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Editorial
interdisciplinaridade nasceu na década de sessenta como uma resposta 
à reivindicação estudantil por um ensino que proporcionasse reflexão 
sobre a interface entre variadas disciplinas cujo sentido é esvaziado, 
se estudadas apenas isoladamente. Na Engenharia, faz-se premente 
um estudo interdisciplinar, já que este curso volta-se para o futuro 
profissional que lidará, ao mesmo tempo, com a técnica, o conhecimento 

científico de ponta e a diversidade humana.

Nesse contexto, a presente edição da RMCT tem por objetivo apresentar o Projeto de Iniciação 
em Ciência dos Materiais (PICM), uma experiência de interdisciplinaridade bem-sucedida desen-
volvida entre as disciplinas de Introdução à Ciência dos Materiais e de Ética e Redação Cientí-
fica, ambas ministradas no 2º ano do Curso Básico de Engenharia do IME. O trabalho dos alunos 
consistiu na realização de pesquisas científicas e tecnológicas, na área de Ciência e Engenharia 
dos Materiais, em grupos orientadas por professores do Programa de Ciência dos Materiais do 
IME ao longo do período letivo. Os trabalhos foram avaliados pelos artigos científicos e tec-
nológicos produzidos e por sua apresentação para uma banca. As notas constituíram uma Veri-
ficação Especial (VE) para ambas as disciplinas. Este processo permitiu aos alunos recentemente 
acolhidos em ambiente de Ensino Superior a compreensão da importância da redação e da ética na 
elaboração de sua produção acadêmica, além de sua inserção em pesquisas científicas específicas, 
normalmente reservadas a trabalhos desenvolvidos nos períodos seguintes. Aliado a esses fatores, 
o trabalho permitiu a consolidação dos fundamentos teóricos tanto da pesquisa propriamente dita 
quanto do embasamento ético e linguístico dos futuros engenheiros formados pelo IME.

A seção PICM é fruto do esforço pessoal de cada orientador, de seus orientados de pós-graduação 
e de todos os alunos do segundo ano, que, com dedicação e perseverança, produziram relevantes 
resultados tanto científico-tecnológicos quanto para sua formação profissional. 
Parabéns a todos!

Eduardo de Sousa Lima – Cel
Editor Especial da Área de Ciência dos Materiais
Professor da Disciplina de Introdução à Ciência dos Materiais.
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Fabricação de compósitos de matriz poliéster reforçada com tecido de 
juta aplicados em blindagem multicamada

Felipe Magalhães de Matos Gabriel, Daniel Neri Nogueira do Nascimento, Kessy Jhonnes Matheus Marques 
Magalhães, Daniel Fernandes Ferreira, Amon Rhaniery Brito Machado, Vinicius de Souza Pereira, Maria Clara 

Sagratzki Soares, Foluke Salgado de Assis, Sergio Neves Monteiro
Instituto Militar de Engenharia (IME)

Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, 
Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Resumo: Este trabalho visa apresentar os resultados obtidos 
através de ensaios balísticos realizados em sistemas de blinda-
gem multicamada. Seguindo as especificações da norma ameri-
cana NIJ 0101.06, foram realizados ensaios utilizando munição de 
calibre 7,62x 51 mm, que possui velocidade acima de 800 m/s. A 
blindagem multicamada utilizada possui como camada frontal uma 
pastilha hexagonal cerâmica (alumina dopada com 4% de nióbia), 
segunda camada de compósito de matriz poliéster reforçada com 
tecido de juta e como terceira camada uma placa de alumino 5052 
H34. A utilização de compósitos poliméricos reforçados com fibras 
naturais em substituição às fibras de aramida é de grande interes-
se, pois além de desempenharem a mesma função no sistema de 
blindagem, possuem um valor de mercado bem menor. Os resulta-
dos de profundidade de indentação na plastilina foram satisfatórios 
visto que atenderam a norma NIJ 0101.06.
PalavRas-chave: Blindagem multicamada. Compósito poliés-
ter-juta. Ensaios balísticos.

abstRact: This paper presents some results obtained through 
ballistic tests on Multilayered Armor System (MAS). Following the 
specifications of American standard NIJ 0101.06, the tests were 
performed with ammunition 7.62 x 51 mm that has a velocity above 
of 800 m/s. The MAS is composed of a front layer a hexagonal 
ceramic tile (alumina doped with 4% of nióbia), the second layer 
of polyester matrix composite reinforced with fabric of jute and the 
third layer an aluminum plate 5052 H34. The utilization of polymeric 
composites reinforced with natural fibers to replace the aramid fi-
bers is of great big interest because they perform the same function 
in the armor system but are less expensive. The results of depth of 
indentation in clay witness were satisfactory because they attended 
the standard NIJ 0101.06.

KeywoRds: Multilayered armor. Polyester-jute composite. 
Ballistic tests.

 

1. Introdução
O aumento dos conflitos armados em todo o mundo, em 

conjunto com as novas tecnologias de armas e munições, im-
pulsiona as pesquisas e os desenvolvimentos por materiais 
que sejam capazes de resistir e proteger os seres humanos 
contra esses artefatos [1]. 

Os sistemas de blindagens multicamada (MAS - Multi-
layered Armor System) proporcionam uma proteção pessoal 
leve, efetiva e têm como objetivo absorver a energia do pro-
jétil e impedir a penetração de fragmentos. Um sistema típi-
co é composto por uma placa cerâmica, seguida por camadas 
de fibras de aramida apoiadas em uma placa de alumínio [2]. 

O material cerâmico dissipa a maior parte da energia de 
impacto através da deformação, erosão e fragmentação do 
projetil [2-4]. A segunda camada, normalmente formada por 
materiais sintéticos como Kevlar (fibras de aramida) ou Dy-
neema (polietileno de ultra alto peso molecular), absorve a 
energia cinética dos fragmentos gerados. A função de restrin-
gir a penetração do projétil cabe à terceira camada, composta 
por um metal dúctil [1,2]. De acordo com a norma americana 
NIJ 0101.06 [5], o sistema de blindagem multicamada tem 
o nível de proteção classificado como III, isto é, consegue 
resistir ao impacto de munição perfurante com calibre 7,62 
x 51 mm, que possui velocidade de impacto superior a 800 
m/s. O interesse em utilizar como segunda camada um ma-
terial compósito de matriz polimérica reforçadas com fibras 
naturais como substituto das sintéticas é pelo fato do material 
ter um custo menor, ser mais leve e ter o mesmo desempe-
nho [6-8], além de ser disponível em grande escala e possuir 
vantagens tais como: biodegradabilidade, baixa densidade, 
natureza não tóxica, menor abrasividade nos equipamentos 

que confeccionam os materiais, propriedades mecânicas 
aceitáveis e de baixo custo [9,10]. As fibras de juta são es-
tudadas principalmente quando são utilizadas como material 
de reforço em matrizes poliméricas [11,12]. 

Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho 
balístico da blindagem multicamada contendo como cama-
da intermediária o compósito de matriz poliéster reforçado 
com 30% em volume de tecido de juta utilizando ensaio de 
deformação na plastilina e comparar com o seu desempe-
nho com o tecido de aramida e outros compósitos reforçados 
com fibras naturais. O sistema de blindagem multicamada é 
considerado eficiente se o trauma na plastilina for igual ou 
menor que 44 mm [5].

2. Materiais e Métodos
A fabricação da blindagem multicamada foi dividida em 

três etapas: fabricação da pastilha cerâmica, preparação do 
compósito poliéster-juta e montagem da blindagem. Para 
a preparação do material cerâmico, foi utilizada a alumina 
(Al2O3) dopada com nióbia (Nb2O5) na proporção na de 4% 
em massa com geometria hexagonal. Os pós de alumina, ni-
óbia e o polietileno glicol, em fase líquida, foram devida-
mente pesados e em seguida acondicionados num moinho de 
bolas de alumina por 12h. Após este processo, o material foi 
deixado por 48h na estufa a 80°C para secagem. Com o ma-
terial seco, ocorreram as etapas de maceração e peneiramen-
to para obtenção do pó e, em seguida, ocorreu a prensagem 
sob uma pressão de 60 MPa. Com isso, foram obtidos corpos 
verdes, os quais foram levados ao forno para que fossem sin-
tetizados.
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A confecção da placa de compósito, de dimensões 
12,8x15x1 cm, de matriz de poliéster reforçado com tecido 
de juta, consistiu na prensagem em uma matriz metálica sob 
pressão de cinco toneladas, pelo período de vinte e quatro 
horas - tempo de cura - adotando a proporção de 70% em 
volume de poliéster e 30% em volume de tecido, onde estes 
foram cortados nas dimensões da matriz, compondo várias 
camadas. Para a preparação da resina de poliéster (em estado 
líquido) foi adicionado, na proporção de 1% em peso, o cata-
lisador peróxido metil-etil-cetona.

A preparação dos corpos de prova multicamada foi re-
alizada por meio da colagem das camadas de alumínio, do 
compósito e da cerâmica, utilizando cola de cura rápida UL-
TRAFLEX, que não interfere nos testes. 

O ensaio balístico tem por finalidade verificar a capacida-
de de absorção de energia cinética resultante do impacto de 
um corpo em movimento. No referido trabalho foi observada 
a deformação na plastilina (massa que simula o corpo huma-
no), provocada pelo disparo, demonstrando, assim, o nível 
de proteção balística do sistema de blindagem.

Para a realização dos testes, foi usada a munição calibre 
7,62 x 51 mm M1, com projétil de massa de 9,7g. A munição 
foi disparada de um dispositivo tipo provete 62 dotado de 
mira laser. A distância do alvo foi de 15m, conforme previs-
to na norma ABNT NBR 15000 (13). O ângulo de incidên-
cia no alvo foi de 90º. Foram realizados oito disparos para 
cada situação específica no Centro de Avaliações do Exército 
(CAEx).

Os valores de indentação causada na plastilina foram in-
terpretados pelo método de Weibull, utilizando-se o progra-
ma Weibull Analysis.

3. Resultados e discussão
 Na Fig. 1 é mostrado o sistema de blindagem fixado 

na plastilina antes e após o disparo da munição de calibre 
7,62x51 mm. Fazendo uma análise qualitativa é possível ob-
servar que o sistema de blindagem multicamada contendo 
como camada intermediária o compósito poliéster-juta resis-
tiu ao impacto do projétil, já que o mesmo não perfurou a 
blindagem multicamada.

Fig. 1: Sistema de blindagem multicamada (a) antes e (b) após 
o ensaio balístico.

Os valores de indentação obtidos através do ensaio de 
deformação na plastilina foram tratados pela estatística de 
Weibull, gerando o gráfico ilustrado na Fig 2. Na Tabela 1 
são apresentados os parâmetros de Weibull, acompanhados 
dos resultados estatísticos.

Fig. 2: Gráfico da distribuição de Weibull da indentação para 
blindagem com poliéster-juta

      
      Tabela 1: Parâmetros de Weibull para blindagem multica-

mada com poliéster-juta.

O valor médio para profundidade indentação na plastilina 
foi de 17,80 mm, possuindo um menor valor que o estipula-
do pela norma NIJ 0101.06 que é de 44 mm. Os resultados 
obtidos através da Estatística de Weibull apontam uma boa 
homogeneidade (através do módulo de Weibull - β), obtendo 
uma baixa dispersão dos valores de indentação obtidos, ou 
seja, se tem uma boa confiabilidade dos resultados. O coefi-
ciente de ajuste (R²), que varia de 0 a 1, apresentou um valor 
de 0,9873, o que aumenta a confiabilidade dos resultados. 

Tabela 2: Média dos valores absolutos obtidos nos ensaios 
balísticos

O sistema de blindagem multicamada utilizando o tecido 
de aramida apresentou o maior valor de profundidade inden-
tação, com valor de 22,67 mm, o que representa uma profun-
didade 27,36% maior que a indentação média da blindagem 
de compósito poliéster-juta. Essa diferença pode ser explica-
da pelo fato de a densidade do tecido de aramida (1,4 g/cm³) 
ser maior que o compósito poliéster-juta (1,17 g/cm³), isso 
implica numa maior impedância de choque, fazendo com 
que o pulso compressivo transmitido para terceira camada 
(placa de alumínio) seja maior e, consequentemente, alcance 
um maior valor na profundidade de indentação. Isso explica 
o motivo de o sistema de blindagem contendo camada epóxi-
-sisal (1,14 g/cm³) obter o menor valor de profundidade de 
indentação.

4. Conclusão
Os compósitos de matriz poliéster reforçada com teci-

do de juta utilizados como camada intermediária do sistema 
de blindagem multicamada atenderam as especificações da 
norma internacional NIJ 0101.06, ou seja, a profundidade 
de indentação foi menor que 44 mm. Esse sistema de blinda-
gem apresentou uma menor profundidade indentação média 
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(17,80 mm) em comparação a sistema de blindagem utilizan-
do tecido de aramida (22,67 mm). 
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Efeito da temperatura e da umidade em substratos 
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Resumo: Este trabalho põe em discussão qual é a melhor polii-
mida para servir como substrato de uma célula solar flexível dentre 
cinco versões diferentes: Kapton CS100, Kapton HN100, Kapton 
HN200, Kapton PV9101 e Kapton PV9103. Como critério para es-
colha, foram comparadas suas estabilidades térmicas a 450 oC e o 
comportamento elétrico de um recobrimento condutor depositado 
sobre as poliimidas, quando expostas à umidade. Avaliadas as cin-
co amostras, concluiu-se que a poliimida PV9103 apresentou os 
melhores resultados, sendo, de fato, uma boa candidata a substra-
to de células solares flexíveis de filmes finos. 
PalavRas-chave: filmes finos; poliimida; células solares

abstRact: This article investigates the behaviour of different 
polyimides, in order to choose the best option to act as substrate 
in thin film flexible solar cells. The following Du Pont polyimides 
were investigated:  Kapton CS100, Kapton HN100, Kapton HN200, 
Kapton PV9101 and Kapton PV9103. As choice criteria, the thermal 
stability at 450oC and the electrical behaviour of a conducting layer 
deposited onto the polyimides, under effect of humidity, were com-
pared. The results showed that the polyimide PV9103 is the best 
option for being used as substrate in thin film flexible solar cells, 
because it withstood elevated temperatures.
KeywoRds: thin films, polyimide, solar cells.

 

1. Introdução
A busca por métodos de obtenção de energia diferen-

te dos que degradam o meio-ambiente é uma realidade em 
todo o mundo. Com isso, a produção e pesquisa em células 
fotovoltaicas cresceram, pois elas são sistemas de conversão 
direta de energia solar em energia elétrica, não agredindo o 
meio ambiente [1]. Uma das tecnologias solares utiliza ma-
teriais semicondutores na forma de filmes finos depositados 
sobre substratos flexíveis. A flexibilidade do substrato traz 
consigo a grande vantagem de as células solares se adapta-
rem melhor a novas e diferentes arquiteturas, como cober-
turas curvas de casas e edifícios, tendas solares e até capas 
de telefone [2]. Para fabricar dispositivos flexíveis à base de 
filmes finos, é necessário escolher adequadamente os subs-
tratos flexíveis. Para as células solares de interesse deste tra-
balho (células de CdS/CdTe), estes substratos devem supor-
tar as altas temperaturas de processamento da célula, além 
de apresentar alta transmitância na região visível do espectro 
solar, pois a luz solar incide na célula através deste substrato. 
Dentre os substratos que atendem a estes requisitos, existem 
as poliimidas da empresa Du Pont. O objetivo desse trabalho 
é comparar cinco substratos de poliimida da DuPont: Kapton 
CS100, Kapton HN100, Kapton HN200, Kapton PV9101 e 
Kapton PV9103. Serão analisados os comportamentos dos 
substratos em alta temperatura e umidade, a fim de descobrir 
qual deles tem a maior estabilidade nessas condições. 

2. Procedimento Experimental
Cinco substratos de poliimida, de marca registrada Kap-

ton, foram fornecidos pela empresa DuPont e investigados 
neste artigo: PV9101, HN200, HN100, CS100 e PV9103. 
Para avaliar a estabilidade térmica, os substratos foram aque-
cidos gradualmente em um forno, até 450°C (temperatura 
máxima a que eles seriam expostos na fabricação da célula 
solar), durante 30 min. Em seguida, as amostras foram ins-

pecionadas visualmente para verificar eventual deterioração. 
A transmitância dos substratos foi medida em um espectro-
fotômetro Varian, modelo Cary 5000, antes e após o aqueci-
mento para avaliar qual delas possuía a maior estabilidade 
térmica. Para o teste de umidade, três substratos Kapton - 
HN200, CS100 e PV9103, foram recobertos com um filme 
condutor e transparente de óxido de índio-estanho (ITO). O 
objetivo deste teste foi verificar se a resistência do filme de 
ITO, que é o contato elétrico da célula solar, era afetada pela 
exposição a vapor d’água. Para este teste, um béquer com 
água foi aquecido a 100oC para estabelecer o equilíbrio água-
-vapor. As amostras poliamida/ITO foram então colocadas 
sobre uma tampa vazada na superfície do béquer e expostas 
ao vapor durante 40 min. A resistência de folha das poliimi-
da/ITO foram medidas antes e depois da exposição ao vapor. 
Para a medição da resistência de folha foi usado o sistema de 
medidas de efeito Hall da Bio-Had, modelo HL5000. Com 
este último experimento pode-se verificar se houve variação 
significativa da condutividade em função da umidade.

