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RESUMO  

 

Este trabalho versa sobre a criação e as aplicações de um software de simulação dinâmica para 

estudo da estrutura do metal duro (WC-Co). A base tecnológica utilizada para ampliação da 

capacidade de hardware foi a GPU Geforce 9600 GT com o chip Physx criada com o propósito 

de dar mais realismo aos jogos eletrônicos.  O software simula a estrutura tridimensional do 

metal duro com o formato de uma caixa cúbica onde os carbetos de tungstênio (WC) são 

modelados como prismas triangulares e prismas triangulares truncados. O programa se mostrou 

eficiente em testes de verificação, desde cálculos de medidas de parâmetros como na 

capacidade de ampliação do número de partículas simuladas dinamicamente.  Foi possível fazer 

uma investigação de parâmetros médios e de distribuições de parâmetros estereológicos 

utilizados para caracterizar a estrutura do metal duro através de planos de cortes. Nos planos de 

cortes das estruturas analisadas foram investigados os interceptos lineares, intercepto de área e 

perímetro de seção dos grãos interceptados e a fase ligante da estrutura através do cálculo do 

valor médio e da distribuição do livre caminho. Como a literatura é quase consensual que a 

distribuição dos interceptos lineares é lognormal e que isso sugere que a distribuição dos grãos 

na estrutura também seja lognormal, foi desenvolvida uma rotina no programa, que possibilitou 

uma investigação mais detalhada dessa questão. Foi observado que é possível, sob certos 

valores para os parâmetros que definem o formato e tamanho do grão prismático, encontrar 

distribuição de interceptos lineares que se aproximam do formato lognormal. Nas várias 

simulações desenvolvidas foi verificado que as curvas de distribuições de interceptos lineares, 

de área e perímetro de seção, estão de acordo com trabalhos na literatura de simulação 

computacional estática desses parâmetros. 

 

Palavras-chave: Metal duro. Simulação dinâmica. Estereologia. Distribuição de intercepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

   

This work focuses on the creation and applications of a dynamic simulation software in order to 

study the hard metal structure (WC-Co). The technological ground used to increase the GPU 

hardware capacity was Geforce 9600 GT along with the PhysX chip created to make games 

more realistic. The software simulates the three-dimensional carbide structure to the shape of a 

cubic box where tungsten carbide (WC) are modeled as triangular prisms and truncated 

triangular prisms. The program was proven effective regarding checking testes, ranging from 

calculations of parameter measures such as the capacity to increase the number of particles 

simulated dynamically. It was possible to make an investigation of both the mean parameters 

and distributions stereological parameters used to characterize the carbide structure through 

cutting plans. Grounded on the cutting plans concerning the analyzed structures, we have 

investigated the linear intercepts, the intercepts to the area, and the perimeter section of the 

intercepted grains as well as the binder phase to the structure by calculating the mean value 

and distribution of the free path. As literature shows almost consensually that the distribution of 

the linear intercepts is lognormal, this suggests that the grain distribution is also lognormal. 

Thus, a routine was developed regarding the program which made possible a more detailed 

research on this issue. We have observed that it is possible, under certain values for the 

parameters which define the shape and size of the Prismatic grain to find out the distribution to 

the linear intercepts that approach the lognormal shape. Regarding a number of developed 

simulations, we have observed that the distribution curves of the linear and area intercepts as 

well as the perimeter section are consistent with studies on static computer simulation to these 

parameters.  
 

 

Key-words: Hard metal. Dynamics simulation. Stereology. Intercept distribution. 
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prismáticos: (a) plano com mais seções (b) plano com menos seções. A 

região de cor verde representa a fase ligante e os polígonos de cor preta 

representam a fase dispersa------------------------------------------------------- 
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Figura 4.40 Gráfico do livre caminho médio simulado (LCMS) e livre caminho 

médio teórico (LCMT) dado pela expressão (4.8) em função da fração de 

ligante-------------------------------------------------------------------------------- 
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Figura 4.41 Gráfico do livre caminho médio simulado (LCMS) e livre caminho 

médio teórico (LCMT) dado pela expressão (2.2) em função da fração de 

ligante-------------------------------------------------------------------------------- 
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Figura 4.42 Dados de entrada da simulação com 15 mil grãos com tamanho 

equivalente de aproximadamente 2,69 μm para investigação do valor 

médio e distribuição do livre caminho, mantido fração de fase ligante 

constante----------------------------------------------------------------------------- 
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Figura 4.43 Distribuição dos livres caminhos da simulação com fração de fase ligante 

de 40% e tamanho equivalente de grão constante e de aproximadamente 

igual a 2,69 μm--------------------------------------------------------------------- 
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Figura 4.44 Imagens de três seções de corte da estrutura da primeira simulação-------- 
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Figura 4.45 Dados de entrada da simulação com 4.537 grãos com tamanho 
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livre caminho, mantido fração de fase ligante constante---------------------- 
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equivalente variando no intervalo de 0,4 μm até 4,0 μm para investigação 

do valor médio e distribuição do livre caminho, mantido fração de fase 

ligante constante-------------------------------------------------------------------- 
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Capítulo 1: INTRODUÇÃO 

 

 

A sofisticação dos problemas com que a humanidade tem se deparado nas últimas 

décadas nas mais diversas áreas nos apresenta exigência de respostas mais complexas com 

relação àquelas que foram dadas no passado, apresentando para a ciência e para a comunidade 

científica um desafio: a necessidade de obtenção de resposta cada vez mais sofisticada, 

objetivando tratar aquela complexidade em tempo sucessivamente menor e por meio de solução 

mais adequada. 

O desenvolvimento da tecnologia é um aliado dos cientistas para superação dessa 

realidade. Especificamente, para soluções de problemas que envolvam grandes estruturas de 

dados e inúmeros cálculos, a simulação computacional é uma das possibilidades de resolução 

de muitos problemas nas diversas áreas principalmente nas engenharias.  

Ciência e engenharia dos materiais é o campo do conhecimento que investiga a relação 

entre a estrutura de materiais e as propriedades micro e macroscópicas. Dentre os materiais de 

estudo estão os materiais compósitos. Esses materiais são constituídos por uma fase matriz (em 

geral contínua) e pelo menos uma fase dispersa (geralmente descontínua), que exiba uma 

proporção significativa das propriedades de ambas as fases que os constituem, de tal maneira 

que uma melhor combinação de propriedades pode ser obtida. Os aspectos estruturais 

observados nesse tipo de material são quantidades de cada fase, sua distribuição, a forma e o 

tamanho dessas fases. 

O material de investigação deste trabalho é o metal duro, compósito constituído pela 

fase ligante cobalto e material disperso carbeto de tungstênio. Existem outros elementos ou 

constituintes que compõem os metais duros. 

Dentre as propriedades do metal duro, a relação dureza versus tenacidade é uma das 

mais importantes porque está relacionada à granulometria da fase carbeto, mais 

especificamente, ao tamanho médio e distribuição de tamanho de grão.  

