mm de 
polímero com densidade 40 pcf para simular a cortical.

b) Bloco de osso sintético com cortical de 3mm (OIII): bloco de polímero com 
densidade de 20 pcf contendo na face superior uma lâmina de 3,0mm de 
polímero com densidade 40 pcf para simular a cortical.
                                   

Para os ensaios de inseção e de remoção dos IO foi empregado um dispositi-
vo acoplado na máquina de Ensaio Universal EMIC DL10000, com célula de carga 
de 50N (figura 2). O dispositivo possui dois mandris do tipo Jacob. O mandril usado 
para fixar a chave de inserção do IO é preso em um eixo que é submetido à rotação 
com uma força controlada pela máquina de ensaio. O mandril usado para fixar o 
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osso é imóvel. A máquina de ensaio fornece o gráfico força versus deslocamento. 
Conhecendo o diâmetro do eixo de rotação do mandril (0,5 cm) que movimenta a 
chave de inserção foram calculados os valores dos torques máximos de inserção 
e de remoção.

Torquemax = Fmax x  R (0,5 cm)

Os IO foram inseridos e removidos dos blocos de poliuretano, com perfura-
ção prévia com broca de 1,0 mm e 6,0 mm de comprimento, para facilitar o ensaio 
mecânico, criando um “guia” para a inserção até o início da região do transmucoso. 
Para o ensaio de inserção, os IO foram comprimidos contra o bloco de osso sinté-
tico com força de 490 gf e para a remoção foi empregada uma força de tração de 
100 gf (figuras 2 e 3).

Figura 2 - Ensaio de inserção com força de compressão.

Figura 3 - Ensaio de remoção com força de tração.

                                 
Fratura de implantes ortodônticos
Após os ensaios de inserção e remoção, os IO foram submetidos ao ensaio 

de fratura por torção. Esse ensaio foi realizado no Instituto Nacional de Tecnologia 
com emprego da máquina de torsão Instron MT, seguindo as normas ABNT NBR 
ISO 6475 e ABNT NBR ISO 5832. Uma pinça fixa prende a rosca ativa, de modo a 
deixar 4 filetes de rosca para fora. O mandril móvel segura a cabeça do IO e o gira 
até sua fratura (figura 4, A e B). O programa acoplado à máquina fornece um gráfico 
torque versus radiano, além do torque máximo e o radiano máximo.
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Figura 4 - Pinça fixa segurando a rosca ativa de modo a deixar 4 filetes de rosca para fora (A). Mandril móvel 
que segura a cabeça do IO e o gira até sua fratura (B).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Torque de inserção e de remoção de implantes ortodônticos
 Os valores dos torques de inserção e remoção de IO de aço F138 e Ti-6Al-

-4V inseridos e removidos de osso artificial simulando cortical de 2 mm (OII) e 3 mm 
(OIII) são mostrados nas Tabelas 1 e 2. 

Os valores dos torques de inserção foram submetidos à análise estatística 
utilizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, onde 
p=0,001. O teste foi complementado com a análise de comparações múltiplas de 
SNK Student Newman Keuls. A análise estatística mostrou que houve diferença 
estatisticamente significativa (p>0,05) entre os grupos, exceto entre os grupos que 
foram inseridos em cortical com 2,0 mm de espessura (F138-OII x Ti-6Al-4V-OII). 

Tabela 1 - Valores dos torques máximos de inserção de IO em osso artificial, com médias e desvios padrões. 
dp: desvio padrão.

Torque máximo de inserção em osso artificial (N.cm) 

Amostra F138-OII F138-OIII Ti-6Al-4V-OII Ti-6Al-4V-OIII

1 14,16 21,12 19,89 23,45

2 17,90 22,75 17,43 23,61

3 15,62 22,28 14,09 21,89

4 14,74 17,06 17,12 23,70

5 15,90 18,12 18,25 23,61

Média 15,66 20,26 17,35 23,25

dp 1,43 2,54 2,12 0,77

Os IO de aço F138 e Ti-6Al-4V apresentaram torques de inserção semelhan-
tes quando inseridos em osso com cortical de 2 mm. Na inserção em osso com 
cortical de 3 mm, os IO de Ti-6Al-4V apresentaram torque significativamente maior 
que o aço F138. Houve um aumento do torque quando inseridos em cortical de 
maior espessura. 
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Tabela 2 - Valores dos torques máximos de remoção de IO em osso artificial, com médias e desvios padrões. 
dp: desvio padrão.