3. Resultados e Discussão
Analisando o aspecto visual das amostras, observou-se a 

degradação dos seguintes substratos de Kapton: i) PV9101: 
apresentou um evidente escurecimento, indicativo de alta 
absorbância no espectro de luz visível; ii) CS100: tornou-
-se evidentemente frágil ao estímulo mecânico; iii) HN100: 
apresentou pontos escuros indicativos de início de degrada-
ção. Portanto, a utilização destas poliimidas como substratos 
em células solares flexíveis que demandem altas tempera-
turas de processamento é inviável. Já as poliimidas Kapton 
PV9103 e HN200 apresentaram, visualmente, estabilidade 
térmica após o aquecimento. A Fig. 1 mostra o espectro da 
transmitância das poliimidas antes e após aquecimento a 
450°C. Para elaboração dos gráficos, o Software OriginLab 
foi utilizado. Observa-se, antes do aquecimento, um padrão 
oscilatório em todas as curvas, que ocorre devido à interfe-
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rência da luz incidente e da luz refletida nas interfaces ar-subs-
trato-ar. A ocorrência de máximos e mínimos de interferência 
indica que o meio de propagação da luz é homogêneo e que as 
interfaces ar-substrato-ar possuem baixa rugosidade. Nota-se 
também que a transmitância de todos os substratos decresceu 
após o aquecimento. No entanto, o Kapton CS100, apesar de 
ter degradado após aquecimento, transmite a luz de compri-
mentos de onda acima de 400nm, enquanto os demais subs-
tratos transmitem comprimentos de onda somente acima de 
500nm, ou seja, absorvem boa parte do espectro visível. Esta 
observação permite concluir que, dentre os substratos estuda-
dos, o substrato Kapton CS100 é o melhor candidato a apli-
cações que não requeiram aquecimento a 450°C. Em relação 
aos substratos Kapton que visualmente não degradaram após 
o aquecimento - PV9103 e HN200 – percebe-se que apenas o 
PV9103 apresentou o fenômeno de interferência – indicativo 
de um meio homogêneo com interfaces de baixa rugosidade. 
Verifica-se também que o PV9103 não só possui maior trans-
mitância, como também seu gráfico está deslocado à esquerda 
do HN200, ou seja, a transmissão de luz pelo PV9103 ocorre a 
partir de comprimentos de onda menores. Diante disso, pode-
-se inferir que este material é, dentre as amostras analisadas 
neste trabalho, o melhor candidato ao uso como substrato de 
células solares em altas temperaturas.

A tabela 1 mostra a resistência de folha de três amostras 
poliimida/ITO antes e após exposição ao vapor d’água. A 
amostra vidro/ITO foi usada como base de comparação, pois o 
vidro não absorve umidade. Os valores obtidos estão de acor-
do com os da literatura [3, 4]. 

Tabela 1 – Comparação da resistência de folha de amostras 
polimiida/ITO antes e pós umidificação. 

Fonte: Elaborada pelo  autor. 
Resistência antes

(W/quad)
Resistência depois

(W/quad)
Vidro 12,3 12,4

CS100 13,7 106,0
HN200 13,7 16,2
PV9103 22,6 16,0

Como a resistência da amostra vidro/ITO manteve-se pra-
ticamente constante, pode-se concluir que o ITO não sofre 
alterações em sua resistividade devido à umidade. As demais 
amostras apresentaram resistências semelhantes às do vidro/
ITO antes da exposição à umidade e, além disso, não teve 
significativamente sua resistência alterada. A grande variação 
da resistência da amostra CS100/ITO ocorreu provavelmente 
devido a um descolamento da camada de ITO. O fato de as 
amostras HN200/ITO e PV9103/ITO não apresentarem mu-
danças significativas em suas resistências mostra que elas po-

Fig. 1 – Transmitância dos substratos: Kapton PV9103, Kapton CS100, Kapton PV9101, Kapton 
HN100 e Kapton HN200 antes e após o aquecimento a 450°C. Fonte: Elaborado pelo autor.
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dem ser usadas como substratos para células solares flexíveis.

4. Conclusão
Os Kapton PV9101, CS100 e HN100 são inviáveis para a 

produção de células solares flexíveis de filmes finos que en-
volvam temperaturas na faixa de 450°C. Os Kapton HN200 
e PV9103 são os melhores para esta aplicação, pois a sua 
transmitância foi pouco afetada pelo aquecimento. Den-
tre eles, o PV9103 apresentou maior transmitância após o 
aquecimento, além de ter mantido sua integridade microes-
trutural. A condutividade elétrica da amostra poliimida/ITO, 
substrato sobre o qual a célula solar é fabricada, não foi afe-
tada após o teste da umidade. Portanto, o PV9103 é o mais 
indicado para células solares flexíveis de filmes finos que 
envolvam temperaturas da ordem de 450°C.
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Influência da laminação prévia nas temperaturas de transformação de 
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Resumo: O estudo foi conduzido através da análise de DSC com 
o objetivo investigar os efeitos da laminação a frio nas tempera-
turas de transformação de fases de uma liga com 51% at. Ni-Ti 
solubilizada (850ºC por 1 hora) quando submetida a posterior tra-
tamento de envelhecimento. Desta forma, um primeiro grupo de 
amostras foi somente envelhecido a 500ºC por 30, 60 e 90 minu-
tos. No segundo, as amostras primeiro passaram por uma lamina-
ção a temperatura ambiente, com redução de 18% da espessura 
e depois foram envelhecidas nas mesmas condições. De maneira 
geral, pode-se observar que a laminação a frio intermediária fa-
voreceu a transformação em duas etapas no resfriamento e pro-
moveu um decréscimo em suas temperaturas de transformação, 
principalmente associado aos tempos de envelhecimento de 30 e 
90 minutos e induziu alguma formação de fase-R durante a trans-
formação reversa. 
PalavRas-chave: Liga NiTi rica em Ni. Envelhecimento. 
Laminação a Frio. DSC. Transformação de Fases

abstRact: The study was conducted through the DSC analysis 
in order to investigate the cold rolling effects on the 51% at. Ni-Ti 
alloy’s phase transformation temperatures when subjected solution 
treatment (850ºC during 1 hour) to further aging treatment. In the 
second group, the samples first have undergone a rolling at room 
temperature with 18% thickness reduction and were then aged un-
der the same conditions. In general, it can be seen that the interme-
diate cold rolling favored the transformation in two stages on cool-
ing and caused a decrease in their transformation temperatures, 
especially associated with the 30 and 90 minutes aging time, and 
induced some R-phase formation during reverse transformations.

KeywoRds:Ni-rich NiTi Alloy. Aging. Cold Rolling. DSC. Phase 
Transformation.

 

1. Introdução
As ligas binárias de NiTi com memória de forma podem 

formar até 3 fases: B2 (austenita) cúbica do tipo CsCl para 
temperaturas mais elevadas (máximo 100ºC), fase-R (de 
natureza martensítica) trigonal com distorção romboédri-
ca no ângulo alfa, para temperaturas intermediárias e B19’ 
(martensita) monocíclica, para temperaturas mais baixas. 
Em função dos teores de Ni e Ti as temperaturas de trans-
formação destas fases podem ser colocadas em intervalos 
distintos, onde ligas ricas em Ni são austeníticas a tempera-
tura ambiente e ligas ricas em Ti tem a martensita B19’ está-
vel a temperatura ambiente [1]. Tais materiais têm a interes-
sante capacidade de realizar trabalho mecânico no processo 
de recuperação de sua forma original, podendo agir como 
atuador, com mecanismo de ação similar a um músculo, em 
aplicações de robótica e biomecânica [1].

Além da composição química, outro fator importante 
para definir as temperaturas e sequências de transformações 
de fases destas ligas está associado ao histórico de proces-
samento termomecânico a que foram submetidas, onde o 
processamento mecânico a quente tem a principal função de 
promover a homogeneização composicional e microestrutu-
ral [2,3]. Enquanto a forma como forem realizados tanto o 
processamento mecânico a frio como os tratamentos térmi-
cos finais (recozimento, solubilização e envelhecimento), em 
função da composição química da liga, irão definir as carac-
terísticas funcionais para uma dada aplicação [4].

Com base numa liga de NiTi rica em Ni produzida em 
escala laboratorial a partir da etapa de fusão, o presente 
trabalho visou compreender a influência da laminação a frio 

(temperatura ambiente) e do tempo de envelhecimento, em 
temperatura na faixa de 500ºC, nas características termofi-
sicas (temperaturas e sequências de mudanças de fases) via 
análises de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) em 
confronto com trabalhos da literatura [3]. 

2. Material e Métodos
O material em estudo é uma chapa laminada a quente, a 

partir de uma temperatura próxima a 850ºC para reduzir a 
espessura de 18 mm para 1,6 mm, proveniente de uma liga 
NiTi com 51% at. Ni (55%Ti, 0,05%C, 0,084%O em peso)  
elaborada pelo professor e pesquisador Dr. Jorge Otubo do 
Instituto Tecnológica da Aeronáutica (ITA), São José dos 
Campos, SP, Brasil. Espera-se que esse material exiba carac-
terística de superelasticidade acima da temperatura ambien-
te, com base na sua composição química.

Após a elaboração (etapa de fusão via forno de indu-
ção a vácuo - VIM) e laminação a quente, amostras da liga 
foram submetidas a um tratamento térmico de solubilização 
a 850ºC por 1 hora (SolS), sendo resfriadas em água a tempe-
ratura ambiente. Feito isso, foram definidas duas séries de 
amostras. Em uma série de tratamentos, as amostras foram 
envelhecidas a 500ºC por 30, 60 e 90 minutos (E30, E60 e 
E90). Na outra, as amostras solubilizadas primeiro passaram 
por uma laminação a temperatura ambiente, com redução 
de 18% da espessura (LF18), e depois foram envelhecidas a 
500ºC por 30, 60 e 90 minutos (E30, E60 e E90).

Para as análises de calorimetria diferencial de varredura 
(DSC) foi utilizado um equipamento DSC 204 F1 Phoenix, 
com sistema de aquisição e tratamento de resultados Proteus 
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Phoenix. As amostras selecionadas para o ensaio foram 
cortadas com massa próxima a 30 mg, sendo posteriormente 
decapadas em uma solução de 45 ml de HNO3 (ácido nítrico), 
45 ml de H2O (água destilada) e 10 ml HF (ácido fluorídri-
co), por aproximadamente 60 minutos de imersão. As amos-
tras foram submetidas, cada uma, a dois ciclos térmicos entre 
-150 e +150ºC, com taxa de aquecimento e resfriamento de 
10ºC/min.

3. Resultados e Discussão
A partir das análises de DSC das amostras em estudo foram 

extraídas as temperaturas de início e fim das transformações 
de fases, as quais são apresentadas na Tabela 1, no resfria-
mento e no aquecimento. Conforme os dados apresentados 
na Tabela 1, referentes as análises de DSC das amostras nas 
condições somente solubilizada e posteriormente laminada a 
temperatura ambiente, não se observa temperaturas de trans-
formação de fases para essas condições estruturais. 

Tendo em vista que se trata de uma liga de NiTi enriqueci-
da em Ni, pode-se indicar que o teor de Ni presente na liga foi 
suficiente para estabilizar a austenita (fase B2) ao menos até 
a mínima temperatura empregada (-150ºC) na análise de DSC 
para a condição solubilizada [5]. No entanto, também não se 
observa os picos de transformação de fases para amostra na 
condição laminada a temperatura ambiente com 18% de redu-
ção na espessura. Uma das justificativas poderia ser associada 
à estabilização da austenita durante o processamento em ques-
tão, devido a grande diferença entre a temperatura ambiente e 
a temperatura final da transformação austenítica (Af) inferior a 
-150ºC. Essa diferença faria com que a tensão necessária para 
induzir a transformação martensítica fosse superior à tensão 
necessária para movimentação de discordância no material 
solubilizado [6], o que acarretaria no simples encruamento da 
austenita (B2) durante a laminação realizada.

Tabela 1: Temperaturas de transformação de fases (ºC) obser-
vadas durante o resfriamento e o aquecimento das amostras 

em estudo.

Amostra

Resfriamento

B2>R B2>B19’ R>B19’

Rir Rfr Mi’ Mf’ Mi’’ Mf’’

SolS * * * * * *

Sol+LF18 * * * * * *

Sol+E30 41,9 27,1 - - -25,4 -48,1

Sol+LF+E30 37,8 25,2 - - -39,0 -87,5

Sol+E60 16,1 2,2 - - -37,8 -50,0

Sol+LF+E60 29,8 16,1 - - -28,8 -65,7

Sol+E90 24,6 12,3 - - -30,0 -46,2

Sol+LF+E90 20,0 12,0 - - -33,2 -66,3

Amostra

Aquecimento

B19’>R B19’>B2 R>B2

Ria Rfa Ai’ Af’ Ai’’ Af’’

SolS * * * * * *

Sol+LF18 * * * * * *

Sol+E30 25,0 ** - - ** 44,6

Sol+LF+E30 5,7 28,8 - - 35,1 41,2

Sol+E60 - - 8,8 18,8 - -

Sol+LF+E60 11,2 ** - - ** 35,2

Sol+E90 - - 15,3 26,5 - -

Sol+LF+E90 9,6 ** - - ** 30,6
*: não detectadas; - : não observada; **: picos sobrepostos.

Analisando as amostras que foram somente envelhecidas por 
30 minutos, em comparação com que sofreu a laminação prévia, 
percebe-se que a laminação intermediária estabilizou a fase B2, 
pois o início da transformação em R deu-se em uma temperatura 
mais baixa (Tab. 1 - resfriamento). Tal deformação, provenien-
te da laminação, apesar de ter acelerado o fim da transformação 
B2→R, promoveu o decréscimo das temperaturas de transforma-
ção R→B19’ e ampliou a variação de temperatura para que esta 
seja concluída (Tabela 1 - resfriamento). Quanto às transforma-
ções durante o aquecimento, a laminação prévia diminui a tempe-
ratura para início da transformação B19’→R (Tab. 1 - aqueci-
mento), ou seja, o material perde a estabilidade de se manter 
martensítico na fase B19’. Na transformação R→B2 houve uma 
redução na temperatura de fim de transformação (Tabela 1 - aque-
cimento), tornando a austenita mais estável em temperaturas mais 
baixas.

As amostras envelhecidas por 60 minutos com e sem lami-
nação prévia tiveram mudanças distintas das vistas nas amostras 
envelhecidas por 30 minutos. Analisando o resfriamento, perce-
be-se que a austenita B2 deixa de ser estável numa temperatura 
mais alta, na amostra com laminação prévia (Tabela 1 - resfria-
mento). Para a transformação R→B19’ a temperatura de início 
aumenta e a temperatura de fim diminui, devido à laminação 
prévia. Para o aquecimento, com a laminação prévia, há aumento 
da temperatura de início (Tabela 1 - aquecimento), da temperatu-
ra de fim e da variação de temperatura.

As amostras envelhecidas por 90 minutos, com e sem lami-
nação prévia, na condição de laminação prévia, a temperatura de 
início da transformação B2→R diminuiu e a temperatura de fim 
manteve-se praticamente a mesma (Tabela 1 - resfriamento). Na 
transformação R→B19’, com a laminação prévia, a amplitude de 
temperatura aumenta, dificultando a transformação martensítica 
(Tabela 1 - resfriamento), o que já era esperado devido aos resul-
tados obtidos com as outras amostras em estudo. Analisando o 
aquecimento, semelhante ao que ocorreu na amostra envelhecida 
por 30 minutos com laminação prévia, a temperatura de início 
da transformação (Tabela 1 - Aquecimento) da amostra com 
laminação prévia diminuiu. Por outro lado, no que diz respeito 
à temperatura de fim, essa assemelha-se mais ao comportamento 
da amostra envelhecida por 60 minutos onde ocorreu o aumento 
da temperatura na amostra com laminação prévia.

Para temperaturas de envelhecimento similares às que foram 
tratadas neste trabalho, os resultados apresentados mostram carac-
terísticas similares, aos trabalhos dos autores Aboutalebi et al. [7], 
onde foram estudadas ligas com composição e faixas de deforma-
ções similares, no que diz respeito a condições com e sem lami-
nação prévia ao tratamento de envelhecimento, onde verificou-se 
a formação das fases B19’ e R com completa separação dos picos 
no resfriamento. No entanto, o presente trabalho, onde foi aplica-
do 18% da redução de espessura, verifica os picos sobrepostos no 
aquecimento nas condições de envelhecimento por 30 minutos 
sem laminação prévia, por 60 minutos com laminação prévia e 
por 90 minutos com laminação prévia, diferentemente do que foi 
observado no trabalho de Shahmir et al. [8], essa diferença pode 
estar associada à diferença percentual de deformação.  

4. Conclusão
Com base nas análises da liga de NiTi enriquecida em Ni 

produzida em escala laboratorial, percebe-se que o material 
manteve-se austenítico na faixa de temperatura adotada para 
a análise DSC (-150ºC a +150ºC). Contudo, a análise DSC 
não permite concluir se a amostra apresenta-se austenítica ou 



RMCT VOL.33 Nº2 2016 73REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

martensítica na faixa de temperatura adotada. 
Os efeitos do envelhecimento observados foram que o 

material passou a exibir transformação de fase, no resfria-
mento em duas etapas com completa separação dos picos 
para formação das fases R e B19’. Já no aquecimento, a 
transformação apresenta evidência de superposição para a 
amostra envelhecida por 30 minutos, diferente do observado 
nas amostras envelhecidas por 60 e 90 minutos. As tempe-
raturas de transformação no resfriamento e no aquecimento 
diminuíram com o aumento do tempo de envelhecimento 
para as amostras de 30 e 60 minutos. Já na amostra de 90 
minutos, foi observado um pequeno incremento.

A laminação intermediária, promoveu efeitos similares, 
no entanto, a temperatura de início de transformação para a 
amostra de 60 minutos apresentou valor superior. Também 
promoveu um atraso na transformação de R→B19’, já que 
houve um aumento na diferença entre as temperaturas de 
início e fim da transformação. Enquanto no aquecimento 
tornou-se evidente a transformação em duas etapas para 30 
minutos de envelhecimento, nos outros ficou clara a presen-
ça de transformações em múltiplas etapas pela sobreposição 
de picos. As temperaturas de início e fim da reversão da 
transformação martensítica no aquecimento não apresenta-
ram tendência em função do aumento do tempo de envelhe-
cimento após laminação intermediária.
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Resumo: O tema “dispersão de cerâmica de alumina em matriz 
epóxi”, utilizado em pesquisas sobre materiais balísticos, tem sido 
amplamente estudado recentemente. A necessidade de materiais 
cada vez mais leves e potencialmente mais resistentes aumenta 
conforme o avanço da tecnologia à medida que as armas dos sol-
dados apresentam maior poder de destruição, seus equipamentos 
de segurança precisam ser mais eficientes. Assim, este trabalho 
tem como objetivo formar uma placa-teste de material cerâmico, 
verificando sua composição e possíveis propriedades balísticas. 

PalavRas-chave: Compósito. Epoxi. Cerâmica. Blindagem.

abstRact: The theme “alumina ceramic dispersion in epoxy 
matrix” utilized in ballistic materials researches has been broadly 
studied recently. The necessity of materials lighters and potentially 
more resistant increases according to the advance of technology. 
As long as weapons have higher power of destruction, the safety 
equipment has to be more efficient. In this way, this article has the 
objective of prepare a board test of ceramic material, verifying its 
composition and possible ballistic properties.