Dada a influência que os parâmetros estruturais têm sobre as propriedades dos materiais 

e que os procedimentos de análise das estruturas de matérias são comumente feitos através de 

imagens bidimensionais, é crucial a utilização de processos de conversão entre estes e os 

verdadeiros parâmetros tridimensionais. Esta tradução de aspectos depende de qual parâmetro e 

de como ele foi medido. A ferramenta que consegue transformar aspectos em duas dimensões 

nos aspectos tridimensionais é uma ferramenta matemática baseada na geometria e 

probabilidade denominada estereologia.  
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Este trabalho tem como proposta desenvolver um software de simulação dinâmica do 

metal duro (WC-Co) com o uso de uma nova tecnologia voltada para jogos eletrônicos (GPU) 

capaz de fazer cálculos específicos como colisões de corpos, detecção de colisões, fluidos, 

entre outros. Isso libera a unidade de processamento central do computador (CPU), 

possibilitando simulação mais realística da estrutura do material duro, evitando alguns efeitos 

indesejados, como efeito do bordo sobre as partículas simuladas e simulação da fase ligante 

somente com concentrações superiores a 30%. A partir desse software, será desenvolvida uma 

rotina de medições de elementos estereológicos (intercepto linear, de área e perímetro) com 

ferramentas de medição estereológica como: ponto, linhas e planos. Com essas ferramentas será 

investigada a distribuição de grãos na estrutura de metal duro, negando ou confirmando que a 

distribuição de grãos nesta estrutura seja lognormal. 

Além da presente introdução, este trabalho consiste de mais 4 capítulos. O segundo trata 

da revisão da literatura. Essa revisão aborda sobre o histórico do metal duro, sua caracterização 

estrutural (empregando a estereologia) e de resultados de simulação da estrutura desse material 

na literatura. O capítulo 3 trata da simulação computacional através do Método de simulação 

dinâmica de estruturas do metal duro do tipo WC-Co para duas geometrias. Nesta proposta de 

simulação será simulada tanto a fase dispersa quanto a fase contínua desse material. No 

capítulo 4, faz-se uma apresentação dos resultados alcançados e uma discussão com respeito 

aos resultados da literatura. O capítulo 5 se dedica às conclusões e finaliza-se com as 

referências bibliográficas utilizadas. 
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Capítulo 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo, aborda-se o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao metal duro, 

como fabricação, aspectos de caracterização das fases que o compõem, aspecto da estereologia 

usada para caracterizá-lo, bem como resultados sobre simulação estática e dinâmica deste 

compósito. 

 

2.1 Metal Duro   

 

 

O metal duro é o material compósito constituído de uma fase dura dispersa em uma fase 

dúctil. A fase dura consiste em grãos de carbeto de tungstênio (WC) e a fase dúctil e ligante é 

constituída, principalmente, por cobalto, entretanto níquel e ferro também podem ser utilizados 

como fase ligante.  

A produção de compósitos duros deu-se no início da década de 1920 quando a empresa 

alemã Osram buscava alternativa para a substituição do diamante na confecção de matrizes 

para produção de filamentos de tungstênio. As patentes deste compósito foram registradas por 

Karl Schröter (funcionário da empresa OSRAM). Isso provocou o segundo grande impulso na 

área dos materiais utilizados na fabricação de ferramentas de corte. Após a compra dessa 

patente, a Krupp Organization foi a empresa pioneira no desenvolvimento do metal duro, então 

denominado Widia (“Wie Diamant”, em alemão, “como diamante”), em função da sua elevada 

dureza e resistência ao desgaste, características que determinam suas principais utilizações. O 

primeiro metal duro possuía composição WC-6%p.Co. Outras composições também foram 

desenvolvidas pela Krupp: uma mantendo o teor de cobalto e refinando o carbeto e outra 

aumentando para 7% o teor de cobalto e inserindo outros carbetos como vanádio e tântalo. 

Essas novas composições deram ao metal duro grande superioridade em dureza e resistência ao 

desgaste em relação à composição original (KIM, 2004; KLÜNSNER, 2010; SPRINGGS, 

1995).   

O ganho de propriedade nas primeiras introduções de outros metais na composição do 

metal duro motivou pesquisas com outros carbetos como  TiC, NbC, HfC. Outros 

desenvolvimentos se seguiram, chegando a ter pesquisas que substituíram o WC totalmente 

pelo TiC, gerando a família dos cermet (BOOKES, 1997; ANDRÉN, 2001). 
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Por razões de tradição, as ligas que na composição têm o WC como principal carbeto, 

são chamadas de metal duro. A estrutura do material duro influencia de diversas maneiras suas 

propriedades mecânicas. De maneira geral, quanto maior o teor de ligante menor é sua dureza e 

maior sua tenacidade. Na verdade, a tenacidade do material depende principalmente da 

espessura da camada de ligante entre os grãos de carbeto de tungstênio (BROOKES, 1997).   

A qualidade dos materiais sinterizados está muito relacionada ao controle da 

porosidade. A combinação do WC e do ligante cobalto ocorre de maneira bem ajustada devida 

ao elevado grau de solubilidade em altas temperaturas e molhabilidade do WC no cobalto 

(UPADHYAYA, 2001; HANYALOGLU, 2001).  

Outro fator muito importante na produção de materiais sinterizados, de acordo com a 

aplicação do material fabricado, é o controle do tamanho de grão. Esse controle ocorre 

monitorando os vários fatores que influenciam seu crescimento durante esse processo. Tais 

fatores são: a taxa de variação da temperatura durante o aquecimento e resfriamento, o tamanho 

e a forma das partículas dos pós iniciais, a fração de volume da fase dura, a presença de 

inibidores de crescimento de grão, bem como de outros fatores. O aumento da dureza, sem o 

comprometimento da resistência à fratura, tem sido obtido com o desenvolvimento de ligas 

com granulação muito finas (KASSEL, 1996).  

Dada a alta dureza e o elevado nível de resistência à ruptura, o metal duro é utilizado em 

atividades tais como usinagem de metais, perfuração e corte de rochas, e em peças sujeitas ao 

desgaste. Para aplicações mais severas, como ferramentas de corte, o teor de cobalto varia no 

intervalo de 2 a 13% com tamanho de grão da fase dura variando de     a    . Por outro lado, 

nas aplicações mais moderadas o teor de cobalto fica em torno de 30%  e o tamanho máximo de 

grão é de aproximadamente10    Dado esse tipo de uso, o controle da porosidade e da 

microestrutura do metal duro é imprescindível, porém, atualmente, o metal duro recoberto tem 

ocupado grande parte da fatia desse mercado, o qual o metal duro tem sido utilizado somente 

para a usinagem do alumínio, titânio e para operações especiais (DINIZ, 2002).  

 

2.2 Fabricação do Metal Duro 

 

 No processo de fabricação do metal duro é seguida a rotina da metalurgia do pó. 

Consiste na mistura dos pós (fase dura e ligante) e na moagem em moinhos que podem ser de 

baixa ou alta energia. A moagem é geralmente feita em meio líquido orgânico ao qual um 

lubrificante é adicionado. A parafina é o mais utilizado. Após a moagem, o líquido é retirado 

por secagem. Em seguida é dada continuidade ao processo com a compactação do pó para a 
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conformação das peças, a pré-sinterização, a sinterização em atmosfera predeterminada ou em 

vácuo, e eventualmente alguma operação de acabamento. Portanto, pode-se resumir que o 

processo de fabricação do metal duro segue as seis etapas, conforme mostra a figura 2.1.  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Fluxograma do processo básico de fabricação do Metal duro do tipo WC-Co. 

 

 Antes da descrição detalhada de cada etapa do processo de fabricação do metal duro é 

interessante discutir um pouco sobre a matéria-prima que constitui tal compósito, os pós de WC 

e Co.  

 Embora seja possível produzir WC diretamente do minério, do óxido, do paratungstato 

de amônia ou gases de carbonização, o método mais usado para produção de carbeto de 

tungstênio é carbonizar o pó metálico de tungstênio através da adição controlada de negro de 

fumo. Essa técnica confere bom controle da distribuição e tamanho de partícula que,  

juntamente com o metal ligante, determinam as propriedades do metal duro produzido. A 

Figura 2.2 mostra a micrografia do pó do carbeto de tungstênio. 