Torque máximo de remoção em osso artificial (N.cm)

Amostra F138-OII F138-OIII Ti-6Al-4V-OII Ti-6Al-4V-OIII

1 6,55 9,19 8,75 11,91

2 8,21 10,62 12,00 12,52

3 9,27 9,92 6,89 11,34

4 6,88 7,82 7,54 11,62

5 6,14 10,95 8,34 10,73

Média 7,41 9,70 8,70 11,62

dp 1,30 1,25 1,98 0,67

Os valores de torque de remoção foram submetidos à análise estatística uti-
lizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, onde 
p=0,001. O teste foi complementado com a análise de comparações múltiplas de 
SNK Student Newman Keuls, onde se constatou que houve diferença estatística 
(p>0,05) entre os grupos, exceto entre os grupos F138-OIII x Ti-6Al-4V-OII e Ti-6Al-
-4V -OII x F138-OII. 

 Os testes de remoção mostraram que IO de aço F138 e Ti-6Al-4V apresen-
tam comportamento semelhante quando removidos de osso com cortical de 2 mm. 
Os IO de Ti-6Al-4V removidos de osso cortical de 3 mm apresentaram torques 
significativamente maiores. Motoyoshi (2010) verificou que o torque de 4 N.cm é 
adequado para obter a ancoragem. O autor constatou que há uma queda de 8 N.cm 
para 4 N.cm depois do uso clínico (Motoyoshi, 2010). Em uma revisão sistemática, 
foi avaliada a relação entre o torque de inserção e o índice de sucesso dos IO. Os 
resultados mostram que o torque máximo de inserção recomendado é de 5 a 10 
N.cm (Meursinge Reynders, 2012). No presente trabalho, apesar de haver diferen-(Meursinge Reynders, 2012). No presente trabalho, apesar de haver diferen-. No presente trabalho, apesar de haver diferen-
ça estatística, todos os IO apresentaram torque de inserção acima de 8 N.cm e de 
remoção acima de 4 N.cm.

Os menores torques de inserção encontrados nos IO de aço F138 podem ser 
justificados por dois motivos. O primeiro é o fato de o aço F138 ter maior módulo de 
elasticidade que o Ti-6Al-4V, o que causa menores tensões no osso. Lin, 2010, ava-
liando fatores responsáveis pela distribuição da tensão no osso durante a inserção 
do IO, através de elementos finitos, constatou que o fator com maior contribuição 
é o material do IO. Os IO fabricados com material de maior módulo de elasticidade 
oferecem menores tensões no osso. Assim, quanto maior o módulo de elastici-
dade do material do IO, menores tensões serão produzidas na interface osso/IO 
(Lin, 2010). O segundo motivo é a morfologia superficial dos IO. Observa-se, pela 
figura 1 (A e B) que a superfície do IO de aço F138 apresenta menor rugosidade. 
Por conseguinte, a variação da morfologia superficial influencia no coeficiente de 
atrito e no torque de inserção. Considerando que os implantes de F138 e Ti-6Al-4V 
foram usinados na mesma empresa e no mesmo torno, a diferença de acabamento 
deve-se a maior dificuldade em usinar metal com estrutura cristalina hexagonal 
(Ti-6Al-4V) do que com estrutura cristalina cúbica de face centrada (Aço F138). 
Resultados diferentes foram encontrados em um estudo comparando IO de F138 e 
Ti-6Al-4V, no qual pesquisadores encontraram maiores torques de inserção para IO 
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de aço inoxidável, entretanto, concluíram que ambos fornecem similar estabilidade 
mecânica (Brown, 2014).

Os torques aumentaram com o aumento da espessura da cortical, mostran-
do a influência dessa espessura nos torques de inserção e remoção, onde maior 
espessura produz maiores torques, corroborando com estudos anteriores (Pithon, 
2011). 

Neste estudo, foi realizada uma perfuração prévia com broca de 1mm para 
diminuir a resistência do osso e tornar o ensaio passível de ser realizado. Sem a 
perfuração prévia, não há controle da direção de inserção e há dificuldade em man-
ter o trajeto retilíneo almejado pela inserção. Rebaudi (2011) afirmou que o uso de 
uma broca, para a preparação do local de inserção de IO, pode reduzir a compres-
são e danos ao osso cortical, sem afetar sua estabilidade primária (Rebaudi, 2011). 
Tachibana (2012) indica a técnica autoperfurante em algumas situações para evitar 
a fratura do IO e elevadas tensões compressivas no osso (Tachibana, 2012). As-(Tachibana, 2012). As-. As-
sim, é justificável a perfuração prévia de 1 mm para inserir um IO de 1,5 mm, como 
realizado no presente trabalho.

É possível sugerir que os IO de aço F138 podem promover maior regeneração 
óssea, devido aos menores valores de torque de inserção. Os resultados de uma 
pesquisa sugerem que valores relativamente menores dos torques de inserção são 
mais favoráveis   para a regeneração óssea do que os valores mais elevados (Su-(Su-
zuki, 2011). 

Fratura dos implantes ortodônticos
 O ensaio de fratura foi realizado após os ensaios de inserção e remoção em 

osso artificial. Os valores do torque máximo de fratura (N.cm) e do ângulo máximo 
(rad) estão apresentados nas tabelas 3 e 4. 