KeywoRds: Composite. Epoxy. Ceramic. Armor.

1. Introdução
O poder e a eficiência de blindagens estão diretamente 

relacionados com as propriedades proporcionadas por seu 
conteúdo em busca da proteção contra armas de fogo. Blin-
dagens formadas por uma única camada são apenas efetivas 
quando em grandes espessuras, o que acaba comprometendo 
sua leveza e mobilidade. Para uma maior defesa, principal-
mente contra calibres mais altos, estruturas mais trabalhadas 
vêm sendo desenvolvidas.

Muito tem sido estudado em relação a associações com 
ligas de alumínio, aço, tecidos de fibra polimérica ou cerâ-
mica, por exemplo, bem como sistemas de multiblindagem, 
caracterizados por combinações de diversos tipos de mate-
riais, feitos em busca de um melhor progresso aliado ao peso 
reduzido [1]. A primeira camada da multiblindagem é com-
posta pela cerâmica, que possui a capacidade de deformar e 
fragmentar o projétil [2]. Já a segunda camada normalmente 
se trata de um compósito, leve, que será o responsável por 
absorver a energia cinética remanescente e os fragmentos 
produzidos pelo impacto [3].

Compósitos são elaborados pela associação de uma ma-
triz, para conferir estrutura, e um reforço, para aumentar as 
propriedades mecânicas. O foco principal da produção de 
um compósito é combinar diferentes características para pro-
duzir um material que possua propriedades superiores às dos 
materiais isolados. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 
produzir um compósito leve, resistente e de elevada dure-
za que possibilite um revestimento resistente e rígido que, 
bem como os já utilizados, seja potencialmente capaz de 
fragmentar e erodir a ponta do projétil, absorvendo a energia 
cinética e convertendo-a em energia de fratura, diminuindo 
sua velocidade e poder de penetração.

A partir da cerâmica de alumina, um material que possui 
baixa densidade e significativa dureza, a dispersão em matriz 
epoxílica foi realizada, buscando melhoria da resistência a 
choques de projétil [4]. Em seguida, sua estrutura foi analisa-
da em microscópio para estudo do comportamento desta na 

dispersão e para levantamento de aspectos e características 
encontradas no produto final, com o intuito de ser combina-
do a outros materiais e inserido em blindagens.

A deposição foi efetuada combinando-se a resina epó-
xi, juntamente com um catalisador para seu endurecimento, 
com o pó cerâmico de alumina. Sua superfície avaliada em 
microscópio eletrônico de varredura, apresentou os devidos 
índices dos elementos encontrados, bem como, a disposição 
das partículas de alumina tanto na face superior como em 
outras mais profundas.

2. Materiais, métodos, resultados e 
discussões

No experimento, inicialmente foi adicionado 2% da mas-
sa de pó cerâmico de alumina e 13g de catalizador, neces-
sário ao endurecimento, a 100g de resina epóxi. Depois da 
esperada homogeneização, feita a partir de sua constante agi-
tação com uma baqueta, colocou-se silicone em um molde 
quadrado de 15 centímetros de lado, e a este foi adicionada 
a mistura até que toda a sua superfície estivesse coberta. O 
material permaneceu em uma capela por 48 horas até que a 
resina epóxi estivesse totalmente curada.

A partir de então, o compósito de cerâmica de alumina 
em resina epóxi está formado e com novas propriedades, 
distintas da resina ou da cerâmica puras. Seguem-se, então, 
exames a fim de que se constate sua superioridade ou não 
em relação aos materiais isolados. A análise do composto em 
questão foi realizada utilizando-se um microscópio eletrôni-
co de varredura (MEV Quanta 250 - FEI). 

A Fig. 1 ilustra uma das imagens visualizadas no micros-
cópio em que a placa foi ampliada em 500 vezes. Na figura 
é possível visualizar pequenas partículas dispersas pela su-
perfície. Estas são as partículas de alumina, que, como pre-
tendido, deveriam estar espalhadas pela placa após a homo-
geneização realizada.
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Fig. 1: Imagem retirada do MEV do compósito ampliado em 
500 vezes.

Tais partículas foram medidas no microscópio, como 
pode ser observado na Fig. 2, e apresentaram dimensão 
aproximada à da partícula de alumina utilizada, uma vez que 
tinha seu tamanho na ordem de micrômetros.

Fig. 2: Imagem retirada do MEV do compósito ampliado em 
2244 vezes com marcações dos tamanhos e dimensões de algu-
mas partículas encontradas.

A Fig. 3 aponta a presença de partículas na amostra em 
pontos brancos. O alumínio é representado pelos pontos 
realçados. É importante destacar que a função BSE também 
detecta a presença do elemento em camadas mais profundas 
e não apenas na superfície, por isso, quando se tem um ponto 
branco junto de um realçado, o alumínio está na superfície 
e, quando se tem apenas realçado, está em outras camadas.

Fig. 3: Imagem retirada do MEV do compósito ampliado em 
257 vezes com alumínio detectado.

Também é possível observar, a partir da Fig. 3, a existên-
cia de partículas que não foram marcadas por ponto realça-
do, indicando que não se trata de alumínio. Analisando-as a 
fundo, com a mesma função BSE, foi possível confirmar a 
existência de corpúsculos da própria resina. A Fig. 4 mostra 
uma das partículas em questão.

Fig. 4: Imagem topográfica de uma partícula encontrada na 
superfície.

Com a análise da Fig. 4, em razão do contraste, conclui-
-se que não há significativa interação entre a disposição mais 
elevada da partícula apresentada e seu entorno. Além disso, a 
Fig. 5, que mostra as substâncias encontradas na região cen-
tral destacada da Fig. 4, não apresenta o pico que verificaria a 
presença de alumínio, confirmando a hipótese de que não se 
trata de alumina, mas sim uma partícula da resina utilizada.

Fig. 5: Imagem de composição da partícula.

3. Conclusão
Dada a sua importância, muito tem sido estudado sobre 

sistemas de multiblindagem e formas de aperfeiçoá-los, de 
forma que tenham maior eficiência na blindagem e o peso 
reduzido.

Nesse sentido, o presente experimento buscou produzir 
um compósito leve, resistente e de dureza considerável. Para 
isso, foi utilizada cerâmica de alumina, fazendo sua disper-
são em matriz epoxílica. Da análise do compósito obtido no 
MEV, verificou-se que a dimensão das partículas encontra-
das foi coincidente com a das partículas de alumina, sendo 
observada também uma homogeneização da dispersão de 
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tais partículas.
Como o microscópio eletrônico é capaz de detectar a pre-

sença de alumínio em um composto, foram feitas passagens de 
identificação. Concluiu-se a presença de partículas de alumina 
não somente na superfície, mas também em seu interior.

Os resultados confirmam a hipótese inicial de que a alu-
mina é um material que pode ser empregado na produção de 
compósitos por dispersão em matriz polimérica.
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Resumo: Este estudo teve como objetivo a observação do com-
portamento dos compósitos híbridos de politereftalato de etileno 
(PET) e concreto geopolimérico que foi tratado com ácido oleico. 
As proporções processadas foram de 50/50, 60/40 e 80/20 de 
PET e concreto, respectivamente. As amostras foram analisadas 
através de: microscopia eletrônica de varredura (MEV) com detec-
tor de espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Os resultados 
permitiram a observação das propriedades físicas adquiridas para 
cada compósito e, consequentemente, possíveis aplicações para 
produção de novos materiais.
PalavRas-chave: concreto geopolimérico, materiais compósi-
tos, poli(tereftalato de etileno), moldagem de fundido.

abstRact: This article main goal is to study composite materi-
als, focusing on geopolymeric concrete, treated with oleic acid, with 
polyethylene terephthalate (PET). The composite compounds with 
PET/concrete proportions of 50/50, 60/40 e 80/20, were analysed 
by two devices: a scanning electron microscope (SEM) and energy-
dispersive x-ray spectrocospy (EDS). The results allowed to identify 
the physical properties of each compound and predict possible ap-
plications aimed at the development of new materials.

KeywoRds: geopolymeric concrete, composite materials, 
poly(ethylene terephthalate), melt molding.

 

1. Introdução
É crescente a preocupação mundial com o meio ambiente, 

em especial em relação às mudanças climáticas. O efeito 
estufa ocupa um papel importante neste cenário, sendo a 
emissão de CO2 um dos principais responsáveis por esse fe-
nômeno. A produção de cimento corresponde por aproxima-
damente 5% das emissões, além de impactos gerados durante 
praticamente todas as fases da sua produção [1]. O concreto 
comum continua sendo largamente utilizado, porém vem 
aumentando o número de estudos que buscam desenvolver 
materiais alternativos que tenham custos de produção e de-
senvolvimento acessíveis. Um desses estudos mostra que o 
cimento geopolimérico à base de pozolana artificial álcali-
-ativada apresenta resistência à compressão que supera todos 
os tipos de cimento convencionais e é capaz de ser promissor 
como material aglomerante para argamassas e concretos [2]. 

Soares realizou um estudo com o intuito de comparar as 
propriedades das matrizes de concreto de cimento tradicio-
nal e de cimento geopolimérico. Os resultados obtidos apon-
taram grande potencialidade para o uso do material geopo-
limérico em substituição ao concreto tradicional, uma vez 
que o cimento geopolimérico apresenta excelente moldabi-
lidade e apresentou resultados de resistência à compressão 
bem similares, quando comparado com o concreto comum, 
qualificando-o como mais resistente no que diz respeito às 
propriedades de ligação aço-concreto [3].

Com o objetivo de obter aglomerantes especiais, isentos 
de clínquer, a partir da álcali-ativação das cinzas volantes, 
Vargas realizou um estudo que lhe permitiram atestar o po-
tencial técnico para aplicação na indústria de pré-moldados 
[4]. É neste contexto tecnológico e social que essa pesquisa 
visa desenvolver materiais compósitos híbridos de alto de-
sempenho e sustentáveis, à base de poli(tereftalato de eti-
leno) e concreto geopolimérico residual, como materiais de 
engenharia.

2. Métodos e Experimentos
 Os métodos realizados foram, principalmente, o tratamento 

do concreto, o processamento ao forno do compósito e o reco-
brimento superficial com platina para melhorar a resolução das 
imagens das amostras geradas por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). Para a realização do tratamento do concreto, 
a cada 100g de concreto, 20 mL de ácido oleico são adicionados 
em meio etanoico ou metanoico [5]. Após isso, foi utilizado um 
recipiente onde o concreto em pó e o etanol foram dispersados 
e colocados em um agitador por 24 horas. Após o tratamento, 
foi utilizado um filtro capaz de obter apenas o concreto em pó 
tratado. O PET foi utilizado pulverizado para facilitar o recobri-
mento das partículas de concreto tratado. Utilizando o forno a 
uma temperatura de 270ºC foi realizado o processamento dos 
compósitos híbridos para as proporções de polímero e concreto 
de 80/20, 60/40 e 50/50, respectivamente. O tempo de proces-
samento foi cerca de 2h30min sendo os 30 minutos iniciais de 
aquecimento e 2 horas de patamar para as duas maiores propor-
ções. Já para a proporção de 80/20, o tempo de processamento 
foi 1 hora menor, visto que a proporção de carga tratada é me-
nor, o que diminui a barreira para a troca de calor com o meio, e 
consequente maior agilidade para fusão do material.

Na Fig. 1, pode-se observar os corpos de prova origina-
dos pelo forno de processamento. Na Fig.1 (a,b e c) podem 
ser observados os corpos de prova processados no forno nas 
proporções de 50/50, 60/40 e 80/20, respectivamente para o 
ensaio mecânico de compressão.

Após o processamento, algumas diferenças entre as 
amostras (Fig. 1) são visíveis, entretanto, para uma compara-
ção mais eficiente são necessários alguns cálculos e ensaios 
[6]. A analise de MEV foi realizada com o intuito de ob-
servação da morfologia e microestrutura dos materiais com 
diferentes proporções de polímero e concreto. A amostra foi 
revestida com platina através de um equipamento de recobri-
mento para melhorar a resolução MEV
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Fig. 1 – Fotos dos compósitos de polímero e concreto após pro-
cessamento ao forno. 50/50, 60/40, 80/20, respectivamente.

3. Resultados e Discussões
Nos três compósitos foram observadas as adesões entre o 

concreto e o PET, uma superfície rugosa, com pequeno grau de 
deformação plástica, a qual confirmou a natureza termoplástica 
da matriz polimérica.  Na Fig. 2a pode ser observada a micro-
estrutura e morfologia das cargas nos compósitos da proporção 
50/50. Estruturas semelhantes a fragmentos de rocha pulveriza-
do e semelhantes a blocos de lâminas empilhadas, com superfí-
cie lisa e em alguns casos apresentando plano de clivagem. Para 
os compósitos 60/40 (Fig. 2b) foram observadas a superfície 
com a textura mais lisa, regiões de fluidez, e algumas fibras de 
polímeros formadas caracterizando a presença de deformação 
plástica do material.  A heterogeneidade de forma pode estar re-
lacionada à composição constituída primordialmente de  (50%),  
(21%) e  (14%). No compósito 60/40 (Fig. 2) foi observada a 
superfície com textura mais lisa ou como ondas consecutivas, 
caracterizando a presença de deformação plástica no material. 
A boa adesão entre a matriz orgânica e o geopolímero foi obser-
vada na microscopia. No compósito 80/20 (Fig. 2c), a superfície 
apresenta-se em formato de ondas, com pequena deformações 
plásticas em menores regiões de vazios entre a matriz e a fase 
inorgânica.

 Fig. 2 – Imagens de MEV dos compósitos híbridos, 50-50(a), 
60-40(b), 80-20(c), 50microns - x600, respectivamente.

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS PELO EDS

 Fig. 3 – Tabela da quantificação dos elementos presentes no 
concreto geopolimérico através da análise de EDS.

Através da Fig. 3 da tabela, podem ser observadas as por-
centagens em massa (“norm. C”) e em átomos (“Atom. C”) 
que cada elemento ocupa em 100% das amostras. A partir 
da análise, verifica-se a presença majoritária de alguns ele-
mentos, os quais eram esperados como o recobrimento com 
platina, carbono presente no PET, e outros elementos presen-
tes na estrutura híbrida do concreto geopolimérico.

4. Conclusão
Os resultados obtidos, tanto pelo MEV quanto pelo EDS, 

permitem observar a existência das cargas geopoliméricas 
dispersas na matriz orgânica do PET. A natureza sustentável 
do concreto geopolimérico representa a diminuição dos im-
pactos ambientais, baixo custo, maior resistência mecânica, 
impermeabilidade e melhor processabilidade. As análises 
tornaram possíveis a observação das características dos três 
compósitos híbridos e seus diferentes comportamentos, de-
correntes das proporções de cargas utilizadas dispersas na 
matriz polimérica. O emprego desses compósitos pode ser 
sugerido pela proporção de polímero/concreto, e as necessi-
dades a serem atendidas.
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Resumo: Nanopartículas de Ni-Zn são utilizadas como Material 
Absorvedor de Radiação Eletromagnética (MARE) nas frequências 
de 8,2 a 12,4 GHz (Banda X), faixa em que operam radares de uso 
civil e militar. Nanopartículas de estequiometria Ni0,4Zn0,6Fe2O4 
foram sintetizadas por síntese por combustão em solução, nas 
razões glicina/nitrato (G/N) de 0,5 e 1,5, e caracterizadas por difra-
ção de raios X. Por fim, foi determinada a capacidade de absorção 
da ferrita de Ni-Zn em matriz de tinta a óleo utilizando o método 
da linha de transmissão em guia de ondas na banda citada.  Os 
resultados obtidos exibiram taxas de absorção de micro-ondas em 
diferentes faixas de frequências quando se varia o tamanho de 
cristalito da ferrita de 9 nm para 52 nm, verificando uma relação 
entre o tamanho de cristalito da ferrita Ni-Zn e sua capacidade ab-
sorvedora de radiação eletromagnética..

PalavRas-chave: Ferrita Ni-Zn, Materiais Absorvedores de 
Radiação Eletromagnética - MARE, Síntese por combustão em 
solução.

abstRact: Ni-Zn nanoparticles are used as Electromagnetic 
Radiation absorber Material (MARE) in the frequencies of 8.2 to 
12.4 GHz (X-Band), band in which civilian and military radars are 
operated. Nanoparticles stoichiometry Ni0,4Zn0,6Fe2O4 were syn-
thesized by combustion synthesis solution, for glycine/nitrate 0,5 
and 1,5, and characterized by X-ray diffraction. Finally, it was de-
termined the absorption capacity of Ni-Zn ferrite in oil paint matrix 
using the measurement transmission line method in rectangular 
waveguide in the band. The results showed microwave absorp-
tion rates in different frequency bands when varying the crystallite 
size of the ferrite 9 nm to 52 nm, verifying a relationship between 
a crystallite size of Ni-Zn ferrite and its absorbing ability of electro-
magnetic radiation.

KeywoRds: Ferrite Ni-Zn, Radar Absorbing Material - RAM, 
Combustion Synthesis Solution.

 

1. Introdução
Nanopartículas de Ni-Zn podem ser utilizadas como 

absorvedores de micro-ondas [1], em materiais chamados 
comumente de Materiais Absorvedores de Radiação Ele-
tromagnética (MARE), tradução empregada para “Radar 
Absorbing Material” (RAM). Para fins militares, a aplica-
ção mais direta é na chamada invisibilidade dos veículos 
militares: os materiais produzidos a partir dessas nanopartí-
culas são constituídos por compostos que absorvem a ener-
gia incidente e a dissipam, de forma a impedir componente 
refletida da onda e possível detecção por um radar [2].

O principal motivo do uso de ferritas macias de níquel e 
zinco é o fato de serem capazes de se magnetizar e desmag-
netizar muito facilmente e serem ferromagnéticas [3,4,5]. 
Dependendo da atuação e qualidade almejadas, o material 
pode ser manipulado por modificação no processamento 
[6] ou adição de íons metálicos divalentes e/ou trivalentes 
[7], a combinação de cátions podem diminuir a anisotropia 
magnetocristalina [8].