 

 

Granulação dos Pós moídos 

Conformação do Pós 

Pré-Sinterização   

Mistura e moagem dos pós 

Operações de Acabamento  
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Figura 2.2: Micrografia do pó de carbeto de tungstênio (SILVA, 1996). 

 

  

O controle do teor de carbono no metal duro é de fundamental importância, pois uma 

pequena variação na quantidade de carbono pode influenciar na ocorrência de grafita livre ou 

compostos ternários, ambos indesejáveis, pois influenciam negativamente as propriedades do 

produto final. A aparição da grafita livre ativa o crescimento do grão do WC e, 

consequentemente, ocorre a diminuição da dureza e resistência à ruptura transversal 

(GUTIÉRREZ, 2002). Por outro lado, a deficiência de C pode fazer aparecer uma fase, 

denominada fase  , cuja fragilidade afeta as propriedades do compósito (YANG, 1986). 

 Pós de tungstênio e carbono são colocados juntos em um misturador rotativo ou em um 

moinho de bolas. Depois de misturados são colocados em um forno e aquecidos a 

aproximadamente 1550ºC para carbonizar o tungstênio e o carbono em monocarbetos (WC). 

Geralmente há excesso de carbono. Essa carbonização é realizada na presença de hidrogênio 

em temperaturas na faixa de 1400 à 1600ºC. Quanto mais baixa está a temperatura, mais se 

evita o crescimento de grãos do carbeto recém-formados (GUTIÉRREZ, 2002). 

 Por outro lado, o pó metálico de cobalto é obtido pela redução de seus óxidos com H2. 

Dentre os óxidos de Co, o mais utilizado é chamado heterogenite, que contém em torno de 70% 

deste metal. A temperatura de redução oscila entre 600 e 700ºC(GUTIÉRREZ, 2002). 

 Para temperaturas abaixo de 417ºC, aproximadamente, pois depende da pureza e da 

velocidade de resfriamento, o cobalto possui estrutura Hexagonal Compacta (HC), enquanto 

que para temperaturas acima desta e abaixo do seu ponto de fusão (1495ºC), predomina a 

estrutura Cúbica de Face Centrada (CFC). Na presença de carbono e tungstênio, a fase CFC da 

solução sólida de Co se estabiliza, favorecendo essa forma alotrópica para o metal duro. No 
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entanto, quando este é submetido a grandes deformações, o Co pode vir a se transformar na 

forma HC, o que favorece a fragilidade da liga (SIVAPRAHASAM, 2007). A Figura 2.3 

mostra uma micrografia das partículas de cobalto. 

 

 

Figura 2.3: Micrografia do pó de Co com 99,5% de pureza, formato poroso (TORRES, 2009). 

 

Após obtenção dos pós de WC e Co, os mesmos são misturados em quantidades 

apropriadas em moinho de bolas (é recomendável que as bolas sejam do mesmo material a ser 

produzido para evitar contaminação) com adição de álcool ou acetona para evitar a oxidação 

dos pós e impedir o aumento da temperatura da mistura. De fato há diferentes tipos de moinhos 

para a realização de moagem de pós. Estes moinhos diferem em sua velocidade de operação e 

sua capacidade para controlar a operação através da variação da temperatura de moagem e na 

medida de minimizar a contaminação dos pós. Dependendo do tipo de pó, da quantidade de pó, 

e da constituição definitiva necessária, um moinho adequado pode ser escolhido. Moinhos de 

bolas, planetário  ou  atritor e vibratórios  são muito utilizados. Moinhos especialmente 

concebidos são usados para aplicações específicas (SURYANARAYANA, 2001).  

Durante ou após a moagem é adicionado um ligante orgânico, geralmente a parafina, 

para facilitar a compactação do pó e diminuir o desgaste da matriz.  Antes da compactação é 

necessário que a mistura seja seca e granulada. A granulação visa tornar a mistura fluida o 

suficiente para permitir o fácil preenchimento da matriz de compactação da peça a ser 

produzida.  

A técnica e os parâmetros utilizados na mistura e na moagem dos pós determinam a 

dispersão, o tamanho e a distribuição de tamanho das partículas de WC e Co. O moinho de 

baixa energia é mais eficaz para promover a homogeneização da mistura e a moagem de alta 
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energia, além de homogeneizar, atua no refinamento das partículas das fases presentes e nas 

alterações macroestruturais (SURYANARAYANA, 2001). 

A compactação é uma importante etapa no processo da tecnologia do Pó. É nesta etapa 

que a massa de pó ganha a forma final da peça a ser produzida ou uma forma muito próxima 

desta. Esta etapa objetiva estabelecer, tanto quanto possível, as dimensões finais da peça para 

diminuir efeitos de variação dimensional na sinterização.  

Das diversas técnicas de conformação, destacam-se as principais como sendo 

prensagem axial em matriz, extrusão a quente, moldagem por injeção, prensagem a quente, 

colagem de fita e prensagem isostática. Destas, a mais utilizada é a prensagem axial em matriz, 

devido a sua praticidade e por fornecer compactados com densidades bastante uniformes, se 

alguns cuidados forem tomados, como por exemplo, a boa fluidez do pó. A desvantagem desta 

técnica está no custo das matrizes, que só tornam compensatórias para produção com essas 

matrizes de uma grande quantidade de peças, e na restrição no formato das peças produzidas 

por esta técnica. 

A moldagem por injeção permite a obtenção de formatos mais complexos, no entanto, 

possui a desvantagem na preparação, injeção e retirada da massa plástica, ocasionando baixa 

densidade na peça fabricada. Isso ocasiona uma elevada contração durante a sinterização, 

dificultando a obtenção das dimensões desejadas e provocando deformações. A colagem de fita 

permite a obtenção de corpos na forma de folhas maleáveis de espessuras diversas. A extrusão 

a quente é uma técnica que permite a obtenção de peças de formato longo de seção constante. 

Na prensagem a quente, a mistura dos pós é simultaneamente aquecida e prensada para que seja 

dada forma à peça a ser produzida. O equipamento consiste em uma prensa uniaxial acoplada a 

um forno que chega além dos 1500ºC. É recomendada para a produção de peças com baixo teor 

de ligante, de dimensões grandes e porosidade residual nula, características obrigatórias em 

matrizes de compactação sujeitas a altas pressões.  

Seja qual for a técnica de conformação usada, é imprescindível que a formação de 

defeitos tais como trincas, vazios e gradientes de densidade sejam evitados, pois eles 

dificilmente são corrigidos nas etapas posteriores e irão inutilizar a peça (SILVA, 1996). 

Antes da etapa de sinterização, é feita uma pré-sinterização com o objetivo da retirada 

do agente ligante usado como lubrificante, o ajuste de carbono na liga, eliminação de parte das 

impurezas adsorvidas na superfície dos pós e o ajuste na forma da peça (ALLIBERT, 2001). 

Segundo Upadhyaya (2001), na rota de processamento convencional, uma atmosfera de argônio 

é utilizada durante a pré-sinterização até 600ºC para eliminação do material orgânico utilizado. 
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Para a temperatura de 650ºC a 1275ºC é utilizado o vácuo, todavia atmosferas de hidrogênio e 

nitrogênio também são usadas no processo de pré-sinterização. 

A pré-sinterização pode ser feita em um forno diferente daqueles em que é feita a 

sinterização, mas existem fornos que fazem as duas etapas.  