TABELA 3 - Valores dos torques máximos de fratura dos IO, com médias e desvios padrões. dp: desvio 
padrão.

Torque máximo de fratura (N.cm)

Amostra F138-OII F138-OIII Ti-6Al-4V-OII Ti-6Al-4V-OIII

1 34 30 27 31

2 30 46 24 33

3 42 34 30 33

4 38 34 15 38

5 33 34 17 28

Média 35,4 35,6 22,6 32,6

dp 4,67 6,07 6,43 3,65

Os valores do torque máximo de fratura foram submetidos à análise estatística 
utilizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, onde 
p=0,004 (p<0,05). Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 
F138-OII x TiAlV-OII, F138-OIII x Ti-6Al-4V-OII, e Ti-6Al-4V-OII x TiAlV-OIII. 

Os valores dos torques máximos de fratura demonstram que os IO de aço 
F138 apresentaram torques de fratura significativamente maiores que os de Ti-6Al-
4V-OII. 
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TABELA 4 - Valores dos ângulos máximos de fratura dos IO, com médias e desvios padrões. dp: desvio padrão.

Ângulo máximo de fratura (rad)

Amostra F138-OII F138-OIII Ti-6Al-4V-OII Ti-6Al-4V-OIII

1 3,16 3,57 2,9 1,66

2 3,27 4,26 7,1 1,48

3 3,31 3,03 2,61 3,67

4 3,94 3,96 1,37 1,38

5 3,01 3,69 1,8 1,52

Média 3,34 3,70 3,16 1,94

dp 0,36 0,46 2,29 0,97

Os valores do ângulo máximo de fratura foram submetidos à análise estatís-
tica utilizando a análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%, 
onde p=0,190 (p>0,05). Ou seja, não houve diferença estatisticamente significante 
entre os grupos testados.

Os valores dos ângulos máximos de fratura mostram que a deformação dos 
IO de ambos os materiais durante a fratura foi semelhante.

Os valores médios dos torques de fratura dos IO máximo deste trabalho apre-
sentaram valores acima do mínimo exigido pela norma ASTM F543 (20 N.cm), 
tornando-os adequados ao uso clínico. Houve uma dispersão dos resultados do 
ângulo de fratura. Encontrou-se uma dispersão nos resultados do ângulo de fratura. 
A maioria dos resultados, no entanto, apresenta valores acima do mínimo exigido 
pela norma ASTM F543 (Standard Specification and Test Methods for Metallic Me-
dical Bone Screws) (Kliauga, 2010). 

O torque de fratura varia com o diâmetro dos IO. Durante a inserção, há o 
risco de fratura dos IO de menor diâmetro. No presente trabalho não foi observada 
a fratura de nenhum IO, justificado pelo fato de que o torque de inserção foi signifi-
cativamente menor que o torque de fratura. Para o grupo F138-OII o valor médio do 
torque de fratura foi 132% maior que o valor médio do torque de inserção. Para o 
grupo F138-OIII, Ti-6Al-4V-OII, Ti-6Al-4V-OIII o valor médio do torque de fratura foi 
75%, 30% e 40% maior que o valor médio do torque de inserção, respectivamente. 
Com base nesses resultados pode-se afirmar que os IO de aço F138 mostram-se 
com menores possibilidades de fratura durante a inserção. Para minimizar esse ris-
co, em locais de alta densidade óssea, a perfuração prévia é indicada, até mesmo 
para os IO autoperfurantes (Wilmes, 2011), o que foi realizado no trabalho. Carano, 
2013, observou que embora o aço inoxidável seja mais resistente que o titânio, os 
resultados gerais de sua pesquisa descrevem-no como um material de qualidade 
mais inferior que o titânio para fabricação de IO (Carano, 2013).

Neste trabalho, foi observada uma resistência superior do aço F138 em rela-
ção ao Ti-6Al-4V. Por seus custos reduzidos, menores torques de inserção e maior 
resistência à fratura, o aço F138 seria uma ótima uma alternativa para a fabricação 
dos IO utilizados temporariamente e rotineiramente na ortodontia clínica. 
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CONCLUSÕES

 Com base nos resultados do presente trabalho pode-se concluir:
a) Os torques de inserção e remoção de IO de Ti-6Al-4V são ligeiramente maiores 

do que de IO de aço F138, o que pode ser justificado pelo acabamento 
superficial do IO de Ti-6Al-4V, o qual apresenta maior rugosidade e menor 
módulo de elasticidade do Ti-6Al-4V.

b) Há o aumento dos torques de inserção e remoção com o aumento da 
espessura da cortical óssea.

c) Há maior segurança, durante a inserção, dos IO de aço F138 em relação 
aos IO de Ti-6Al-4V, pois os IO de aço F138 apresentam maiores torques de 
fraturas e menores torques de inserção. 
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