Industrialmente, as partículas de Ni-Zn são processadas 
por meio de mistura com óxidos. Contudo, apesar de ser um 
método relativamente econômico, o resultado final possui 
baixa pureza e, dessa forma, o comportamento é ligeira-
mente diferente do esperado. Mas em escala de laborató-
rio, podem ser citados três processos como os principais: 
sol-gel [9], citrato precursor [10] e síntese por reação de 
combustão [11]. Dessas, a síntese por combustão tem se 
apresentado bastante eficiente, já que se observa a obtenção 
de nanopartículas com alto grau de pureza e estrutura pró-
xima da desejada, além de ser um processo simples, rápido 

e econômico [12].
O presente trabalho dedica-se a determinar a capacida-

de de absorção do compósito de ferrita Ni-Zn de estequio-
metria Ni0,4Zn0,6Fe2O4 (60% Zn) em matriz de tinta a óleo, 
com ênfase em seus tamanhos nanométricos obtidos pela 
síntese por combustão em solução (SCS) ao variar a razão 
glicina/nitrato.

2. Procedimento Experimental

2.1 Síntese e Preparo da Ferrita

A ferrita Ni0,4Zn0,6Fe2O4 foi sintetizada pela síntese por 
combustão em solução, utilizando-se uma mistura de nitratos 
metálicos (agentes oxidantes) como fonte de cátions. Como 
combustível da reação utilizou-se glicina, sendo esta empre-
gada como agente redutor. As substâncias empregadas, bem 
como suas origens e purezas, constam na tabela 1.

Todos os reagentes tiveram suas massas aferidas em ba-
lança analítica da marca Bioprecisa, modelo FA2104N, com 
quatro casas decimais, nas proporções estequiométricas e 
com razões molares glicina/nitrato de 0,5 (G/N 0,5) e 1,5 
(G/N 1,5).

Em seguida, cada amostra foi solubilizada num béquer 
com água deionizada para a formação de solução aquosa. As 
misturas resultantes foram aquecidas a 100 ºC utilizando-se 
placa de aquecimento no interior de capela com exaustão, 
para que fosse evaporada a água e permitida a saída de gases 
oriundos da reação entre os nitratos e a glicina.
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Tabela 1: Origem e pureza dos reagentes utilizados na síntese 
da ferrita.

Reagentes Origem Pureza (%)

Ni(NO3)2.H2O CRQ 98

Zn(NO3)2.6H2O Vetec 98

Fe(NO3)3.9H2O Aldrich 98

C5H5NO2 Vetec 98,5

Após consolidado o aspecto viscoso de cada solução 
aquosa pelo aquecimento, formaram-se bolhas nas super-
fícies e houve volatilização de gases, com a subsequente 
ignição ocorrendo de maneira espontânea. A combustão 
completa dos reagentes em cada amostra durou cerca de 10 
segundos, originando em cada uma um produto esponjoso, 
posteriormente macerado em almofariz para desaglomerar 
partículas aglutinadas.

Para viabilizar os ensaios pós de ferrita foram caracteri-
zados por difração de Raios X. E para as medidas de absor-
ção foram preparados compósitos em matriz de tinta a óleo 
para cada amostra, com 40% em massa de ferrita. A mistura 
das nanopartículas e da tinta foi realizada em um béquer com 
o auxílio de uma espátula. Essa mistura foi submetida a um 
banho ultrassônico por 10 min para melhorar a dispersão das 
nanopartículas na matriz. O compósito resultante foi deposi-
tado em películas de transparências com 0,15 mm de espes-
sura, resultando em uma fina camada de 0,05 mm de MARE.

2.2 Ensaio de Difração de Raios X (DRX)

Uma técnica muito utilizada para determinar as fases cris-
talográficas de materiais cerâmicos é a difração de raios X 
(DRX). Através dessa técnica e com auxílio do refinamento 
pelo método de Rietveld foi possível determinar o tamanho 
médio das partículas e confirmar a composição da ferrita.

A caracterização do pó de ferrita Ni0,4Zn0,6Fe2O4 utiliza-
do foi feita em um difratômetro (XCELERATOR) X’PERT 
PRO da PANalytical, com fonte de cobre (λ = 0,154056 ), 
operando com voltagem de 40 kV e corrente de 40 mA, com 
step size 0,05º, contagem de 160 s e scan range de 10 θ – 
110 θ, cedido pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF).

Os padrões obtidos foram refinados pelo método Rie-
tveld que utiliza parâmetros fundamentais através do softwa-
re TOPAS-Academic, versão 4.1, e as fichas de indexação 
foram extraídas do banco de dados Inorganic Cristal Structu-
re Database (ICSD). A qualidade do refinamento foi avaliada 
pelo parâmetro goodness of fit (GOF), sendo aceitáveis va-
lores entre 1,0 e 4,5.

2.3 Ensaio de Absorção 

Para determinar a capacidade de absorção da ferrita, foi 
empregada a técnica de medição pelo método da linha de 
transmissão em guia de ondas. Posicionou-se uma película 
de transparência contendo o compósito de Ni0,4Zn0,6Fe2O4 em 
matriz de tinta a óleo no interior do guia de onda, e acoplou-
-se a um analisador de redes para investigar a faixa de frequ-
ência atenuada pelo MARE.

O guia de onda usado é retangular com o tamanho pa-
drão WR-90 (dimensões em polegadas de 0,900 x 0,400), 
fabricante Silver-Lab-Philips, modelo pn7366x, incluindo 
os adaptadores da marca HP (modelo X281A) e um curto 

para guia de onda. O analisador de rede vetorial é da família 
Anritsi (100 MHz – 20 GHz), modelo 37247D, com cabo 
coaxial da marca Anritsi e modelo 3670nn50-2. Para a ca-
libração utilizou-se o método TRM (Thru, Reflect, Match) 
pelo conjunto padrão de calibração para a Banda X.

3. Resultados e Discussões
No difratograma da Fig. 1, foi possível confirmar que os 

planos cristalográficos correspondiam aos da ferrita Ni-Zn 
através do refinamento realizado pelo método de Rietveld, 
que confirmou a presença majoritária da fase ferrita e tam-
bém estimar o tamanho dos cristalitos (Tc) das amostras, 
tabela 2. A ficha cristalográfica ICSD 163783 foi utilizada 
para o ajuste da fase ferrita de ambas as amostras. Para a fer-
rita 60% Zn G/N 0,5 foi necessário determinar a orientação 
preferencial nos planos (0 2 2) e (3 1 1) para obter o melhor 
ajuste.

Fig. 1: Difratogramas de Raios-X dos pós de ferrita 
Ni0,4Zn0,6Fe2O4 para razões glicina/nitrato 0,5 e 1,5.

Pela Fig. 1 observa-se um maior alargamento da curva da 
ferrita 60% Zn G/N 0,5 (curva azul), sendo esse comporta-
mento típico para nanopartículas muito nanométricas. Nota-
-se que o aumento da concentração de glicina para 1,5 pro-
vocou um aumento no tamanho de cristalito de 9 para 52 nm. 
Essa tendência foi observada em trabalhos anteriores [13], 
em que ao variar a razão G/N na síntese de nanopartículas 
verificou-se  aumento no tamanho de cristalito das ferritas.

Tabela 2: Dados obtidos pelo refinamento pelo método de 
Rietveld.

Ferrita % Fase Ferrita Tc (nm) GOF

Ni0,4Zn0,6Fe2O4 G/N 0,5 91,52 9 1,20

Ni0,4Zn0,6Fe2O4 G/N 1,5 92,24 52 1,83

No ensaio de absorção, o resultado da variação da absor-
ção das amostras em função da frequência da radiação inci-
dente está mostrado na Fig. 2. Para frequências entre 8,40 e 
10,48 GHz a ferrita com G/N 1,5 obteve melhor desempe-
nho, enquanto que para frequências maiores que 10,48 GHz 
a ferrita com G/N 0,5 alcançou elevados valores de absorção. 
Os tamanhos de cristalito das ferritas podem alterar suas pro-
priedades absorvedoras de radiação eletromagnética. 

Em estudo prévio, foi verificada a influência do ta-
manho de cristalito de nanopartículas de estequiometria 
Ni0,5Zn0,5Fe2O4 no seu desempenho como MARE. Nesse es-
tudo, foi feita uma comparação das amostras sem tratamento 
térmico, onde o tamanho de cristalito era da ordem de 11 nm, 
e destas amostras com tratamento térmico com tamanho de 
cristalito da ordem de 77 nm. Para amostras com tamanho de 
cristalito de 11 nm foram verificados maiores valores de ab-
sorção para frequências acima de 10 GHz, enquanto que para 
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ferritas com tamanho de cristalito de 77 nm, os melhores va-
lores de absorção correspondiam a frequências menores que 
10 GHz [14]. Essa tendência é similar ao desempenho das 
ferritas G/N 0,5 e 1,5, como pode ser observado na Fig. 2.

Fig. 2: Curva de absorção das amostras G/N 0,5 e 1,5.

4. Conclusão
O método de síntese por combustão em solução (SCS) 

mostrou-se eficiente para obtenção de nanopartículas com 
alto grau de pureza e dentro da escala nanométrica, com 
tamanho de partículas entre 9 e 52 nm.

Foi possível observar que nas faixas de frequência abaixo 
de 10,48 GHz a absorção da radiação eletromagnética do com-
pósito de ferrita com razão glicina/nitrato 1,5, que representa 
a amostra de tamanho de cristalito de 52 nm, foi mais alta. En-
quanto que para frequências acima de 10,48 GHz, a absorção 
maior foi para a amostra do compósito de ferrita com razão 
glicina/nitrato 0,5, de tamanho de cristalito de 9 nm.
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reforçado com tecido de rami
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Resumo: Encontradas abundantemente ao redor do mundo, fi-
bras naturais lignocelulósicas estão sendo empregadas como re-
forço de compósitos de matriz polimérica visando o aprimoramento 
das suas propriedades mecânicas. O presente trabalho tem como 
objetivo avaliar a resistência ao impacto de compósitos de matriz 
epóxi reforçados por tecido de rami, planta nativa da Ásia Oriental, 
para a possível utilização balística. Assim, corpos de prova com 
até 30% de volume de tecido foram confeccionados e submetidos 
ensaios de impacto Izod realizados de acordo com a norma ASTM 
D256. Os corpos de prova foram feitos a partir de uma mistura de 
resina epóxi e endurecedor trietileno tetramina com camadas do 
tecido. Os resultados mostram que a incorporação dessas cama-
das eleva a resistência ao impacto da matriz epoxídica. Análises 
macroscópicas da fratura indicam que a melhora do desempenho 
pode ser associada ao aumento na dificuldade de ruptura imposto 
pelo tecido.

PalavRas-chave: Impacto Izod. Tecido de rami. Matriz Epóxi. 
Compósitos.

abstRact: Abundantly found around the world, natural lignocel-
lulosic fibers are being used as reinforcement of polymer matrix 
composites in order to improve their mechanical properties. The 
present work aims to evaluate the impact resistance of epoxy 
matrix composites reinforced with ramie fabric, whose plant is na-
tive to Eastern Asia. Thereby specimens with up to 30% volume 
of fabric were made and subjected to Izod impact tests according 
to ASTM D256 standard. The specimens were fabricated within a 
mold where were put together with the still fluid mixture of epoxy 
resin and triethylene tetramine hardener with the fabric layers. The 
results show that the incorporation of these fabric layers enhances 
the impact resistance of the material. Macroscopic observation of 
the fracture indicates that the performance improvement can be as-
sociated with an increase of difficulty in breakdown imposed by the 
fabric.

KeywoRds: Izod Impact. Ramie fabric. Epoxy Matrix 
Composites.

 

1. Introdução
O uso de fibras naturais, extraídas e utilizadas com baixo 

ou nenhum processamento, está presente desde os mais anti-
gos registros históricos do homem.

Ao longo do século XX, houve a substituição dessas fi-
bras naturais por fibras sintéticas. Porém, as fibras sintéticas 
têm um alto impacto ambiental, enquanto as fibras naturais, 
em todas as etapas de vida, têm impacto significativamen-
te menor [2]. Consequentemente, surgiram várias pesquisas 
sugerindo a substituição de fibras sintéticas pelas fibras na-
turais, em especial as lignocelulósicas extraídas de plantas 
[3-6]. Em relação as fibras sintéticas, às fibras lignoceluló-
sicas apresentam algumas vantagens técnicas, econômicas e 
sociais.

As fibras naturais lignocelulósicas são, em sua maioria, 
fibras contínuas e possuem como principal característica es-
trutural cadeias poliméricas longas de celulose ligadas por 
lignina [7]. O uso dessas fibras como reforço em compósitos 
de matriz polimérica tem se mostrado muito promissor, por 
sua baixa densidade e baixo custo de produção aliado a boas 
propriedades mecânicas [7]. Alguns compósitos, como o de 
matriz epóxi reforçado com fibra de sisal, possuem resis-
tência ao impacto comparável a compósitos reforçados com 
fibra de vidro [8]. Além disso, fibras lignocelulósicas neces-
sitam de baixa tecnologia para seu processamento, gerando 
menor quantidade de resíduos. Assim o impacto ambiental é 
reduzido no descarte desses materiais [9].

Devido a vasta extensão territorial e abundância em re-
cursos hídricos, o Brasil, apresenta um cenário propício para 
o cultivo de plantas das quais são extraídas estes tipos de 

fibra, impulsionando o desenvolvimento e pesquisa na área. 
Verifica-se, ainda, que a produção de fibras sintéticas é limi-
tada devido ao pequeno número de patentes e à baixa produ-
ção industrial em relação ao consumo interno, fato que fica 
evidente no caso da fibra de carbono [10].

O rami (Boehmeria nivea), conhecido comercialmen-
te como grama da China, é originário do sudeste asiático e 
produz fibras que podem ser extraídas do floema da planta. 
Apesar de apresentar as vantagens comuns das fibras na-
turais lignocelulósicas, seu uso como reforço em materiais 
compósitos ainda não é difundido e a produção de seu tecido 
está em declínio no Brasil [11].

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o com-
portamento mecânico de compósitos de matriz e reforçados 
com tecido de rami quando submetidos à ensaios de impacto. 
Para tal foram realizados ensaios de impacto Izod em com-
pósitos reforçados com 10, 20 e 30% em fração volumétrica 
de tecido incorporado, visando sua posterior aplicação em 
blindagem balística.

2. Materiais e Métodos
O tecido de rami utilizado foi importado da China já em 

condições de uso. Após um processo de limpeza e secagem 
em estufa a 60ºC por 24h o tecido foi cortado em formas 
retangulares iguais de modo que suas dimensões possuíssem 
aproximadamente o tamanho de um molde retangular de aço 
com dimensões 150 mm x 120 mm.

Primeiramente, foi necessária a medição da densidade 
do tecido de rami. Para tal, foram feitas duas placas sendo 
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uma de resina pura e uma utilizando a resina como matriz, 
acrescida de cortes do tecido. As placas confeccionadas são 
apresentadas na Fig. 3. A resina epóxi preparada é do tipo 
éter diglicidílico do bisfenol-A (DGEBA) misturada ao en-
durecedor trietileno tetramina (TETA) na proporção este-
quiométrica correspondente a 13 partes de endurecedor por 
100 partes de resina segundo recomendação do fabricante. 
A primeira placa, sem adição de fibras, foi deixada curar no 
molde por um período de 24h à temperatura ambiente. Já a 
segunda, reforçada com uma quantidade de massa, previa-
mente medida de tecido, sofreu um processo de compressão 
por prensa hidráulica sob uma carga de 5 toneladas durante o 
mesmo período de tempo.

As massas das placas prontas medidas em uma balança 
de precisão. Em seguida, obteve-se o valor da densidade do 
tecido de rami pela regra das misturas como sendo de 0,91 
g/cm³. A partir do valor de densidade do tecido, foi possível 
calcular as quantidades de massa de tecido necessárias para 
se confeccionar as placas com as frações volumétricas de fi-
bra desejadas uma vez que o volume do molde metálico é 
fixo.

Os cortes de tecido foram misturados em frações de 0, 
10%, 20% e 30% em volume com a resina epóxi, no mol-
de, para preparar os compósitos. As placas correspondentes 
a cada fração de tecido de rami foram cortadas em peças 
com dimensões aproximadas de 63 x 12 x 10 mm para a 
confecção de corpos de prova padrão Izod de acordo com a 
norma ASTM D256. O entalhe de cada corpo de prova foi 
feito individualmente com uma brochadeira de dente único 
seguindo as exigências da norma: 45° ± 1° e raio de cur-
vatura de 0,25mm ± 0,05mm. As espessuras sob o entalhe 
de cada corpo de prova foram medidas para que se pudesse 
calcular a quantidade de energia absorvida por comprimento.

Os ensaios de impacto Izod foram conduzidos em um 
pêndulo PANTEC da Universidade Estadual do Norte Flu-
minense e foram realizados conforme descreve o método A 
da ASTM D256. Para cada uma das peças com as dadas fra-
ções de fibra o impacto foi realizado com um martelo de 11J, 
a energia absorvida foi obtida e os resultados foram analisa-
dos estatisticamente. 

3. Resultados e Discussão
A Fig. 1 mostra algumas das amostras rompidas após os 

ensaios. Foi observado que em todos os casos ocorreu a fra-
tura total dos compósitos e que houve um aumento na ener-
gia de impacto absorvida, ou seja, ocorreu um aumento da 
tenacidade do material.

Fig. 1: Amostras rompidas.

Após os ensaios, foi possível obter o comportamento do 
compósito com o incremento da fração volumétrica de fi-
bras. Observou-se que o acréscimo da quantidade de tecido 
incorporado, faz com que ocorra um aumento exponencial 

da resistência ao impacto.
Ainda pôde ser observado que, com maiores valores de 

tecido incorporados, ocorreu uma distribuição mais homogê-
nea das camadas de tecido ao longo do volume do compósito, 
mostrando uma maior quantidade, porém de espessura menor 
de espaços de resina pura. Isso pode ter contribuído para o 
comportamento exponencial da resistência ao impacto.

Com o ajuste exponencial foi possível encontrar a curva 
que representa o comportamento de resistência ao impacto 
do tecido com o aumento da fração volumétrica de tecido. 
Essa curva é representada pela Eq. 1:

(1)

Em que EIZOD é a energia de impacto Izod e %Vol é a 
fração volumétrica de tecido incorporados. Para esse ajuste 
o valor de R² encontrado foi de 0,998 o que mostra uma forte 
correlação entre estas propriedades.