Outro fator que é muito relevante nesta fase de pré-sinterização é a taxa de aquecimento 

empregada. Uma baixa taxa de aquecimento favorece a eliminação do lubrificante por 

evaporação, sem deixar defeitos estruturais. Esta fase também pode ser utilizada para fazer 

ajustamento do teor de carbono com a inserção de um suporte da amostra de grafite 

(UPADHYAYA, 2001).  

Antes de tratar diretamente sobre a sinterização do metal duro é importante que se fale 

um pouco sobre o que seja a sinterização de maneira geral. A sinterização é um processo físico, 

termicamente ativado, que faz com que um conjunto de partículas de determinado material, 

inicialmente em contato mútuo, adquira resistência mecânica. Sua força motora é o 

decrescimento de energia superficial livre do conjunto de partículas, conseguido pela 

diminuição da superfície total do sistema. Isso ocorre pela redução dos espaços vazios 

existentes entre as partículas, o que resulta em um corpo rígido e completamente denso. 

A literatura considera dois tipos de sinterização: a sinterização por fase sólida e a 

sinterização por fase líquida. Nas duas fases de sinterização é possível obter a densificação total 

ou parcial da estrutura sinterizada, sendo que, com o primeiro tipo, é possível se obter uma 

estrutura com porosidade controlada, enquanto que o fechamento total da porosidade é mais 

facilmente obtido através da sinterização por fase líquida.  

Na sinterização por fase sólida, o material é transportado sem que haja qualquer tipo de 

líquido na estrutura. Neste estágio de sinterização, a rigidez e a densificação da estrutura são 

conseguidas pelo aumento da área de contato entre as partículas e o melhor empacotamento de 

matéria. Diferentemente, na sinterização por fase líquida, há formação de uma fase líquida na 

estrutura. O líquido formado pode ser causado pela fusão de um dos componentes do sistema 

ou pode ser resultado da reação entre, pelo menos, dois dos componentes do sistema. A 

sinterização por fase líquida fecha vazios da estrutura mais rapidamente que na fase sólida. Este 

tipo de sinterização é fundamental na consolidação de materiais de difícil sinterização por fase 

sólida, como o caso do metal duro. 

As técnicas de sinterização são classificadas em técnicas tradicionais e técnicas 

inovadoras. Como técnicas tradicionais, podem-se citar a sinterização em forno resistivo, a 

sinterização com auxílio de pressão e a sinterização reativa. Já sobre as técnicas inovadoras, 
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podem-se citar a sinterização por microondas, a sinterização seletiva a laser e a sinterização a 

plasma. Essas técnicas não serão detalhadas. 

Será feito o detalhamento da sinterização do metal duro tomando como referência a 

técnica de sinterização em forno resistivo. A atmosfera mais utilizada é o vácuo e a temperatura 

varia entre 1400ºC e 1550ºC, dependendo da quantidade de metal ligante e da presença de 

outros carbetos na liga. Quanto menor o teor de metal ligante e maior o teor de carbetos que 

não sejam o WC maior será a temperatura de sinterização (UPADHYAYA et al, 2001).  

A sinterização do WC-Co ocorre basicamente devido à boa molhabilidade do cobalto, 

isto é, o ângulo de contato entre o cobalto e o carbeto de tungstênio é zero. Isso faz com que o 

cobalto tenha enorme afinidade com a superfície das partículas de carbeto. Antes mesmo da 

formação da fase líquida, por volta de 800ºC, aglomerados de carbeto e cobalto são formados e 

crescem à medida que o cobalto se espalha sobre as partículas de carbeto mais distantes. Este 

espalhamento é consequência de um efeito combinado de baixa energia superficial da interface 

cobalto-carbeto e da diminuição da viscosidade do cobalto. Esta diminuição da viscosidade é 

justificada pelo aumento dos defeitos na rede cristalina do cobalto provocados pelos átomos de 

tungstênio e carbono dissolvidos pelo cobalto à medida que é aumentada a temperatura. A 

solução de W e C na fase ligante também provoca o crescimento de grãos do carbeto de 

tungstênio pelo mecanismo de solução-precipitação mesmo abaixo da temperatura eutética de 

1275ºC.  

Os aglomerados continuam a crescer e se conectam. A partir deste momento passam a 

sinterizar como se fossem partículas grandes, com a diferença que eles se deformam enquanto 

sinterizam. Essa deformação possibilita a formação de porosidades que margeiam os 

aglomerados. Isso acontece ainda durante o aquecimento, abaixo da temperatura de formação 

do líquido (DA SILVA, 2001). 

Quando a fase líquida é formada, a estrutura já pode apresentar mais que 90% de 

densidade relativa, dependendo do tamanho médio de partícula dos pós de WC e Co. A fase 

líquida se espalha rapidamente pela estrutura e preenche os poros ainda existentes, provocando 

um rearranjo das partículas de carbeto. No preenchimento dos poros pelo líquido formado, 

primeiramente, são preenchidos os poros menores devido à maior força de capilaridade. 

Posteriormente são preenchidos os poros maiores. Caso haja escassez de líquido, as peças 

sinterizada não densificam completamente. 

A sinterização por fase líquida é imprescindível na fabricação do metal duro porque é 

capaz de fechar poros e dar homogeneidade que a sinterização em estado sólido não consegue. 
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Isso se deve à maior mobilidade dos grãos de carbetos na presença de líquido, em comparação 

com sua mobilidade antes da fase líquida aparecer. 

Inicialmente os grãos têm a forma original das partículas do pó de WC que, por sua vez, 

têm a forma determinada pelo método usado para sinterizar o pó ou pela moagem utilizada. As 

partículas dos pós de WC são geralmente de cantos arredondados ou de partículas fraturadas. 

Durante a sinterização, os grãos de WC tendem a assumir uma forma correspondente à forma 

de equilíbrio do carbeto de tungstênio imerso em cobalto, conforme ilustra as Figuras 2.4 e 2.5. 

Esta forma é decorrente da estrutura cristalina peculiar do carbeto de tungstênio e pela energia 

de cada face cristalina. Na próxima sessão será feito um detalhamento da estrutura do metal 

duro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Morfologia dos grãos de WC de uma amostra de metal duro WC-35%pCo-0.7%C 

sinterizada a 1450ºC durante 8 h (KIM et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Microestrutura de WC-Co (ANDRÉN, 2001). 
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Na última fase do processo da metalurgia do pó é feito o reajuste nas peças produzidas 

como: correções na forma da peça, acabamentos superficiais, retificação e outros problemas de 

natureza estética na peça fabricada. 

 

 
2.3 Estruturas do Metal Duro e Crescimento de Grão 

 

A estrutura cristalina do WC é hexagonal simples (grupo espacial hexagonal P-6m2, Nº 

187). A Figura 2.6 mostra células unitárias do carbeto de tungstênio sob três perspectivas. 

Pode-se observar que os átomos de tungstênio e de carbono formam duas redes cristalinas 

interpenetrantes onde cada célula unitária é composta por 6 átomos, sendo 3 de carbono e 3 de 

tungstênio e os parâmetros de rede da célula unitária são a = 2,906 Å e c = 2,837 Å com a razão  

c/a = 0,976 (NRL, 2011). De acordo com as Figuras 2.6 (b) e (c), pode ser observado que a 

estrutura do WC é formada por planos paralelos alternados de átomos de tungstênio e carbono e 

que cada átomo de carbono está ligado a seis átomos de tungstênio (três na camada superior e 

três na camada inferior). O mesmo ocorre com os átomos de tungstênio, isto é, cada átomo de 

tungstênio está ligado a seis átomos de carbono (três na camada inferior e três na camada 

superior). Pela Figura 2.7, pode-se observar que tanto os átomos de tungstênio quanto os 

átomos de carbono formam uma malha hexagonal (SOMMER, 2002). 