A Tab. 1 mostra uma comparação entre os dados do presente 
trabalho e os resultados obtidos por Monteiro et al. [13] com 
fibras de rami. Nos dois casos, foram realizados ensaios de im-
pacto Izod em compósitos de matriz epóxi reforçados com rami 
com a diferença apenas em como as fibras foram colocadas. A 
Fig. 2 mostra o gráfico traçado a partir dos dados da Tab. 2.

Tabela 1: Comparativo entre os dados do presente trabalho e 
os resultados obtidos por Monteiro et al. [13].

Energia de impacto Izod (J/m)

Fração Volumétrica (%) Tecido de Rami Fibra de Rami [13]

0 83,3 ± 8,1 39.00 ± 12.74

10 107,9 ± 8,3 144.40 ± 28.19

20 154,5 ± 35,9 235.06 ± 28.75

30 285,4 ± 21,4 353.38 ± 46.29

Fig. 2: Comparativo entre Monteiro et al. [13] e o presente trabalho.

Como pode ser observado, quando incorporadas em fra-
ções volumétricas de rami em até 30%, as fibras contínuas 
e alinhadas apresentam maiores valores medidos de resis-
tência à impacto do que no caso dos compósitos reforçados 
com tecido. Entretanto, quando se considera a precisão dos 
resultados dados pelo desvio padrão, os resultados são simi-
lares. Segundo Monteiro et al. [13], o aumento da resistên-
cia à fratura se dá pela maior dificuldade de propagação das 
trincas na matriz imposta pela fibra, que age como barreira. 
O aumento da resistência no caso do tecido sugere que este 
comportamento também ocorra, porém, de maneira menos 
eficiente do que nas fibras em configuração contínuas e ali-
nhadas.

Além disso, a resistência ao impacto pode ser associada 
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a um comportamento exponencial proporcional ao aumento 
da fração volumétrica do tecido de rami incorporado, dife-
rente do comportamento linear observado quando o rami é 
incorporado em fibras. É possível que com maiores valores 
de tecido incorporado, este material apresente uma maior efi-
ciência do que a incorporação das fibras.

Nos casos de 10 e 30% de fibras incorporadas os valores 
dos desvios em relação à média são bem menores quando o 
reforço do compósito é incorporado como tecido, do que no 
caso das fibras e em 20% ocorre um leve aumento. Isso pode 
ser explicado pela dificuldade de se confeccionar os compó-
sitos com fibras soltas e deixá-las perfeitamente alinhadas e 
igualmente dispersas. No tecido, como todas as fibras estão 
fixas pela trama, fica mais fácil contornar esta dificuldade.

4. Conclusão
A adição de tecido de rami aumentou significativamente 

a resistência a impacto do material polimérico, apresentando 
uma tendência exponencial.

A resistência ao impacto do material reforçado com fibra 
apresenta melhor desempenho do que o material reforçado 
com o tecido para frações volumétricas de até 30% de rami.
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Resumo:  Este trabalho visa apresentar os resultados obtidos 
através de fraturas de aço carbono submetido a diferentes tempe-
raturas. Os corpos de prova, feitos de aço carbono, foram subme-
tidos às temperaturas -196ºC e 100ºC. Os resultados obtidos nos 
ensaios com pêndulo Charpy mostraram que o material teve seu 
modo de fratura alterado de dúctil para frágil em diferentes tem-
peraturas. Essa classificação é baseada na existência ou não de 
deformação plástica e no tipo de propagação da trinca.
PalavRas-chave: Fratura frágil, fratura dúctil, temperatura, 
trinca, pêndulo mecânico Charpy.

abstRact: This paper aims to present the results obtained from 
the fracture of carbon steel at different temperatures. The sam-
ple, made of carbon steel, were submitted to the temperatures of 
-196ºC and 100ºC. The results obtained from the Charpy pendu-
lum tests showed that the material had its fracture mode changed 
from ductile to brittle at different temperature; this may be ductile or 
brittle. This classification is based on the existence or not of plastic 
deformation and the crack propagation throughout the body.
KeywoRds: brittle fracture, ductile fracture, temperature, crack, 
Charpy mechanical pendulum.

 

1. Introdução Teórica

1. 1 Definição e Fundamentos da Fratura

       A fratura simples é a separação de um corpo em duas 
ou mais partes em resposta à imposição de uma tensão de na-
tureza estática em temperaturas que são baixas relativamente 
à temperatura de fusão. Existem dois modos de fratura: dúc-
til e frágil (Fig. 1). A classificação é baseada na habilidade 
de um material apresentar deformação plástica. Os materiais 
dúcteis exibem tipicamente uma deformação plástica subs-
tancial com uma grande absorção de energia antes da fratura, 
cujo comportamento apresenta dependência com a tempera-
tura [1].

Fig. 1: Da esquerda para a direita: a) fratura altamente dúctil 
de estricção até um único ponto; b) Fratura moderadamente 
dúctil; c) Fratura frágil d) Empescoçamento inicial; e) Forma-
ção de cavidades pequenas; f) Coalescência de cavidades; g) 
Propagação da trinca [1].

O processo de fratura envolve formação e propagação de 
trincas, sendo o modo da fratura dependente do mecanismo 
de propagação. A fratura dúctil é caracterizada por uma ex-
tensa deformação plástica na vizinhança de uma trinca que 
está avançando. Adicionalmente, o processo prossegue de 
uma maneira relativamente lenta na medida em que o com-
primento da trinca aumenta. Esse tipo de trinca é denomina-
do estável. Além disso, normalmente irá existir evidência de 
deformação generalizada nas superfícies da fratura (torção e 
rasgamento, por exemplo). 

Por outro lado, na fratura frágil, as trincas podem se pro-
pagar de uma maneira extremamente rápida, acompanhadas 
de pouca deformação plástica. Tais trincas são denominadas 
instáveis, e a propagação da trinca, uma vez iniciada, irá 
continuar espontaneamente sem aumento na magnitude da 
tensão aplicada.

1. 2 Fratura Dúctil

O tipo mais comum de perfil de fratura em tração para 
os metais dúcteis é aquele representado nas Figs. 1d-g. Pre-
liminarmente, pequenas cavidades formam-se no interior da 
seção transversal (Fig. 1e). Em seguida, tais cavidades au-
mentam, aproximam-se e coalescem para formar uma trin-
ca elíptica, a qual possui o seu maior eixo em uma direção 
perpendicular à da aplicação da tensão. A trinca continua a 
crescer em uma direção paralela ao seu eixo até finalmente a 
fratura ocorrer pela rápida propagação de uma trinca ao re-
dor do perímetro externo do pescoço (Figs. 1f-g), através de 
deformação cisalhante em um ângulo de aproximadamente 
45° em relação ao eixo de tração –ângulo de tensão máxima.

Fig. 2: Da esquerda para a direita: a) Microcavidades esféricas 
(dimples) em micrografia em MEV, 3300x; b) Representação da 
propagação da trinca. as setas indicam os grãos e a trajetória de 
propagação da trinca, respectivamente; 
c) Micrografia de fratura frágil em MEV, 3300x – aspecto gra-
nular [1].
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1. 3 Fratura Frágil
A fratura frágil ocorre sem deformação plástica apreci-

ável e pela rápida propagação de uma trinca. A direção do 
movimento da trinca é aproximadamente perpendicular à di-
reção da tensão aplicada e produz uma superfície de fratura 
relativamente plana.

Algumas superfícies de fratura frágil contêm linhas ou 
nervuras que se irradiam a parir do ponto de origem da trinca 
seguindo um padrão em forma de leque. Com frequência, es-
ses padrões de marca serão suficientemente grosseiros para 
serem observados a olho nu. Para metais muito duros e com 
granulação fina, não existirão padrões de fratura que possam 
ser distinguidos. A fratura frágil nos materiais amorfos, tais 
como nos vidros cerâmicos, produz uma superfície relativa-
mente brilhante e lisa. 

Para a maioria dos materiais cristalinos frágeis, a propa-
gação da trinca corresponde à ruptura sucessiva e repetida 
de ligações atômicas ao longo de planos cristalográficos es-
pecíficos (Figs 2b-c); tal processo é denominado clivagem. 
Esse tipo de fratura é chamado de transgranular (ou trans-
cristalino), uma vez que as trincas da fratura passam através 
dos grãos. Macroscopicamente, a superfície da fratura pode 
exibir uma textura granulada ou facetada, como resultado de 
mudanças na orientação dos planos de clivagem de um grão 
para outro.

2. Materiais e Métodos

No presente trabalho, foram utilizados os seguintes equi-
pamentos: Pêndulo mecânico Charpy (marca Wolpert, mo-
delo pw30/15); Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 
(marca Quanta, modelo FGG 250).

Dois corpos de prova de aço-carbono em formato de pa-
ralelepípedos idênticos (cerca de 5 cm de altura) foram sub-
metidos a água em ebulição (100°C) e a nitrogênio líquido 
(-196°C), posteriormente sendo submetidos ao ensaio com 
pêndulo mecânico para o teste de tenacidade, no qual sofrem 
fratura.

   Os valores encontrados para as fraturas foram 10J Char-
py para a amostra do material a -196ºC e 104J Charpy para a 
amostra do material a 100ºC. Após o teste de tenacidade, os 
corpos de prova foram analisados no MEV, com aumentos 
entre 100 e 2000 vezes.  A composição química foi avaliada 
qualitativamente por espectroscopia de raios X por dispersão 
de energia (EDX).

3. Resultados e Discussão

3. 1 Análise do Tipo de Fratura

A partir da análise da amostra 1 (a 100ºC) ampliada em 
2000X (Figura 3a), é possível observar características da fra-
tura. Ficam evidenciadas microcavidades esféricas (dimples) 
e uma figura de aspecto extremamente irregular. Na análi-
se da amostra 2 (a -196º) a 2000X (Figura 3b), observa-se 
uma superfície com aspecto mais regular e plano, de textura 
granular. Estão ausentes microcavidades esféricas; em vez 
disso, observam-se as chamadas linhas de nervura ou linhas 
de trincamento.

A partir da análise observou-se, na amostra 1, a presença 
de muitas cavidades e poucas regiões planas, evidenciando 

extensa deformação plástica, com baixa presença de cisalha-
mento.  Logo trata-se de fratura dúctil. Por sua vez, na amos-
tra 2, as características encontradas são típicas de fraturas 
frágeis: muitas regiões planas com a observação de fraturas 
intragranulares, numa região regular (com baixo graus de de-
formação plástica). 

Fig. 3: Amostras 1 e 2, respectivamente, em ampliação de 2000x.

3. 2 Efeito da Temperatura

Ligas metálicas como a estudada, com estrutura cúbica 
de corpo centrado, em decorrência da dependência dos pla-
nos de clivagem e dos planos compactos das redes cristali-
nas, apresentam normalmente uma variação da ductilidade 
em função da temperatura. A propriedade traduz-se em um 
comportamento tenaz a altas temperaturas e comportamento 
frágil a baixas temperaturas [2]. O efeito da temperatura na 
ductilidade em diferentes arranjos segue um padrão seme-
lhante ao gráfico (Figura 4). Costuma-se definir uma tem-
peratura de transição entre fratura dúctil e por clivagem. No 
gráfico, essa temperatura está na faixa próxima da mudança 
de concavidade, na parte central da curva.

3.3 Análise Qualitativa da Amostra

 A partir da análise em MEV é possível avaliar qualita-
tivamente a composição química da amostra através da es-
pectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDX).  A 
Figura 5 apresenta os resultados das análises por EDX, con-
firmando que, em ambas as amostras do material analisado, 
trata-se do mesmo material, a liga aço-carbono. 

Fig. 4: Efeitos da temperatura na fratura de materiais de acor-
do com a resistência e o arranjo cristalino [3].
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Fig. 5. Amostra 1 e 2. Liga submetida a água fervente (à 
esquerda) e a nitrogênio líquido (à direita).

4. Conclusão

Conclui-se a a temperatura afetou o modo de fratura do 
material ensaiado. A amostra 1 (alta temperatura) apresentou 
fratura dúctil, uma vez que há grande absorção de energia e 
a análise em MEV possibilitou observar pequenas cavida-
des (dimples). Já a amostra 2 apresentou fratura frágil, uma 
vez que apresentou baixa absorção de energia e foi possível 
observar ausência de deformação plástica apreciável (Figura 
3). Além disso, a direção do movimento da trinca é aproxi-

madamente perpendicular à direção do movimento da trinca. 
Destacamos a importância desse efeito de transição para 

as aplicações de engenharia, sobretudo em termos de fabri-
cação, quando o material poderá ser submetido a resfriamen-
to na faixa de temperatura de transição mencionada. Como 
exemplo clássico, temos o uso em navios e submarinos, na-
vegando em oceanos mais quentes e mais gelados, em que 
a fragilização do material poderá levar a propagação mais 
rápida e instável de trincas, levando a ruptura da estrutura.
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Resumo:  Este trabalho analisa as características físicas e su-
perficial de corpos cerâmicos produzidos por três processos de 
conformação: freeze casting, prensagem uniaxial e colagem por 
barbotina. Foram utilizadas duas técnicas de caracterização: (i) 
medida de densidade pelo método de Arquimedes e (ii) obser-
vação da morfologia superficial em um MEV-FEG. Os resultados 
mostraram as diferenças estruturais entre as amostras.

PalavRas-chave: densidade real, cerâmicos, freeze casting.

abstRact: Ceramic materials have been used since many 
years. The goal of this research was to analyze the density and the 
superficial morphology of ceramic materials arising from three dif-
ferent forming techniques: slip casting, freeze casting and uniaxial  
pressing. Samples were characterized by Archimedes’ method and 
samples superficial microstructure were analyzed throughout scan-
ning electron microscope with field emission gun.
KeywoRds: real density, ceramics, freeze casting.

 

1 Introdução

1.1 Considerações gerais

Neste artigo procurou-se verificar as características para 
cada aplicação dos cerâmicos, como massa específica apa-
rente e densificação, dois parâmetros essenciais para escolha 
do melhor tipo de cerâmico para cada emprego [1]. Serão 
discutidos os resultados das medições utilizando a norma re-
gulamentadora ABNT NBR 6220 e um microscópio eletrô-
nico de varredura com emissão de campo visando comparar 
as características para os três tipos de técnicas de produção: 
colagem por barbotina [2], “freeze casting” [3] e prensagem 
uniaxial [4].

2. Materiais e métodos

2.1 Densidade pelo método de Arquimedes

O procedimento consiste em determinar, através da pe-
sagem, a densidade e porosidade das amostras. Primeiro cal-
cula-se com a balança dentro de um recipiente com água a 
massa imersa da amostra; posteriormente, retira-se a amostra 
da água e faz-se a pesagem da amostra úmida e após a seca-
gem durante 24 horas é medida a massa seca.

2.2 Avaliação da morfologia no MEV

O Microscópio Eletrônico de Varredura é utilizado para 
comparar os resultados das medições de densidades e po-
rosidades por Arquimedes com suas estruturas e verificar 
detalhadamente se as formas condizem com os resultados 
esperados através da medição.

3. Resultados e discussão

3.1 Densidade pelo princípio de Arquimedes

3.1.1 Resultados do método de Arquimedes

Tendo obtido os diferentes cerâmicos, decorrentes das 
diferentes técnicas de conformação, foram tomadas 4 amos-
tras da alumina obtida pelo “freeze casting”, 4 amostras da 
alumina obtida por colagem por barbotina e 5 amostras da 
alumina obtida pela prensagem uniaxial. Foram medidas a 
massa imersa, a massa úmida, a massa seca e o volume apa-
rente.

Com base nos valores encontrados nas pesagens, foi cal-
culado, conforme o previsto na norma ABNT NBR 6220, a 
massa específica aparente de cada amostra. Após o cálculo da 
massa específica média de cada amostra de alumina, foram 
calculadas a porosidade a densificação médias das amostras, 
com os respectivos desvios padrão, ilustrados na tabela 1.

Tabela 1: Porosidade (%), densificação (%) e o desvio padrão 
(D.P.) das amostras de alumina.

Método Porosidade D.P. Densificação D.P.

Freeze Casting 82,227953 1,27 17,573205 1,16

Colagem por 
Barbotina 76,117202 0,79 19,120758 0,61

P r e n s a g e m 
Uniaxial 14,689142 0,63 83,7267242 0,33

3.1.2 Análise dos resultados do método de Arquimedes

Comparando as densificações dos diferentes tipos de alu-
mina, observa-se que a amostra obtida por “freeze casting” 
possui uma densidade aparente muito menor do que a teórica 
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para a mistura inicial. Já os cerâmicos obtidos por prensa-
gem uniaxial e colagem por barbotina apresentam as massas 
específicas aparentes bem próximas.

3.2 Análise dos métodos

Para o método do “freeze casting”, foi encontrado nes-
te trabalho 17,573205% de densificação e 88,227953% de 
porosidade. Este resultado condiz com o encontrado por [5] 
para a suspensão de alumina após o “freeze casting”, e poste-
rior sinterização (densificação de 18% e porosidade de 82%).

A amostra proveniente da técnica da colagem por barboti-
na apresenta cerca de 80% de densificação [6], o que eviden-
cia que o valor encontrado no experimento (85.530948%) é 
satisfatório.

Para o método da prensagem uniaxial, a alumina com ni-
óbia apresenta densificação na faixa de 82% [7] (material he-
terogêneo) a 90% (material homogêneo) [8]. O valor encon-
trado no experimento (83,7267242%) está na faixa esperada.

3.3 Análise dos cerâmicos no microscópio eletrôni-
co de varredura (MEV)

Foram capturadas imagens feitas em MEV-FEG das 
amostras produzidas pelos 3 métodos. Para melhor estudo 
das imagens foram usadas as escalas de 5µm, 10µm e 20µm. 
Nessas escalas e possível enxergar claramente a porosidade 
do material cerâmico e as características das partículas para 
cada processo.

Fig. 1: Imagens obtidas pelos diferentes métodos de processa-
mento: (a) Freeze Casting; (b) prensagem uniaxial; (c) colagem 
por barbotina.

No processo de freeze casting consegue-se ver a alta 
porosidade do material se comparado com os demais, e por 
consequência concluímos que este método deve possuir me-
nor densidade. Consegue-se verificar pelas imagens uma es-
trutura lamelar formada por paredes cerâmicas, a ligação en-
tre as paredes adjacentes é feita através de pontes cerâmicas 
o que aumenta a resistência do material, e no que se refere à 

morfologia dos poros é possível visualizar poros alongados e 
espaçados ao longo da amostra[6].

Na prensagem uniaxial a preparação da peça para a análi-
se do MEV é dada por uma quebra ao meio, onde se analisa a 
parte interna do cerâmico. Observa-se pelas imagens que as 
partículas têm um lado achatado, no qual havia anteriormen-
te outra partícula (consequência da quebra), e com isso pode-
-se descriminar onde de fato estão os poros, que são poucos.

Assim como na prensagem uniaxial, na colagem por bar-
botina utilizou-se também o mesmo processo de preparação 
da peça para a análise no MEV. Há uma grande semelhança 
entre as imagens, concluindo que a porosidade também é se-
melhante. Com isso podemos esperar também um valor de 
densidade próximo.

4. Conclusão
Os resultados do trabalho coincidem com o reportado na 

literatura citada ao longo deste artigo. As diferenças resul-
tantes dos três métodos de conformação ficaram evidentes. 
Mais do que coincidir com os dados teóricos, os valores de 
densificação e porosidade confirmaram as expectativas cria-
das a partir da observação das estruturas cerâmicas em MEV.

Tal observação em MEV permitiu estimar comparati-
vamente a porosidade e densificação das amostras, além de 
possibilitar a análise microscópica de conformações, defei-
tos, impurezas e fraturas nas cerâmicas.
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Resumo:  A pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de 
compósitos híbridos baseados em uma matriz polimérica de poli-
teraftalato de etileno (PET), com a adição de cargas de concreto 
geopolimérico modificado com ácido oleico. Os compósitos pro-
duzidos foram caracterizados pela análise de infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) para determinação das bandas, 
referentes aos grupos funcionais presentes nos materiais após o 
processo de produção do compósito geopolimérico. Através da 
análise, os materiais produzidos apresentaram adequadas carac-
terísticas para potencial utilização na produção de novos materiais 
de engenharia.
PalavRas-chave: compósitos híbridos, politeraftalato de etile-
no, ácido oleico, concreto geopolimérico

abstRact: The research seeks to promote the development of 
hybrid composites based on a polymeric matrix of polyethylene 
terephthalate (PET) with the addition of geopolymer concrete fill-
ers modified with oleic acid. The resulting hybrids were analyzed 
through Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) in order 
to determinate the functional groups presented by the material 
through the geopolymer compound production process. Through 
analysis, the produced material presented adequate characteristics 
to potential use in the production of new engineering products.

KeywoRds: hybrid composites, polyethylene terephthalate, oleic 
acid, geopolymer concrete.

1. Introdução
A partir do aumento da consciência mundial para dimi-

nuição das emissões de CO2 (1,5 bilhões de toneladas) decor-
rentes da alta produção e demanda por materiais de natureza 
cerâmica como o cimento, concreto e seus derivados, algu-
mas preocupações tem sido necessárias, como exemplo para 
melhorar a qualidade de vida do ser-humano. Portanto, a 
inovação tecnológica para atender às necessidades da indús-
tria de construção tem sido imprescindível [1]. Paralelamen-
te, há necessidade por materiais de engenharia alternativos, 
com adequadas propriedades termomecânicas e baixo custo 
produtivo, sendo assim, materiais com essas características, 
mais pesquisados frequentemente. Os materiais geopolimé-
ricos e polímeros termoplásticos têm alta eficiência, nesse 
contexto, para diversas finalidades, aos quais são emprega-
dos [2]. Davidovits (1989) descreveu os materiais geopoli-
méricos como sendo polímeros inorgânicos com proprieda-
des semelhantes às cerâmicas, porém produzidos a baixas 
temperaturas durante reação de compostos aluminosilicatos 
em solução altamente alcalina [3]. Segundo alguns autores, 
os materiais geopoliméricos possuem importantes aplica-
ções para substituição de cimentos e concretos tradicionais 
estão associadas às melhores características como durabili-
dade, inflamabilidade, resistência à ácidos, baixa porosidade, 
propriedades mecânicas e sustentabilidade em potencial [4]. 

Recentemente, muitas pesquisas para desenvolvimen-
to de cimentos e concretos baseados em geopolímeros têm 
obtido resultados que demonstram melhores propriedades 
termomecânicas, características morfológicas, processabili-
dade e possível diminuição de 80-90% das emissões de CO2 
[5]. Ranjbar e colaboradores avaliaram os efeitos da incor-
poração de microfibras de aço em compósitos geopoliméri-
cos baseados em cinzas volantes com diferentes proporções, 
dispersas na matriz geopolimérica. Os resultados obtidos 
confirmaram significante aumento da ductilidade, resistência 

à flexão e compressão dos compósitos [6]. Em outro estudo, 
Maranan et al. avaliaram e compararam a resistência à flexão 
e funcionalidade de vigas de concreto tradicional ou geopo-
limérico reforçadas por barras de polímero contendo fibras 
de vidro. Os pesquisadores concluíram que a maior interação 
do concreto geopolimérico em conjunto com barras de polí-
mero reforçado por fibra de vidro apresentou maior aumento 
nas propriedades mecânicas e diminuição da capacidade de 
fraturas comparadas ao concreto tradicional [7]. 

Concomitante ao cimento e concreto tradicionais, os 
polímeros comerciais (poliéster, celuloses, poliamidas, 
poliolefinas) são largamente utilizados com eficiência para 
aplicações em diversos setores industriais. Chrissopoulou e 
Anastasiadis pesquisaram a influência de aditivos compati-
bilizantes em cargas lamelares de silicatos, para produção 
de nanocompósitos poliolefínicos de polietileno ou polipro-
pileno. Os autores reportaram que o modificador utilizado 
(anidrido maleico) e a argila organomodificada alteraram a 
estrutura, as características dos nanocompósitos associadas 
às condições de processamento, reologia, cristalinidade e a 
adequada miscibilidade em meio a matriz polimérica [8]. 

A vantagem sustentável dos materiais geopoliméricos 
pode representar a diminuição considerável dos grandes 
volumes de resíduos sólidos urbanos gerados pela indús-
tria de construção e a consequente diminuição da poluição 
ambiental [9]. Alguns pesquisadores têm apresentado bons 
resultados, a partir da reciclagem de materiais poliméricos 
e geopoliméricos para produção de materiais inovadores, 
como impermeabilidade, melhor fluidez, condutividade 
elétrica, resistência mecânica, dentre outros. 

A pesquisa destacou o grande potencial de reutiliza-
ção do concreto geopolimérico reciclado na produção 
de compósitos híbridos com alto desempenho, à base de 
matriz de politeraftalato de etileno (PET) para utilização 
como materiais de engenharia.
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2. Procedimento Experimental
O politeraftalato de etileno (PET) virgem foi fornecido pelo 

Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano (IMA), 
enquanto, o concreto geopolimérico foi fornecido pela Lafarge 
Ltda, e o ácido oleico (99 % de pureza) utilizado para modi-
ficação da carga obtido da Sigma-Aldrich Ltda. O PET, sob a 
forma de pellets, foi resfriado a -180oC, durante 24 horas para 
ser moído e peneirado até tamanhos de partículas ≤ 74 µm. 

O concreto sofreu um processo de moagem por prensagem 
mecânica e com uma peneira de 270 mesh. O concreto moído 
foi adicionado a uma solução de etanol puro/ácido oleico, na 
proporção de 500 ml de etanol e 20 ml de ácido oleico para 
cada 100 g de concreto. A solução de etanol teve como objeti-
vo a dissolução do concreto, e a modificação através do ácido 
oleico. O processo de modificação foi mantido a uma tempera-
tura de 25ºC, sob agitação mecânica constante durante 24 horas. 
O material então foi filtrado para retirar o resíduo de ácido 
oleico não reagido, para posterior secagem. O processamento 
e moldagem dos corpos-de-prova dos compósitos híbridos foi 
realizado com o material fundido e a carga compatibilizada em 
forno quente. Foram produzidos três compósitos com diferen-
tes proporções de polímero/carga: 80/20, 60/40 e 50/50. Para os 
três compósitos, houve uma etapa de aquecimento de duração 
de 30 minutos, em que se elevou gradativamente a tempera-
tura do forno JUNG modelo LF0914 de 25 para 270ºC. Após 
alcançar esta temperatura os compósitos com proporções 60/40 
e 50/50 ficaram mais duas horas dentro do forno. Ao contrário 
o compósito 80/20 ficou uma hora dentro do forno à 270ºC. 
Passado o tempo necessário de processamento de cada compó-
sito, o forno foi desligado e os corpos retornaram a temperatura 
ambiente.

Os corpos de prova foram sujeitos a uma análise de infraver-
melho por transformada de Fourier (FTIR), técnica realizada a 
partir de raios infravermelhos em um determinado comprimento 
de onda (cm-1), incidentes na amostra e detectada pelo equipamen-
to, para identificação da composicional do material. Esta análise 
permite relacionar o comprimento de onda, os grupos funcionais 
característicos de cada material, proporção de modificador incor-
porados à carga da amostra e eficiência da modificação.

3. Resultados e Discussões
A análise inicial pelo FTIR, tem o intuito de confirmar a 

natureza composicional dos materiais: o concreto geopoliméri-
co, o PET e a presença do modificador da carga (ácido oleico). 
A seguir temos os dados obtidos no procedimento do FTIR 
pelas Figs. (1a e 1b).

Antes do tratamento com o ácido oleico, o concreto é apre-
sentado com bandas características da presença de compostos 
como a alumina e silicatos (silicato de cálcio hidratado, por 
exemplo). Observa-se, também, estiramentos característicos em 
diversas bandas (698 cm-1, 458-850 cm-1, 779 cm-1, 879 cm-1, 
1000-1100 cm-1, 1420 cm-1, 3500 cm-1, especialmente. No caso 
de 779 cm-1 há estiramento simétrico, e, aos 1000-1100 cm-1 e 
1420 cm-1, estiramento assimétrico). Parte dos grupos caracte-
rísticos representados no gráfico são provenientes do cimento 
Portland que o forma (existe a presença das bandas caracterís-
ticos do carbonato associado, com número de onda na faixa de 
875 cm-1a 1430 cm-1, e dos silicatos de cálcio hidratados, na 
banda de 1100 cm-1). É válido lembrar que as bandas de 1645 
cm-1 e 3200- 3700 cm-1 são próprias da hidroxila associada pelos 
estiramentos das ligações O-H e H-O-H, que correspondem às 
moléculas de água presentes no material.

Fig. 1(a e b): Gráficos da análise de FTIR do PET (a) e do con-
creto tratado com ácido oleico (2) e concreto sem tratamento (1) 
(b), respectivamente.

Após o tratamento do concreto com o ácido oleico, observa-
-se, em geral, uma diminuição na intensidade das bandas de 
transmitância em seu espectrograma. Observa-se, também, que 
há o surgimento de duas novas na faixa dos 1550 cm-1, 2856 
cm-1e 2927 cm-1, devido à presença de hidroxilas nas partícu-
las do concreto, verifica-se que a primeira nova banda sugere 
a presença das carboxilas resultantes da reação do ácido oleico 
com essas hidroxilas. As duas novas restantes correspondem às 
vibrações dos grupos de CH2 e CH presentes no ácido oleico.

Durante o tratamento existe uma alteração significativa de 
transmitância da faixa de número de onda 2927 – 2856 cm-1 
(relacionadas às vibrações dos grupos CH2 e CH do ácido 
oleico).

O FTIR dos corpos de prova, com as diferentes proporções 
de polímero/concreto geraram os seguintes espectros observa-
dos na Fig.2:

Fig. 2: Gráficos da análise de FTIR dos compósitos produzidos 
em suas proporções (50/50, 60/40 e 80/20), respectivamente.

1a

1b
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Da análise da transmitância dos compósitos geopolimé-
ricos de proporções 80/20 (3), 60/40 (2) e 50/50 (1) percebe-
-se alterações significativas nas faixas de número de onda 
de ~3500 cm-1 e ~750 cm-1, a atenuação do primeiro deve-se 
a diminuição da fração do concreto na amostra, a segunda 
faixa fica mais acentuada devido ao acréscimo de PET.

Previamente, o corpo de prova de proporção 60/40 
mostrou-se mais quebradiço e com poros maiores, em compa-
ração aos compósitos híbridos, 80/20 e 50/50, o que sugere 
a diminuição dos poros e melhor relação interfacial entre a 
matriz orgânica e as cargas dispersas nas duas proporções, 
respectivamente. As amostras pesquisadas demonstraram 
boa processabilidade, versatilidade, funcionalidades com 
menores custos, energia de produção, densidade e produtivi-
dade, em relação ao concreto tradicional. 

4. Conclusão
A utilização dos compósitos proporcionaria o aumento das 

propriedades mecânicas e diminuição da capacidade de fraturas 
em relação ao concreto tradicional. Outros estudos apontaram 
para o aumento da ductilidade, resistência à flexão e compressão. 

As análises revelaram a compatibilização interfacial das 
partículas do concreto geopolimérico (fase inorgânica) e o polí-
mero - PET (fase orgânica), devido a modificação superficial 
com o ácido do particulado geopolimérico. As amostras apresen-
taram uma diminuição de densidade, dado a presença do PET. 
O aumento na proporção do polímero (PET), em relação ao 
concreto, possibilitou a diminuição da porosidade dos respectivos 
compósitos, assim como a resistência abrasão. 

Referências Bibliográficas
[1] Mohammad A; Kenneth M.;Synthesis and mechanical proper-

ties of novel composites of inorganic polymers (geopolymers) 
with unidirectional natural flax fibres (phormium tenax); Elsevier 
B.V. ;2013

[2] John L. P.; Rachel M. H.; Susan A. B.; Peter D.; Jannie S.J. van 
D.;Dilatometry of geopolymers as a means of selecting desira-
ble fly ash sources; Elsevier B.V.; 2012

[3] Kostas; Dimitra Z.; Geopolymerisation: A review and prospects 
for the minerals industry; Elsevier Ltd.; 2007

[4] Hwai-Chung Wu; Ductile ceramic-like materials by inorganic 
polymerization;Elsevier B.V.; 2014 

[5] Kostas K. ; Dimitra Z. ; Antigoni V. ; Georgios B. ; Michalis G.; 
Effect of synthesis parameters on the quality of construction 
and demolition wastes (CDW) geopolymers; Technology Japan 
; 2014

[6] Navid R.; Hendrik S. C. M. ;Sepehr T.; Mehdi M.;  Carsten K.; 
Mohd Z. J.;Elsevier Ltd.; 2015 .

[7] Haiyan W.; Xiaoxi L.; Jingwei C.; Lina S.; Ting H.; Yunyun S.; 
Yong W.;Reinforcement and toughening of polypropylene/or-
ganic montmorillonite nanocomposite using b-nucleating agent 
and annealing;Elsevier Ltd.;2012

[8] Slawomir B. ; Jacek G. ; Milo S.P. S. , Krzysztof K.K;Shear-in-
duced crystallisation of molten isotactic polypropylene within the 
intertube channels of aligned multi-wall carbon nanotube arrays 
towards structurally controlled composites; Elsevier B.V.; 2013

[9] O. Evstatiev; M. Evstatiev; K.  Friedrich;Effect of Compatibiliza-
tion on the Properties of Microfibrillar Reinforced Composites 
Based on Poly(ethyleneterephthalate) and Polypropylene; Max 
Buchner Stiftung Project; 2005



RMCT VOL.33 Nº2 2016 93REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Caracterização de ligas NiTi com efeito de memória de forma

Ariel J A do Lago, Beatriz S Torres, Mariana G Marques, Natália F G Souza, Nicolas S M M de Oliveira, 
Paula S Yado, Carlos Nelson Elias

Instituto Militar de Engenharia (IME)
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, 

Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Resumo:  Este trabalho tem por objetivo avaliar a microestrutura 
e a dureza de uma liga de níquel titânio comercialmente denomi-
nada nitinol. O nitinol apresenta o fenômeno da memória de forma 
e é empregado como biomaterial, na eletrônica e indústria aero-
náutica. Foram analisadas barras da liga NiTi equiatômica subme-
tidas a tratamentos térmicos distintos. As amostras apresentaram 
a presença de duas fases (austenita e martensita) e imperfeições 
oriundas do processo de produção da liga que influenciaram na 
dureza Vickers.

PalavRas-chave: Efeito memória de forma, nitinol, metalografia

abstRact: This paper analyzes the nickel titanium alloy, also 
named as nitinol, utilized in diverse fields like biomaterials, elec-
tronics and aviation, because of its shape memory property. Two 
equiatomic bars of NiTi submitted to distinct thermal treatments 
where analyzed. The results showed that the bars have difference 
in microstructure and hardness.

Key-woRds: Shape memory effect, nitinol, metallography.

1. Introdução
Materiais inteligentes são materiais capazes de receber estí-

mulos do ambiente e responder de forma pré-determinada [1]. 
Atualmente as pesquisas com estes materiais envolvem grandes 
investimentos devido às suas propriedades físicas e mecânicas 
apresentadas, as quais geram interesse para aplicações nas áreas 
médica e industrial [1]. Dentre esses materiais, recebem desta-
que as ligas metálicas com Efeito Memória de Forma (EMF), 
que, ao serem deformadas sofrem mudança na sua estrutura 
cristalina com a transformação de fase de martensita para aus-
tenita. Com a retirada do estímulo externo, possuem a capaci-
dade de voltar à sua forma original em função da temperatura 
de trabalho [2]. 

A liga equiatômica Ni-Ti, também denominada nitinol pelo 
acrônimo entre Nickel Titanium Naval Ordennance Laboratory 
[3], é um dos materiais com EMF que apresenta melhor desem-
penho. Seu estudo se intensificou a partir de 1962, quando o 
EMF foi identificado nessa liga [3]. O nitinol apresenta recupe-
ração de forma após a deformação de até 8% em temperaturas 
entre -50ºC e 110 ºC, biocompatibilidade e facilidade de defor-
mação em baixas temperaturas [2], além de grande resistência à 
corrosão. O nitinol apresenta uma opção de custo relativamente 
baixo em comparação às demais ligas com EMF, muitas vezes 
compostas por metais preciosos como ouro, prata e platina [4].

Devido a tais características, a liga Ni-Ti possui diversas 
aplicações comerciais, principalmente relacionadas à área da 
saúde [5]. Entre as possíveis aplicações como biomaterial 
pode-se citar implantes ortodônticos, dispositivos de 
desobstrução de artérias, designados por “stents” e material 
para cateterismo. Na engenharia é usado em acoplamentos, 
dispositivos elétricos, magnéticos, antenas de satélites e abas 
de ar condicionado [6 –10].