 

                  

 

 

 

  

  

 

Figura 2.6: Célula unitária de WC: (a) vista superior; (b) vista em perspectiva de uma célula 

unitária, (c) vista em perspectiva de duas células unitárias. 
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Figura 2.7: Vista superior de uma rede cristalina de WC, destacando dois planos 

cristalográficos. 

 

 

 A Figura 2.7 mostra que a rede cristalina do WC não é centro-simétrica e, 

consequentemente, isso provoca anisotropia na estrutura. Este efeito determina a forma que o 

cristal de WC assume quando embebido no Co. De fato existem três famílias de planos densos. 

Na notação de Miller-Bravais, são: {(0 0 0 1), (0 0 0 -1)} , {(1 0 -1 0), (-1 1 0 0), (0 -1 1 0)} e 

{(0 1 -1 0), (-1 0 1 0), (1 -1 0 0)}. Como pode ser visto na Figura 2.7, as duas últimas famílias 

se diferenciam pelas distâncias entre o plano de tungstênio e os planos de carbonos 

imediatamente vizinhos. Nota-se que a distância para o plano de carbono imediatamente 

superior é maior que para o plano de carbono imediatamente inferior. Cada átomo de 

tungstênio está ligado a quatro átomos de carbono do plano inferior e ligado a dois átomos de 

carbono no plano superior.  

A Figura 2.7 também mostra que as superfícies livres de WC são criadas 

preferencialmente expondo o plano de átomos de tungstênio e o plano de átomos de carbono 

ligeiramente abaixo de um plano de tungstênio. Como consequência, as faces dos cristais 

formados possuem propriedades distintas. A diferença de energia dessas faces é responsável 

pela característica da forma trigonal do WC formado durante a sinterização de fase líquida, 

favorecendo as formas de prisma triangular, plaquetas triangulares, plaquetas hexagonais, 

prismas triangulares truncados e até formas arredondadas (SOMMER, 2002; HERBER, 2006). 

A forma dos grãos também sofre uma influência direta do conteúdo de C e Co. Partindo 

de grãos arredondados de WC, observa-se que durante o aquecimento já começam a surgir 

grãos facetados de WC na fase de sinterização sólida e que o conteúdo de C não interfere na 

forma do grão. Durante a sinterização de fase líquida para ligas com baixo teor de Co, os grãos 

são menos triangulares em ligas ricas em C do que ligas ricas em W. Eles se tornam menos 

alongados nas ligas ricas em C, quando é aumentado o tempo de sinterização, enquanto uma 

a2 
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evolução limitada é observada nas ligas rica em W. Por outro lado, para ligas com maior teor 

de Co, os grãos tornam-se mais triangulares para ligas ricas em carbono (DELANOË, 2009). 

Durante a sinterização, os grãos de carbetos de tungstênio crescem. O crescimento 

destes grãos é dependente de muitas variáveis, como a granulometria e pureza dos pós iniciais, 

percentual de cada componente da mistura (WC, Co), adição de outros carbetos, excesso ou 

carência de átomos de carbono e tungstênio, taxa de variação de aquecimento e de 

resfriamento, tempo de moagem dos pós iniciais e tempo de sinterização (MANUEL, 2004; DA 

SILVA, 2001; ANDRÉN, 2001; SOMMER, 2006).  

Vários trabalhos têm pesquisado o crescimento dos grãos e meios de inibi-los. No caso 

de pós de granulação nanométrica, o crescimento dos grãos ocorre muito rapidamente nos 

primeiros estágios da sinterização e muitos estudos apontam que o crescimento rápido ocorre 

por coalescência de grãos (FANG et al, 2009). Para inibição de crescimento de grão têm 

destaque os carbetos VC, NbC, Cr3C2  e TaC como pós misturados na composição do metal 

duro. Os VC e Cr3C2 têm maior destaque na inibição de crescimento de grão de WC para o 

metal duro devido a sua boa solubilidade e difusividade na fase ligante cobalto (SADANGI et 

al, 1999; HERBER, 2006).  

 

 

2.4. Caracterização Estrutural do Metal Duro 
 

 

O controle da estrutura do metal duro é uma rotina na indústria do metal duro tanto no 

que diz respeito ao controle de qualidade, quanto ao desenvolvimento de novos produtos. Este 

controle é feito por testes destrutivos e não-destrutivos. Nesta caracterização, pode-se ter uma 

ideia da homogeneidade da estrutura, da existência de lagos da fase ligante e/ou aglomerados 

de grãos de carbetos, da existência de crescimento heterogêneo de grão e da granulometria do 

carbeto de tungstênio. Os testes não-destrutivos são baseados em propriedades magnéticas da 

fase ligante e os testes destrutivos são baseados em microscopia quantitativa ou estereologia 

(BURITI, 2003). 

Os testes magnéticos são de magnetização de saturação e de coercividade (SILVA, 

1996). O primeiro dá indicação sobre o teor de carbono no material. Este teor de carbono 

informa indiretamente sobre a presença de fases indesejáveis na estrutura, como precipitados de 

grafite e carbetos mistos de tungstênio e cobalto, pois essas fases aparecem sempre que há 

excesso ou carência de carbono além de certa faixa de referência. A medida de coercividade dá 
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indicação indireta do tamanho médio de grão de carbeto da estrutura. Dado à natureza 

ferromagnética do cobalto, sua desmagnetização depende do movimento dos domínios 

magnéticos. Esta movimentação será tanto mais difícil quanto maior a área das interfaces da 

fase cobalto com o carbeto. Esta propriedade também é estendida para grãos finos e ultrafinos, 

como pode ser visto na Figura 2.8 (a).  A Figura 2.8 (b) mostra que quanto menores forem os 

grãos de carbetos maior será esta interface, logo maior será a coercividade (TOPIC´ et al, 

2006).  É possível relacionar a coercividade ao tamanho de grão e, através da relação de Hall-

Petch (ROEBUCK, 1999), pode-se ligar o tamanho de grão médio do carbeto à dureza do 

material. 

          

          
Figura 2.8: (a) gráfico da influência do Co(wt.%) na coercividade magnética do WC-Co para diferentes 

classe de tamanho de grão de WC. (b) gráfico da coercividade verso tamanho de grão. (TOPIC´ et al, 

2006) 

 

A técnica destrutiva envolve a adequada preparação de uma seção da estrutura que seja 

representativa. Sua observação sob microscópio e a análise quantitativa de parâmetros 

estruturais são feitas através da estereologia (UNDERWOOD, 1970). Para o caso do metal 

duro, os parâmetros que podem ser medidos por esta técnica, em um plano de observação, são: 

o tamanho médio dos grãos, a distribuição de tamanho dos grãos, a contiguidade e a 

conectividade da fase dura WC, bem como o livre caminho médio da fase ligante. O fato de 

esta técnica permitir encontrar a distribuição dos grãos na estrutura, a deixa em vantagem sobre 

a medição da coercividade, contudo esta técnica demanda muito mais tempo e trabalho.  

Os procedimentos e conceitos relacionados neste último parágrafo serão definidos e 

esclarecidos na próxima seção. 
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2.4.1 Estereologia e Metal Duro 

 

A estereologia é um conjunto de procedimentos baseados em geometria e probabilidade 

que, a partir de medições ou contagem de elementos estereológicos (segmentos de retas, 

pontos, área de seções e perímetro) de uma imagem plana de uma estrutura tridimensional, 

produz informações sobre as características da estrutura original.  As características que podem 

ser reveladas por esta técnica são: volume e área superficial de certos elementos da estrutura 

(no caso do metal duro pode ser o volume e área superficial da fase WC), nível de vizinhança 

entre fases presentes na estrutura (contiguidade), livre caminho médio da fase matriz, tamanhos 

de elementos volumétricos, entre outros. Para obter os elementos estereológicos são utilizados 

como ferramentas estereológicas pontos, retas e planos. 