A literatura é vasta no estudo das ligas binárias de Ni-Ti 
equiatômica e ricas em Ni, na forma massiva e de película fina. 
Nos estudos das ligas ricas em Ti o enfoque é maior no estudo 
das características dos óxidos da superfície [5].

2. Materiais e Métodos

No presente trabalho foram analisadas duas barras de 
ligas NiTi equiatômicas de 0,6 cm de diâmetro. As bar-
ras possuíam temperaturas de mudança de fase distintas. 
A barra 1 possui temperatura transição da fase austenítica 
para martensítica -30oC e a reversão da transformação da 
fase martensítica para austenítica a 0oC. A barra 2 possui 
temperatura transição de 0oC para a fase martensítica e de 
30oC para fase austenítica. De cada barra foram cortados 8 
corpos de prova com 3 cm de comprimento. Para o corte foi 
usada a cortadora metalográfica modelo Minitom (Struers, 
Copenhagen, Dinamarca) utilizando um disco de corte dia-
mantado (Buehler, Illinois, EUA) e refrigeração com água. 
Nesta fase, tomou-se o cuidado para manter uma veloci-
dade de rotação do disco baixa para manter a temperatura 
abaixo da temperatura de transição da liga. As amostras fo-
ram embutidas a frio utilizando acrílico auto polimerizante 
Jet (Clássico, São Paulo, Brasil).

2.1 Preparo Metalográfico

Para a análise da microestrutura das ligas, as amostras 
foram submetidas aos procedimentos de preparação metalo-
gráfica de lixamento e polimento. Foram usadas lixas d´água, 
com refrigeração abundante para evitar o aquecimento dos 
corpos de prova e induzir as transformações de fase. Foram 
empregadas lixas com granulações sucessivamente menores: 
220, 400, 600 e 800 na politriz modelo Aropol VV (Arotec, 
São Paulo, Brasil) [11]. O lixamento das ligas de NiTi é crí-
tico devido a possibilidade de induzir transformações de fase 
austenita-martensita com a compressão da amostra. O obje-
tivo foi remover as imperfeições criadas durante o corte e obter 
uma superfície espelhada [12]. 

Após o lixamento, procedeu-se ao polimento mecânico utili-
zando solução de alumina com granulações de 1 e 0,05 μm. Após 
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este procedimento, realizou-se um polimento eletrolítico em so-
lução de 20% de ácido sulfúrico (H2SO4) e 80% de metanol. Após 
várias tentativas de polimento, os corpos de prova provenientes 
da barra 1 foram submetidos a uma tensão de 20 V durante 8 
segundos, enquanto os da barra 2 aplicou-se 25V durante 15 se-
gundos [13]. 

Os sucessivos polimentos mecânicos têm por objetivo ame-
nizar progressivamente a camada de defeitos gerada pelo proce-
dimento anterior. Dessa forma, o polimento eletrolítico retira as 
irregularidades deixadas pelo polimento mecânico. Tal preparo 
visa à obtenção de uma superfície plana e regular, que reflita a luz 
de maneira uniforme na análise com o microscópio óptico.

Para revelar a microestrutura da liga, as amostras foram imer-
sas em solução de gricerol, ácido fluorídrico, ácido acético e áci-
do nítrico, na proporção de 25:8:9:10, durante 5 minutos [14].

2.2 Fotomicrografia

Após o preparo metalográfico, procedeu-se à observação e 
registro das microestruturas das amostras no microscópio eletrô-
nico de varredura modelo JSM-5800LV (JEOL, Kanto, Japão) e 
no microscópio óptico modelo Union (Labtek, Lácio, Itália). 

2.3 Teste de Dureza 

Amostras polidas sem ataque químico foram usadas para 
determinar a microdureza Vickers. Nesta fase foi utilizado o 
microdurômetro modelo HMV-G (Shimadzu, Kanto, Japão), 
carga de 0,2 kgf [14]. Foram realizadas medidas em 5 pontos 
de 2 amostras de cada barra.

3. Resultados e Discussões 
Mostra-se nas Fig. 1 a 3 as morfologias das amostras 

analisadas. Na amostra da barra 1 foi possível observar os 
contornos de grãos, indicados com as setas (Fig.1a). Nas 
amostras pode-se observar a morfologia característica da 
fase austenítica [15].

A principal diferença morfológica observada nas micro-
grafias da barra 2 é a presença das fases austenítica e marten-
sítica (Fig. 1b). Esta fase apresenta estrutura distorcida em 
forma de agulhas [16]. Esta morfologia pode ser associada 
ao tratamento térmico da barra 2, a qual foi tratada acima da 
temperatura de transição da austenítica (30oC).

Mostra-se na Fig. 2 a morfologia da superfície de uma das 
amostras observada no microscópio eletrônico de varredura. 
Pode-se observar a presença da austenita e da martensita.

Fig. 1: a) Amostra 1: Contornos de grão da austenita definidos. (b) 
Amostra 2: Morfologia com a presença de austenita e martensita. 

Pode-se observar na Fig. 2 a presença de pontos pretos. 
Tais pontos são inclusões oriundas do processamento da liga 
durante a fase de fundição e solidificação em cadinho de gra-
fite [17].

Fig. 2: Inclusões indicadas pelas setas

Mostra-se na Tabela 1 os valores de microdureza das 
amostras. A amostra da barra 1 apresentou microdureza Vi-
ckers maior do que a da barra 2. Este resultado pode ser asso-
ciado à diferença entre as morfologias e estruturas cristalinas 
das amostras. As fases austeníticas e martensíticas das ligas 
de NiTi apresentam características opostas em relação aos 
aços. Nos aços a martensite tem maior dureza que a austeni-
ta. Nas ligas de níquel-titânio, a dureza da austenita é maior 
do que a da martensita [18]. Como há presença de fase mar-
tensítica na amostra 2, a dureza foi menor, corroborando os 
resultados apresentados na literatura [14].

Tabela 1: Microdureza Vickers das amostras.
Amostra Dureza

1 266,4 ± 3,36

2 250,4 ± 3,99

4. Conclusão
Com base nos resultados experimentais do presente tra-

balho, pode-se concluir que:
1) As morfologias das amostras foram influenciadas pelo 

tratamento térmico.
2) As ligas apresentaram imperfeições na forma de inclu-

sões oriundas do processamento da liga.
3) As ligas apresentaram diferenças na dureza, confir-

mando que a martensita diminui a dureza da liga NiTi.
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Resumo:  Grande variedade de poluentes, presentes em micro 
ou nano quantidades em águas superficiais, residuárias e de abas-
tecimento tem chamado a atenção da comunidade científica pelos 
impactos potenciais na saúde humana e no meio ambiente.  As 
evidências experimentais têm indicado que estações de tratamen-
to de água convencionais possuem uma reduzida eficiência com 
respeito a sua remoção da fase líquida. Desta forma, faz-se neces-
sária a adoção de tecnologias de tratamento adicionais sendo que, 
uma das mais promissoras é o processo de adsorção em carvão 
ativado. Este projeto envolve a síntese e a caracterização de um 
compósito magnético, que se mostra promissor no quesito de ca-
pacidade de adsorção.

PalavRas-chave: compósito magnético, carvão ativado, adsorção.

abstRact: A wide variety of pollutants present in micro or nano 
amounts in surface water, wastewater and supply has attracted the 
attention of the scientific community due the potential impacts on 
human health and the environment.  Experimental evidence has 
shown that conventional water treatment stations have a reduced 
efficiency with respect to removal of liquid phase and, therefore, it 
is necessary to adopt additional treatment technologies and among 
these, one of the most promising is adsorption processes on acti-
vated carbon. This research project involves the synthesis and the 
characterization of a magnetic compound, which is promising in the 
question adsorption capacity..

KeywoRds: magnetic composite, activated carbon, adsorption

1 Introdução

1.1 Carvão ativado

O Carvão Ativado (CA) é formado por meio do tratamen-
to físico ou químico de materias que possuem altas concen-
trações de carbono, como a casca da maçã [1], grão de café, 
casca de coco [2], entre outros. Também podem ser encontra-
dos comercialmente na forma de pó ou grânulos [3].

Neste estudo, a casca da maçã foi escolhida por: apre-
sentar baixo custo, uma vez que é um rejeito agroindustrial, 
possuir teor aproximado de 50% de carbono (C) e não apre-
sentar risco ao meio-ambiente [1].

1.2 Ferritas de manganês

As ferritas de manganês são cerâmicas magnéticas, com-
postas por óxidos metálicos da forma MFe2O4, sendo M um 
metal divalente de transição. Na sua estrutura, os ânions O2- 

formam um sistema cúbico de face centrada, com os cátions 
ocupando os interstícios tetraédricos e octaédricos disponí-
veis [4].

A estrutura da ferrita é parcialmente invertida, pois tanto 
Mn2+ e Fe3+ não apresentam preferência na disposição inters-
ticial [5].

As nanopartículas de ferrita de manganês são atraídas por 
campos magnéticos; elas exibem comportamento superpa-
ramagnético. Isso significa que elas são atraídas fortemente 
por um campo magnético e quando o campo é removido, sua 
magnetização é reduzida a zero, não apresentando magneti-
zação residual.

2 Materiais e métodos

2.1 Síntese por combustão do compósito magnético

No projeto, o compósito magnético de carvão ativado 
com nanopartículas de ferrita de manganês foi preparado por 
meio da pirólise da casca de maçã junto com a ferrita de 
manganês.

A casca foi desidratada em estufa, em dois béqueres, por 
aproximadamente 15 horas a 100°C.

         Tabela 1: Massa dos béqueres vazios e com cascas de 
maçã desidratadas.

Béqueres Vazio Com a casca da maçã 
desidratada

Béquer 1 113,1388 g 120,9546 g

Béquer 2 108,8300 g 120,5989 g

   Para a síntese do compósito, foi produzido dois gramas 
de ferrita e dois gramas de carvão ativado (proporção 1:1), 
com razão glicina/nitrato de 1,5. Utilizou-se nitratos de ferro 
(Fe(NO3)3.9H2O) e manganês (Mn(NO3)2.4H2O), com 98% 
de pureza na razão molar de 2:1, e a glicina (C2H5NO2) com 
98,5% de pureza, todos da marca Aldrich. Após misturar os 
reagentes e as cascas de maça em um béquer com água des-
tilada, a mistura final foi deixada em repouso por 16 horas. 
Após esse período, levou-se a mistura para uma chapa quente 
a 100°C, onde ocorreu a combustão e síntese do compósito.
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2.2 Difração de raios X (DRX)

Um dos principais empregos da DRX é a caracterização 
da estrutura cristalina.  A forma de análise utilizada é o mé-
todo de Rietveld, que se baseia na comparação do difratogra-
ma a um padrão difratométrico já existente, permitindo mais 
informações sobre a estrutura [4]. 

Foi utilizado o difratômetro X Pert Pro Panalitical do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) com fonte cobre 
Kα (1,5483 Å), gerado a 40kV e 40mA, com passo de 0,05° e 
contagem por passo de 150 segundos. Para o refinamento do 
difratograma obtido foi adotado o software TOPAS Academic, 
versão 4.1e fichas (CIF) de ajustes disponíveis no banco de 
dados Inorganic Cristal Structure Database (ICSD). A ficha 
utilizada para determinar a fase ferrita foi a ICSD 155275.

2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

O compósito foi analisando no MEV do Laboratório de 
Microscopia Eletrônica do Instituto Militar de Engenharia, 
da marca FEI e modelo QUANTA FEG 250, com aumentos 
de 8000 e 16000 vezes.

2.4 Espectroscopia por dispersão de energia (EDS)

A espectroscopia por dispersão de energia permitiu iden-
tificar quais foram os elementos da amostra. [6]

3 Resultados e Discussão

3.1 Difração de raios X (DRX)

A partir da análise do difratograma da Fig. 1, concluiu-se 
uma composição de 100% da fase jacobsita (MnFe2O4), mi-
neral da ferrita de manganês. Além disso, outros parâmetros 
puderam ser analisados, e estão dispostos na tabela 2.

Fig. 1:  Difratograma do compósito

               Tabela 2: Parâmetros analisados na DRX

Tamanho médio de cristalito 7,38 nm

Parâmetro de rede 8,44 angstrom

Massa específica 5.08536g/cm³

“Goodness of fit” 1,225

A estrutura do tipo espinélio é confirmada pelo difrato-
grama através dos três picos característicos de ferrita, que se 
encontram entre 30° e 45°, correspondentes às famílias de 
planos [220], [311] e [400].

3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Como observado nas imagens, Fig. 2, o material, como 
esperado, apresentou alta porosidade. Os poros menores do 
compósito têm tamanho da ordem de 10 Å, ideal para adsor-
ção de micropoluentes, que tem área superficial polar (PSA) 
de aproximadamente 40 Å² [7].

Fig. 2: Resultados da Microscopia Eletrônica de Varredura.

3.3 Espectroscopia por dispersão de energia (EDS)

A análise de EDS indicou a presença dos elementos: po-
tássio (K), ferro (Fe), oxigênio (O) e manganês (Mn); con-
forme disposto na figura (Fig. 3).

Fig. 3: EDS.

4 Conclusões
Com base nos resultados, o compósito magnético mos-

trou bom potencial para possível utilização em estações de 
tratamento de efluentes, já que é de fácil e barata síntese e de 
poder adsorvente devido à presença de microporos.

O compósito sintetizado possui, também, propriedades 
magnéticas. Amostras do compósito podem ser colocadas na 
água, adsorver a substância desejada e serem magneticamen-
te removidas. Tal utilização acabaria com os micropoluentes 
na água tratada, acarretando maior potabilidade no abasteci-
mento das cidades.
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Determinação da tenacidade à fratura por indentação de cerâmicos 
sinterizados de alumina-nióbia-fluoreto de lítio

Matheus Cariús Castro, Rafael Rocha Pinheiro Bastos, Wendel Luís Lisboa de Matos Macieira, Germano Renato de 
Aquino Neto, Paulo Henrique Peres da Silva, João Pedro da Costa Ramalho dos Santos, Luis Henrique Leme Louro
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Resumo:  Este trabalho tem como objetivo determinar a tena-
cidade à fratura de cerâmicos sinterizados de alumina, nióbia e 
fluoreto de lítio pelo método da indentação. A uma mistura inicial de 
96% de alumina e 4% de nióbia foi adicionado 0,5% de fluoreto de 
lítio. A amostra foi sinterizada a 1350ºC e submetida à indentação 
do teste de dureza Vickers. Devido à porosidade da amostra, não 
foi possível visualizar corretamente as trincas radiais. Portanto, fo-
ram buscados exemplos de indentações na literatura.

PalavRas-chave: Tenacidade à fratura. Indentação Vickers. 
Alumina-nióbia-fluoreto de lítio

abstRact: This paper has, as objective, to determine the frac-
ture toughness of sintered ceramics based on alumina, niobia, and 
lithium fluoride by using the indentation method. Arimital mixture 
of 96 wt% alumina and 4wt% niobia was aditional with 0,5 wt% 
lithium fluoride. The sample was sintered at 1350ºC and submitted 
to indentation through the Vickers hardness test. Due to the sample 
porosity, it was not possible to visualize properly the radical cracks. 
There fore, indentation examples were taken from the literature.

 Key-woRds: Fracture toughness. Vickers indentation. Alumina-
niobia-lithium fluoride. 

1. Introdução
De acordo com Barsoum em [1], se não fosse devido à 

sua fragilidade, o uso de cerâmicos em aplicações estruturais, es-
pecialmente a altas temperaturas, seria muito mais amplo já que 
eles possuem propriedades muito atraentes, tais como dureza, 
rigidez e resistência à oxidação e fluência. A aplicação de uma 
tensão num sólido gera, inicialmente, deformação reversível se-
guida de fratura sem muita deformação plástica ou fratura pre-
cedida por deformação plástica. Cerâmicos e vidros entram na 
primeira categoria e são considerados frágeis, enquanto metais 
entram na segunda. Isso torna-se um desafio para engenheiros 
que consideram utilizar cerâmicos para aplicações estruturais e 
outras aplicações críticas.

A tenacidade à fratura (KIc) é a medida da resistência de 
um material à fratura quando uma trinca já estiver presente [2]. 
Dentre os vários métodos existentes para a determinação dessa 
propriedade, foi utilizada a técnica de indentação Vickers, pois 
sua execução é mais simples e de natureza não-destrutiva. En-
tretanto, é importante frisar que esse método é efetivo apenas em 
materiais cerâmicos densos, porque numa cerâmica porosa a trin-
ca propagada se intersecta com os poros existentes, o que dificulta 
a medição do tamanho do defeito comprometendo o resultado do 
experimento. O método está ilustrado nas Figuras 1 e 2.

Também seria válido utilizar o método de determinação 
da tenacidade por fratura sob flexão de barras entalhadas em 
“V”, SEVNB  (do inglês Single Edge V-Notched Beam), 
que consiste em pré-entalhar uma amostra cerâmica com um 
disco diamantado fino com espessura capaz de gerar na raiz 
deste entalhe uma trinca aguda.

A matriz do material cerâmico utilizado foi constituída 
de alumina (Al2O3). A adição de nióbia (Nb2O5) e fluoreto de 
lítio (LiF) possibilita reduzir sua temperatura de sinterização 
para valores em torno de 1350℃. A redução da temperatura 
de sinterização permite a produção de um cerâmico mais viá-
vel economicamente, o que justifica, o presente interesse deste 
trabalho na mistura de alumina, nióbio e fluoreto de lítio.

Fig. 1: Representação esquemática da indentação; Fonte: [1].

Fig. 2: Micrografia óptica de indentação em uma amostra de 
SiC; Fonte: [3].
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2. Materiais e Métodos
A uma mistura composta por 96% de alumina e 4% de nió-

bia foi adicionado 0,5% em peso de fluoreto de lítio. A amostra 
foi então prensada uniaxialmente e depois sinterizada a 1350℃. 
Após a sinterização, o material foi polido com pastas de dia-
mante de tamanhos decrescentes.