A Figura 2.9 mostra a micrografia de uma seção plana de uma estrutura de metal duro 

com alguns parâmetros de medição estereológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Seção de estrutura de metal duro ilustrando parâmetros mensuráveis pela 

estereologia: (a) intercepto linear de uma seção da fase WC; (b) perímetro de uma seção do 

grão; (c) intercepto linear da fase ligante Co; (d) área de contato entre dois grãos; (e) área de 

uma seção de grão de WC (micrografia adaptada de DELANOË, 2009). 

 

Para a determinação dos parâmetros estruturais do metal duro, faz-se a preparação de 

uma seção metalográfica da estrutura e posterior captura das imagens destas superfícies após 

todo um tratamento adequado. Sobre as imagens são feitas as medições estereológicas. Para 

tanto, é traçada uma grade de pontos e retas para obtenção dos elementos utilizados pela 

estereologia para medição dos parâmetros estruturais. Para o caso do WC-Co, o tamanho e a 
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distribuição de tamanho dos grãos de WC são medidos pela área da interseção entre o plano de 

medida e cada grão do carbeto secionado ou pelo comprimento da interseção entre os grãos de 

WC e a linha de teste traçada sobre o plano de medição (YANG, 1995). O primeiro é 

denominado intercepto de área e o último intercepto linear. Considerando a interseção da reta 

teste com a fase matriz, tem-se o intercepto linear da fase matriz. Tomando todos estes 

interceptos e dividindo pela sua quantidade, tem-se o intercepto médio. O intercepto médio da 

fase ligante, conhecido como livre caminho médio, denotado por  , dá informações da 

espessura da camada da fase ligante que está separando os grãos de carbeto. Esta grandeza pode 

ser mensurada pela expressão  

 

                                          
       

     
                                                                        (2.1) 

 

onde       é a fração de volume da fase WC( ) na estrutura e       é o número de interseções 

da linha teste com as partículas da fase   por unidade de comprimento da linha teste. Pode-se 

provar que este parâmetro pode ser expresso pela expressão 

                                              

                                                            
       

     
                                                              (2.2) 

 

onde     é o intercepto médio da fase WC (UNDERWOOD, 1970). Nesta expressão, nota-se 

que mantendo a fração de volume da fase carbeto constante, o aumento do tamanho do grão 

gera um aumento do livre caminho médio. Esse mecanismo é utilizado para aumentar a 

tenacidade do compósito mantendo inalterada sua composição. 

 Outro parâmetro que dá informações sobre a estrutura do metal duro é a contiguidade da 

fase dura. A contiguidade da fase dura, denotada por     , é definida como a razão entre a área 

desta interface e a área superficial total dos grãos. Denotando o símbolo    para a fase dura e   

para a fase ligante, pode-se definir matematicamente a contiguidade pela expressão 

                      

     
        

                
                                                 (2.3) 

 

onde         é a área da interface entre grãos da fase dura por unidade de volume e         é 

a área da interface entre as duas fases por unidade de volume. Como os contatos entre os grãos 
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da fase dura facilitam a propagação de trinca, o conhecimento deste parâmetro possibilita obter 

informações sobre a dureza e a tenacidade do compósito. O uso prático desta expressão é feito 

com contagem dos pontos de interseção da linha de teste no plano de corte com o bordo das 

seções de área da fase dura, visto que a fração de área por unidade de comprimento       , 

onde    é o número de vezes que a linha de teste toca o bordo da seção de área por unidade de 

comprimento da reta teste. 

 A obtenção da fração de volume da fase dura do metal duro pode ser alcançada pela 

estereologia com a contagem de pontos, cálculo do comprimento dos interceptos lineares ou 

pelo cálculo da área de seções das interseções dos grãos de carbeto de tungstênio com o plano 

de  corte. Para o cálculo por contagem de ponto, traça-se uma malha de pontos sobre os planos 

de cortes e calcula-se a fração do número de pontos pertencentes às seções de área pelo número 

total de pontos nos planos. No caso do cálculo por contagem de interceptos lineares, traça-se a 

grade de retas pelo plano de corte e calcula-se o comprimento de todos os interceptos lineares. 

A fração de volume é a razão entre o comprimento de todos os interceptos pelo comprimento 

de todas as retas do plano. Já o cálculo da fração de área é feito tomando a razão da soma das 

áreas das seções de interseção dos grãos com o plano de corte pela área total dos planos de 

corte (UNDERWOOD, 1970).   

 O uso da estereologia está hoje muito associado ao uso de microscópios, tanto óptico 

quanto eletrônico, além do uso de analisadores de imagem que facilitam os cálculos 

estereológicos, que antes eram muito trabalhosos, como o caso do cálculo de área de seções 

(RUSS; DEHOFF, 1999). Vale ressaltar que a boa resolução da imagem é imprescindível para 

a precisão das medidas.  

 Cabe aqui observar que em medições em estruturas reais, o número de imagens que é 

disposto para as medições dos parâmetros estruturais do metal duro é insuficiente para uma 

conclusão definitiva sobre os parâmetros medidos. Neste ponto, a simulação computacional é 

um recurso que vem crescendo para simular estruturas que tenham comportamentos que 

aproximam as estruturas reais para que se possam fazer inferências sobre estas reais estruturas. 

A estereologia é um bom método de teste para avaliar a funcionalidade destes programas 

computacionais. 

 Uma equação que relaciona o intercepto médio da fase dura com o volume e a área 

superficial dos grãos do metal duro é a equação de Tomkeieff 

 

    
    

   
                                                            (2.4) 
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onde     e    , são, respectivamente, volume médio e a área superficial média dos grãos da fase 

WC (UNDERWOOD, 1970).  Como exemplo ilustrativo, para uma estrutura formada por 

esferas de mesmo tamanho e de raio  , o valor do intercepto médio é     
 

 
  

 

 
   onde D é 

o diâmetro da esfera, ou equivalentemente,    
 

 
   .   

 O tamanho e a distribuição de grãos em uma estrutura são parâmetros que muito bem 

caracterizam um determinado material. Para uma amostra que possui grãos esféricos é 

consensual que o diâmetro da esfera é um excelente parâmetro para representar o tamanho do 

grão deste material, no entanto, para estruturas que possuem partículas de forma irregular, 

como o metal duro, outra definição deve ser empregada. Em muitos trabalhos de caracterização 

de estrutura do metal duro, encontrado na literatura, é comum utilizar o diâmetro esférico 

equivalente, isto é, o diâmetro de uma esfera que possui o mesmo volume do grão da estrutura 

(BURITI, 2003; UNDERWOOD, 1970; HIGGINS, 2000). Apesar de existirem outros 

parâmetros que também podem representar o tamanho do grão, como diâmetro de Feret, 

diâmetro tangente, diâmetro de Martin e outros, neste trabalho de tese, será adotado o diâmetro 

esférico equivalente como parâmetro para representar o tamanho do grão.  

 Um método experimental simples e conveniente para determinar a distribuição e o 

tamanho médio do grão é a medida dos interceptos lineares em amostras metalográficas 

polidas. A relação entre o tamanho médio do grão,   , e o tamanho do intercepto médio,    , é 

dada pela expressão  

 

                                                             (2.5) 

 

onde   é uma constante de proporcionalidade entre estas duas grandezas. A constante   é, na 

realidade, o produto de dois fatores, um dependente da forma do grão e o outro da distribuição 

dos grãos na estrutura (HAN, 1995). Para o caso de grãos esféricos, de acordo com a expressão 

2.4, observa-se que    
 

 
.           

 Para corpos convexos, em geral, podemos deduzir matematicamente relações entre os 

vários parâmetros que envolvem as medidas de corpos dispersos em uma estrutura.  A Tabela 

2.1 sintetiza estas expressões:     
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Tabela 2.1: Expressões estereológica                           

Parâmetro a ser determinado Expressão Variáveis independentes 

 

Intercepto linear médio       
 

 

    
   

  
 

  
    - volume médio dos grãos 

   - superfície média dos grãos 

 

Área média projetada       
 

    
 

 
 

 

 

  - área superficial do grão 

 

Altura média projetada para 

poliedros convexos       

 

    
           

  
 

 

   - i-ésima aresta do poliedro 

   - valor do diedro d i-ésima 

aresta do poliedro 

 

Intercepto de área média      
 

 

 

   
 

   
 

 

 

  - volume do grão 

      - altura projetada média 

 

 

 

Intercepto de perímetro médio  

      

 

     
  

   
 

 

    
 

 
 
 

   
 

 

 

   - intercepto de área média 

   - intercepto linear médio 

 

  - área superficial do grão  

   – altura média projetada do grão 

 

 Os grãos de carbeto de tungstênio, de maneira geral, têm a sua forma estabilizada no 

formato de prismas triangulares e prismas triangulares truncados. Considerando as definições 

de razão de aspecto     como sendo o quociente entre a altura e o lado da base do triângulo 

equilátero, isto é,   
 

 
 e razão de truncamento     como sendo a razão entre o lado    e o 

lado  , isto é,   
  

 
, onde se toma         , conforme as variáveis ilustradas na Figura 

2.10, Zeferino (2006), utilizando as relações da Tabela 2.1, calculou os vários parâmetros para 

os grãos do metal duro, conforme pode ser visto na Tabela 2.2. Cabe lembrar, de acordo com a 

definição de razão de truncamento, que o prisma triangular de base equilátera é um caso 

particular do prisma triangular truncado, bastando para isso tomar    , e que a razão de 

truncamento varia no intervalo de 0 a 0,5. 
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Figura 2.10: Modelo de grãos prismáticos de WC adotados para estrutura dura do metal duro. 

(a) prisma triangular reto de base equilátera; (b) prisma triangular reto de base equilátera 

truncada por planos paralelos às arestas laterais. 

                                 

 

Tabela 2.2: Expressões estereológicas usadas no cálculo dos parâmetros dos grãos de WC em 

função da razão de aspecto    , razão de truncamento     e do lado da base do prisma 

triangular de base equilátera    . 

ORDEM PARÂMETRO DO GRÃO EXPRESSÃO 

 

1 

 

Tamanho do grão (Diâmetro 

equivalente - D) 
   

   

  
        

 

 

 

2 

 

Volume (V) 

 

  

 
           

 

3 

 

Superfície total (S) 

 

 
                      

 

4 

 

Área projeta média       
 

 
 

 
                      

 

5 

 

Altura projetada média      
 

 

         

 
  

 

6 

 

Intercepto de área média      
 

 

          

         
  

 

7 

 

Intercepto linear médio       
 

 

           

                 
  

 

8 

 

Intercepto de perímetro médio       
 

           

            
   

 

L 

h 

( a ) ( b ) 

   

   

h 
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2.4.2. Distribuição Normal e Lognormal  

 

 Em pesquisas da estrutura do metal duro, baseada em medidas de interceptos em 

micrografias reais deste compósito, pesquisadores apontam que a verdadeira distribuição das 

partículas de carbeto de tungstênio é lognormal (ROEBUCK, 1993; CHABRETOU, 1999; 

MISSIAEN, 2001). No entanto, todos os trabalhos que tentaram simular a estrutura do metal 

duro em computador não têm encontrado que a distribuição dos interceptos e das partículas 

dura do metal duro sejam lognormal.  

Este trabalho de tese fará uma investigação, com base em simulação computacional 

dinâmica, da verdadeira distribuição das partículas de WC na estrutura do metal duro. Para 

tanto, será apresentada a função de distribuição lognormal derivada da função de distribuição 

normal, a partir de uma mudança de variável. 

A função de distribuição normal, com média   e desvio padrão  , é dada pela expressão  

 

       
 

     
 
 
      

                                                        (2.6) 

 

Fazendo a mudança de variável      , obtém-se uma nova função de distribuição que 

está restrita ao domínio dos reais não negativos, denominada função de distribuição lognormal. 

A expressão da distribuição lognormal é dada pela expressão 2.7, onde        é o logaritmo 

neperiano da variável  . 

       
 

       
 
 
           

                                           (2.7) 

 

Observa-se que a mesma média e o mesmo desvio padrão da função de distribuição 

normal. A Figura 2.11 ilustra as duas funções de distribuição dada pelas expressões 2.6 e 2.7 

com desvio padrão       e média       .  
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Figura 2.11: Função de distribuição: (a) função de distribuição normal e (b) função de 

distribuição lognormal associada à distribuição normal. 

 

 É comum encontrar na literatura a expressão dada pela equação 2.8 para a função de 

distribuição lognormal. A vantagem dessa expressão é que a média   é exatamente o valor em 

que a função de distribuição de probabilidade acumulada atinge    , como ocorre com a 

função de distribuição normal. 

 

     
 

       
 
 
                

                                           (2.8) 

 

Neste trabalho será considerada a função de distribuição lognormal dada pela expressão 2.7. 

 

2.4.3. Resultado da Caracterização do Metal Duro na Literatura 

 

 Nesta seção serão relatados trabalhos que tratam da caracterização do metal duro que 

estejam relacionados ao uso da estereologia como técnica utilizada e que enfocam a 

distribuição de tamanho de grão.  

 Gurland (1954) investigou vários fatores que influenciam no crescimento dos grãos de 

carbeto de tungstênio na liga de metal duro WC-Co. Ele concluiu que o aumento do conteúdo 

de carbono, o aumento da temperatura de sinterização, o aumento do ligante, o aumento do 

tempo de sinterização e a não homogeneidades dos grãos propiciam o aumento do crescimento 

dos grãos. Verificou que a taxa de crescimento dos grãos depende dos tamanhos dos pós 

iniciais. Quanto maior o tamanho do pó inicial, menor a taxa de crescimento dos grãos. A 

(a) (a) 
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Figura 2.12 ilustra a distribuição do tamanho dos grãos, dividido em 6 classes, em função do 

tempo de sinterização. A largura da curva também aumenta com o tempo de sinterização. A 

tabela apresentada ao lado do gráfico da Figura 2.12 mostra o quanto pode evoluir o tamanho 

do grão com o passar do tempo de sinterização. Percebe-se, também, que a curva de 

distribuição de tamanho de grãos lembra a distribuição lognormal. Cabe observar no gráfico 

que os pós iniciais já têm uma distribuição que já lembram a distribuição log-normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Mudança da distribuição de tamanho de grão numa isoterma a 1400 ºC 

(GURLAND, 1954). 
 