No processo de indentação, um penetrador de diamante 
piramidal de base quadrada é pressionado lentamente contra 
a amostra teste por meio de uma carga aplicada. As medidas 
da indentação e das trincas radiais que se formam são deter-
minadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV). Em 
seguida, basta substituir os valores na fórmula desenvolvida 
e demonstrada por Evan e Charles [4]:

    (1)

Onde:
KIC- tenacidade à fratura em MPa.m1/2

H - dureza Vickers (MPa)
c - comprimento médio das trincas radiais (m)
a - comprimento médio da metade da diagonal da inden-

tação Vickers (m).

3. Resultados e Discussões
Tabela 1: Medidas de dureza Vickers.
Medida Dureza Vickers (GPa)

1 906,80
2 1007
3 1081
4 937,7
5 1178
6 1002
7 1171
8 1127
9 1133

MÉDIA (1,06 ± 0,09) . 10 3

De acordo com a Tabela 1 e convertendo o valor médio 
para GPa obteve-se uma dureza média H = (1,06 ± 0,09) . 
103 MPa. 

A melhor imagem obtida foi aquela mostrada na Fig. 3:

Fig. 3: Visualização da amostra em um M.E.V.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir da Fig. 3, obteve-se a = 13,21m e c= 
48,63m. Substituindo os valores na equação (1), foi 
calculado KIC = 0,803 MPa.m1/2.

A amostra utilizada possuía porosidade acima do ideal 
para a utilização do método da indentação. Ao analisar as 
amostras num microscópio eletrônico de varredura não 
foram obtidos resultados satisfatórios. Não foi possível 
visualizar as trincas radiais bem definidas, apenas as dia-
gonais do indentador. Portanto, não foi possível calcular 
corretamente o valor de KIc para a amostra pretendida. 
Decidiu-se então recorrer à literatura para analisar um 
exemplo de indentação, a partir de uma imagem de me-
lhor resolução.

4. Exemplo Analisado
Utilizou-se uma micrografia de uma indentação Vickers 

do Barsoum [1], na página 397, referente a um vidro com 
dureza aproximada de 5,5 GPa, conforme mostrada na Fig. 4.

Fig. 4: Indentação em vidro. Fonte: [1].

Pela Fig. 4 pode-se medir a = 38,0 m e  c= 99,3m. 
Substituindo na equação (1) obtêm-se, o valor de tenacidade 
à fratura KIc  1,2 MPa.m1/2.

5. Conclusões
Este trabalho demonstrou que o método de determina-

ção da tenacidade à fratura por indentação utilizado, per-
mite estimar a medida da tenacidade à fratura de um dado 
material cerâmico a ser analisado. Esta técnica é rápida e 
constitui uma alternativa para a técnica mais apropriada da 
barra pré-trincada e submetida à flexão. Os resultados do 
experimento podem não ser precisos, porém são qualita-
tivos e servem para diferenciar comparativamente valores 
de tenacidade à fratura de materiais cerâmicos de diferen-
tes composições. O método de medida de tenacidade por 
indentação requer uma superfície satisfatoriamente polida 
em um material sem porosidade excessiva. Nesta condição 
podem-se definir tanto os tamanhos de indentação quanto o 
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comprimento das trincas radiais indispensáveis para a apli-
cação da técnica por indentação.
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Resumo:  Este trabalho teve como objetivo avaliar o comporta-
mento mecanico do polietileno de baixa densidade (PEBD) quando 
exposto a radiação gama. A exposição de polímeros à radiação 
gama produz a formação de radicais livres, possibilitando o proces-
so de reticulação. Para a avaliação do comportamento mecanico 
deste material foi utilizado o ensaio de determinação do teor de gel 
antes e após a exposição a radiação gama bem como ensaio de 
tração. Foi observado neste trabalho que a radiação gama modi-
fica o comportamento mecânico deste material em função do au-
mento do grau de reticulação observado.

PalavRas-chave: Degradação. Polietileno de baixa densida-
de. Reticulação. Ensaio de tração. Teor de gel.

abstRact: The purpose of this work is to study the degradation 
of the low density polyethylen(LDPE) and the effects generated by 
submiting it to ionizing radiation. The main consequence of exposu-
re of macromolecules to radiation is the formation of free radicals, 
thereby, causing crosslink. For the study, tensile tests and standard 
tests to determine the gel content were performed in the specimens 
crosslinked by exposure to radiation. This experiment shows that 
the mechanical behavior of this material increase with crosslink.

 Key-woRds:  Degradation, Low Density Polyethylene , 
Cross link, tensile test, gel content.

1 Introdução
O polietileno, devido as suas excelentes propriedades me-

canicas, possui grande utilização na indústria e são usados em 
produtos tais como embalagens, filmes, utensílios domésticos e 
revestimentos de tubos e mangueiras [1]. Atualmente este polí-
mero tem tido grande aplicação como biomaterial [2], fato que 
expressa a importância desse trabalho, uma vez que a esteriliza-
ção nesses casos é indispensável e costuma ocorrer por meio de 
incidência de radiação gama. 

Polietileno é um polímero parcialmente cristalino, cujas 
propriedades estão correlacionadas diretamente a quantidade 
relativa das fases amorfa e cristalina [3]. Estes materiais são 
inertes face à maioria dos produtos químicos comuns, devido à 
sua natureza parafínica, seu alto peso molecular e sua estrutura 
parcialmente cristalina [4].

O polietileno de baixa densidade (PEBD) é produzido em 
pressões entre 1000 e 3000 atmosferas e temperaturas entre 
100 e 300°C. Temperaturas acima de 300ºC geralmente não são 
utilizadas, pois o polímero tende a se degradar. A reação é alta-
mente exotérmica e assim uma das principais dificuldades do 
processo é a remoção do excesso de calor do meio reacional. 
Essa natureza altamente exotérmica da reação a altas pressões 
conduz a uma grande quantidade de ramificações de cadeia, as 
quais têm uma importante relação com as propriedades deste 
material. Até recentemente, nenhum outro meio comercial para 
sintetizar PE altamente ramificado era eficaz. Contudo, hoje 
existem algumas evidências de que ramificações longas podem 
ser produzidas por catalisadores metalocênicos [5] e [6].

 O PEBD tem uma combinação única de propriedades: 
tenacidade, alta resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa 
processabilidade, estabilidade e propriedades elétricas notáveis. 

A incidência de radiação gama neste material, provoca 
alterações na estrutura macromolecular, que por sua vez aca-
bam modificando algumas de suas propriedades. O estudo 
da influência radioativa ganha importância por conta de suas 
diversas aplicações onde a presença de radiação é necessária. 

Quando se analisa o efeito da radiação gama sobre o PEBD, 
percebemos que a principal consequência da incidência de 
radiação é a cisão aleatória e consequente formação de radi-
cais livres que, por sua vez, podem formar ligações cruzadas, 
ou seja, produzir reticulação [7].

Esse processo de reticulação ocorre em baixas doses de 
radiação. Altas doses de radiação provocam cisão das ca-
deias do PEBD, que acabam diminuindo sua massa molecu-
lar e criando oligômeros. Isto ocorre quando as cisões alea-
tórias provocadas pela radiação acabam sendo seguidas por 
outras cisões randômicas, e não por ligações, o que provoca 
o rompimento da cadeia.

O efeito radioativo sobre o PEBD foi avaliado por meio 
de ensaios de tração e ensaio para determinação do teor de 
gel (reticulação) no material antes e após radiação gama. 

2 Materiais e métodos

2.1 Materiais

As amostras de PEBD utilizadas nos ensaios foram irra-
diadas, no Centro Tecnológico do Exército (CTEx), em um 
irradiador de pesquisa, marca Brookhaven, procedente do 
decaimento de 137Cs, com uma taxa de dose de 1,589 kGy/h, 
recebendo um total de 160 kGy.

2.2 Determinação do teor de gel (grau de reticulação)

2.2.1 Equipamentos e vidrarias

O ensaio utilizou os seguintes materiais: balão de fundo 
redondo, manta de aquecimento, condensador de bola, su-
porte universal, mufa e garra, peneira, tela metálica, gerador 
de vácuo com termômetro e balança analítica. Além disso, 
xilenos foram empregados como reagentes.
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2.2.2 Métodos

O ensaio foi realizado segundo a norma ASTM D2765 
– 11 com algumas modificações. Para a realização desse en-
saio, foram preparadas amostras de polietileno, de aproxima-
damente 0,3 g, pesadas em uma balança analítica. Em segui-
da estas amostras foram colocadas dentro de telas metálicas 
(gaiolas), previamente pesadas, e fixada com fio metálico a 
um dispositivo composto por um balão de fundo redondo, 
com xileno grau PA em seu interior,  aquecido por uma man-
ta térmica, ligado a um extrator Soxhlet que por sua vez foi 
ligado a um condensador de bola, de forma que a tela que 
envolve o PEBD não encostasse na vidraria, por um período 
de 12 horas sob fluxo. Ao fim desse período, a amostra foi 
seca em estufa e pesada com o objetivo de determinar o teor 
de gel das amostras utilizando-se da seguinte fórmula:

 (1)

Em que:
W1 = peso da gaiola (selado em três lados, um lado aberto).
W2 = peso da amostra e da gaiola (selado em três lados, 

um lado aberto).
W3 = peso da amostra e da gaiola, depois de ser gram-

peado, fechado.
W4 = peso da amostra e da gaiola após extração e secagem.

2.3 Ensaio de tração

2.3.1 Equipamentos

 Os corpos de prova tipo 1 foram confeccionados de acor-
do com a norma ASTM D 638, sendo os ensaios referentes 
aos corpos de prova não irradiado e irradiado com 160 kGy, 
respectivamente.

Para os ensaios de tração, utilizou-se a Máquina de Ensaio 
modelo DL 10.000 da EMIC – Equipamentos e Sistemas de 
Ensaio Ltda. -  com velocidade de deslocamento de 3 mm/
min e célula de carga de até 1000 kgf de capacidade máxima 
(atende às normas da ASTM e ABNT).

3 Resultados

3.1 Teor de gel 

Os resultados obtidos após a realização dos testes estão 
expostos na Tab. 1.

Tabela 1: Teor de gel em polietileno antes e após radiação 
gama.

Nível de exposição (k Gy) Teor de gel (%)

0 56,87

160 79,56

Verifica-se que ocorreu um aumento no teor de gel (reticula-
ção) após a radiação gama de 160 kGy do polietileno estudado [8]. 

3.2 Ensaio de tração a temperatura ambiente

A Tab. 2 e a Fig. 1, apresentam os resultados obtidos no 
ensaio de tração para os corpos de prova não irradiado e ir-

radiado a 160 kGy. 
Verifica-se que o material irradiado apresentou um au-

mento de 8% no limite de resistencia e uma redução na duc-
tilidade da ordem de 268% no alongamento, sugerindo um 
endurecimento por deformação (strain hardenning) no mate-
rial irradiado devido ao aumento da reticulação. 

Tabela 2: Comportamento mecânico do PEBD antes e após ra-
diação gama.

PEBD (kGy) Limite de Resistência (Mpa) Deformação máxima 
(mm/mm)

0 26,51 2,68

160 28,56 0,55

Fig. 1. Curva característica do ensaio de tração.

4 Conclusões
Os resultados do ensaio de tração no material antes e 

após a exposição a radiação gama demonstram que o ma-
terial modificou seu comportamento mecanico na dose de 
radiação estudada. 

Verifica-se, por meio dos ensaios, que o polietileno ao 
ser exposto à radiação gama, apresenta um aumento no grau 
de reticulação de cerca de 40%. Por consequência, este tem 
sua resistência mecânica aumentada e alongamento reduzido 
caracterizando uma fragilização do material quando exposto 
a dose de radiação estudada.

Assim, podemos concluir que a incidência de radiação 
gama sobre o polietileno de baixa densidade exerce signifi-
cativa mudança em suas propriedades mecânicas, fato que 
justifica o estudo em questão ao se tratar de biomateriais que 
serão esterilizadas por meio de radiação gama.
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Resumo:  Este trabalho tem como objetivo calcular o parâmetro 
de rede da ferrita em duas amostras de diferentes composições 
químicas de um aço δ-TRIP. Como base foram utilizados os mé-
todos apresentados por Suryanarayana e Norton (1988). Os picos 
foram identificados, indexados e o parâmetro de rede calculado 
através dos métodos analítico, de Bradley-Jay, de Nelson-Riley e 
de Cohen. Como esperado a estrutura da ferrita foi indexada como 
Cúbica de Corpo Centrado e o parâmetro de rede obtido está em 
concordância com valores teóricos calculados.  

PalavRas-chave: Difração de raios-X. Parâmetro de rede.  
δ-TRIP 

abstRact: This work had as objective to calculate the network 
parameter of ferrite in two samples of different chemical composi-
tions of a δ-TRIP steel. As a base were used the methods submitted 
by Suryanarayana and Norton (1988). The peaks were identified, 
indexed and the network parameter calculated by analytical me-
thods, of Bradley-Jay Nelson, Riley and Cohen. As expected the 
structure of ferrite was pegged as a cubic Body centered and the 
network parameter obtained are in agreement with theoretical va-
lues calculate.

 Key-woRds: X-Ray diffraction. Lattice parameter.  δ-TRIP 

1. Introdução
A difração de raios-x é um dos métodos usados em labo-

ratório para determinar características precisas de diversos 
materiais. Com o auxílio de um aparelho que seja capaz de 
detectar os raios difratados na rede cristalina do elemento 
analisado, pode-se calcular os parâmetros de rede utilizando 
a Lei de Bragg[3].  

Os dados captados experimentalmente são apresentados 
na forma de difratogramas que possibilitam extrair como 
informações as características do material através de picos 
das fases cristalinas, conforme os ângulos de difração dos 
planos, e dados do ensaio através das condições geometria, 
ótica e configuração do equipamento utilizado. 

Outros métodos de se calcular o parâmetro de rede com 
precisão são os de Bradley-Jay, Nelson-Riley[3] e o de Co-
hen. Os dois primeiros utilizam extrapolação das funções 
descritas abaixo:  Bradley-Jay: 

        g(θ) = cos2θ                                    
                               (1)  

 
Nelson-Riley: 

                         
               (2)  

 
A fim de calcular o parâmetro de rede, realiza-se a regres-

são linear, Y = A + B.x. As equações 3 e 4, mostradas a se-
guir, são referentes aos métodos Bradley-Jay e Nelson-Riley, 
respectivamente[3]: 

a = 𝑎0 + 𝑎0K.𝑔(𝜃)                                 (3) 

a = 𝑎0 + 𝑎0K.𝑓(𝜃)                                (4)  

O método de Cohen utiliza o método dos mínimos qua-

drados que visam minimizar os erros aleatórios. Para rea-
lização dos cálculos, é necessário encontrar as variáveis A 
e C, resultante do sistema formado pelas equações 8 e 9. A 
variável α é a soma dos quadrados dos índices de Miller. O 
parâmetro D é conhecido como “desvio” constante, o mesmo 
é inversamente proporcional à precisão[3]. 

2. Materiais e Métodos 
Para a obtenção de dados foi utilizado o difratômetro 

PanAlytical, modelo MRD Pro, com anodo de Cobalto (Co) 
do Laboratório de Difração de Raios-X do IME.

No trabalho realizado foram utilizadas duas chapas na 
condição de laminadas a frio. Estas chapas foram lixadas e 
polidas conforme a ASTM E3-11 (2014)[1]. 

As amostras, denominadas de 3H e 4H possuem compo-
sições químicas dadas por[2]: 

 
Tabela 1: Composição das amostras 
Composição C Al 

3H 0,407 3,636

4H 0,385 5,487

 
O processo consistiu em uma varredura das amostras 

com acoplamento θ/2θ (ângulo de Bragg) no modo passo-
-a-passo, com os ângulos no intervalo de 30° a 130°, com 
stepsize de 0,0300°. 

Para realizar a indexação dos picos e a análise qualitativa 
dos dados foi utilizado o programa X’pert High Score Plus. 
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A significância mínima adotada foi 30 e as fichas utilizadas 
são do Crystallographic Open Database (COD) de qualidade 
“User From Structure”. 

Após a análise, foram obtidos, com precisão, os parâme-
tros de rede utilizando métodos e técnicas apresentadas no li-
vro X-ray Diffraction de Suryanarayana e Norton (1998)[4]. 

Como forma de comparação foi calculado o parâmetro de 
rede teórico de uma estrutura CCC a partir do raio atômico 
do Ferro. 

3. Resultados e Discussões
Com auxílio do software obteve-se o difratograma, re-

tirou-se o background e localizou-se os picos. Conforme as 
figuras 1 e 2: 

 

As fichas 96-901-3475 e 96-901-3485 do banco de dados 
COD (Crystallographic Open Database) foram selecionadas 
para os aços  3H e 4H.  

Cálculos para indexação de materiais cúbicos foram re-
alizados como forma de confirmar a estrutura CCC do ma-
terial.  

O parâmetro de rede foi encontrado para todas as amos-
tras através do método analítico, de Bradley-Jay e Nelson-
-Riley, sendo a = 0,286764 em todos os casos. As figuras 3 a 
6 mostram os gráficos utilizados para o cálculo de a.   

 
Fig. 3: Bradley-Jay para o aço 3H 

 
Fig. 4: Nelson-Riley para o aço 3H 

 

 
Fig. 5: Bradley-Jay para o aço 4H 

 
Fig. 6: Nelson-Riley para o aço 4H 

O método de Cohen é um método analítico que minimiza 
os erros aleatórios, a Tabela 2 apresenta os valores de parâ-
metro de rede, A, C e D calculados por este método. 
 

Tabela 2: Resultados para o método Cohen. 

Amostra A C D a 

3H 0,0970 0,0003 0,0031 2,8603 

4H 0,0963 0,0002 0,0052 2,8676 

 
Tomando como base o raio atômico do Ferro, R=0,1241 

nm, o parâmetro de rede da célula CCC será de a=0,2866 nm. 
Como o raio atômico do alumínio, R=0,1431, é maior que o 
do Ferro e a presença de Carbono, mesmo que em pequena 
quantidade na rede CCC, aumenta o parâmetro de rede. 

 

4. Conclusão 

Com base nas análises feitas os parâmetros de rede en-
contrados são condizentes com o teórico.  

Os métodos de Bradley-Jay e Nelson-Riley apresentaram 
valores idênticos para todas as amostras testadas, porém não 
apresentam o mesmo grau de precisão obtido pelo método de 
Cohen, que por isso é mais usual usá-lo. 

Os parâmetros encontrados através do método de Cohen 

mostram uma variação condizente com a variação dos teores 
de elementos de liga, que era o esperado. 
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