 Analisando 50 ligas comerciais, Roebuck et al. (1993) mediram a distribuição de 

tamanho de grãos através de medições de interceptos linear e interceptos de área das seções no 

plano de corte de cada amostra. Foi observado para todas as amostras que tanto a distribuição 

de interceptos linear quanto de área apresentavam curvas de distribuição lognormal. Outro fato 

interessante observado pelos autores é que os menores interceptos de todas as amostras eram 

cerca de 100 vezes menores que os maiores interceptos. Com os gráficos das distribuições foi 

possível concluir que com as curvas de distribuição de área é possível evidenciar melhor as 

diferenças entre cada estrutura analisada. 

 Butler (1969) desenvolveu um protótipo físico para investigar a estrutura do metal duro. 

Neste protótipo, a fase dura foi modelada por prismas de madeira de mesmo tamanho e a fase 

ligante por uma massa plástica de água e argila. A medição e a distribuição dos interceptos 

lineares foram feitas, no entanto, não é descrito o procedimento utilizado para fazer tais 

medições. Este autor também fez o desdobramento da distribuição do tamanho de grãos. Era 

esperado um único tamanho de grão, mas foi encontrada uma distribuição de tamanho com uma 
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razoável largura. O autor não descreve o método de desdobramento utilizado para obtenção da 

distribuição de tamanho de grão. 

 Dos muitos trabalhos que analisam a evolução da granulometria como efeito da variação 

de parâmetros, como: tamanho dos pós iniciais de WC, teor de cobalto, taxa de aquecimento de 

sinterização e teor de carbono, os autores Chabretou et al. (1999) observaram que para pós 

iniciais menores que     havia um fortíssimo crescimento no tamanho dos grãos de forma 

heterogênea, no entanto, para grãos iniciais maiores, a taxa de crescimento era mais retardada. 

Para as medidas dos interceptos lineares, os autores obtiveram micrografia das amostras por 

microscópio eletrônico de varredura com posterior binarização das imagens. Dado que não foi 

feito nenhum tratamento nas imagens, o que favorece medir grãos coalescidos como sendo um 

mesmo grão, pode-se justificar a elevada largura da classe de interceptos com medidas de zero 

até       Quanto às curvas de distribuição de interceptos, todas as amostras foram 

identificadas com um comportamento lognormal. 

 Roebuck et al. (1998) tentaram fazer a reconstrução de grãos da estrutura do WC de 

uma liga de metal duro com 12% de cobalto. Para tanto, fizeram um corte na estrutura e um 

polimento sequencial de maneira que fosse possível controlar a espessura das camadas retiradas 

e identificadas as coordenadas dos vértices dos polígonos gerados pelos cortes dos grãos.  Após 

cada polimento era feito o registro da imagem da superfície. Empregando um software de 

reconstrução tridimensional foram reconstruídas as imagens dos grãos obtidos. O resultado das 

imagens geradas nada lembra os grãos prismáticos da WC, como pode ser verificado na Figura 

2.13.  

 

                                   

Figura 2.13: Grãos de WC reconstruídos através de uma série de seções (ROEBUCK et al., 

1998) 
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 O método de análise da estrutura do metal duro feito é através da imagem da superfície 

de uma amostra após todo um trabalho de preparação. Para tanto, as medidas feitas nessas 

imagens fornecem medidas bidimensionais. A estereologia faz uma correlação entre estes 

parâmetros medidos e os parâmetros tridimensionais da fase pesquisada. Existem métodos tanto 

numéricos quanto gráficos que possibilitam fazer, como é comum chamar na literatura, o 

desdobramento destas medidas, isto é, predizer ou estimar a verdadeira distribuição 

tridimensional dos grãos na estrutura analisada. Um dos métodos utilizados para fazer 

desdobramento para estruturas com grãos esféricos é o método de Saltykov. O método consiste 

na rotina de desdobramento a partir dos grãos maiores, ou seja, inicialmente a fração dos grãos 

maiores é calculada. Esta fração é subtraída do total dos grãos e, posteriormente, as frações dos 

grãos com tamanhos menores, em ordem decrescente, são determinadas. A desvantagem do 

método consiste na propagação de erros nas medidas das frações dos grãos nas primeiras 

etapas, chegando, às vezes, ao absurdo da fração dos grãos menores ser negativa.  

Outro método numérico consiste na rotina de inversão de matrizes para determinar a 

população de grãos na estrutura analisada. Missiaen et al. (2001) usaram distribuição de 

intercepto linear de três ligas de metal duro com variados tamanhos de pós de WC e com 

percentual de 9% a 17% de cobalto. Em todas as ligas foram adicionados carbetos inibidores de 

crescimento dos grãos de WC. Na primeira liga, apenas 0,2% de VC e nas outras duas ligas 2% 

de TaC e NbC. O objetivo dos autores era fazer o desdobramento das curvas de distribuição 

para obter a distribuição de tamanho tridimensional dos grãos de WC das três ligas. Para tanto, 

foi admitida a forma trigonal e uma distribuição discreta para os grãos de WC. Com estas duas 

condições definidas, o número de interceptos por unidade de comprimento           em um 

determinado intervalo de classe de intercepto linear,            foi relacionado com a área 

projetada        de um grão de tamanho    com a probabilidade          de uma partícula de 

tamanho    fornecer interceptos na classe           e com o número de grãos por unidade de 

volume        de  tamanho    pela equação 2.9 (HAN et al., 1995; HAN et al., 1998). 

 

                                                                                                      (2.9) 

 

O valor da probabilidade          foi calculado através da função de probabilidade 

acumulada dada pela expressão 2.10, obtida pelos dados fornecidos por Han et al. (1998) de 

uma simulação de Monte Carlos de interceptos lineares.  
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                         (2.10) 

 

Utilizando o método de regressão do tipo chi quadrado os autores obtiveram a 

distribuição de grãos 3D ajustando a distribuição de intercepto linear das três ligas através da 

equação 2.9, considerando que o número de grãos por unidade de volume,       , sempre 

assume valores positivos. Como resultados, obtiveram distribuição de grão lognormal, 

considerando o tamanho de grão como o diâmetro da esfera equivalente.  

 Como já visto anteriormente, o crescimento e a forma dos grãos de WC no metal duro é 

dependente do conteúdo do carbono e do tempo de sinterização. Kim et al. (2003) investigaram 

esta dependência e concluíram que, em ligas com alto teor de carbono, os grãos apresentam a 

forma de prisma triangular truncado e que, com o aumento da temperatura, os grãos tendem 

para a forma de equilíbrio de prismas triangulares conforme pode ser visualizado na Figura 

2.14 e na Figura 2.15.  A isso foi atribuída a ocupação assimétrica dos átomos de carbono na 

estrutura cristalina do WC. Foi observado também que o aumento do carbono contribui para o 

achatamento dos grãos, isto é, para redução da razão de aspecto.  

 

 

 

Figura 2.14: Morfologia dos grãos de WC em ligas de WC-35%Co-0.7%C a 1500ºC em função 

do tempo de sinterização. (a) 2h e (b) 5h (HAN et al., 2003). 

 

 

(a) (b) 
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Figura 2.15: Morfologia dos grãos de WC em função da variação do conteúdo de carbono em 

ligas de metal duro WC-30%Co, sinterizada a 1450ºC por 8 h. (a) 0.1%C, (b) 0.3%C,  (c) 

0.7%C e (d) 1.0%C (KIM et al., 2003) 
 

 

 Segundo Konyashin et al (2009), ao analisar a  cinética de crescimento dos grãos de WC 

em ligas de metal duro WC-10%Co com diferentes teores de carbono e em diferentes 

temperatura, o crescimento dos grãos se dá com o aumento do teor de carbono e, consequente 

diminuição do teor de tungstênio dissolvidos no ligante cobalto. Em ligas com médio teor de 

carbono que não contenha fase-  nem precipitados de grafite, a energia aparente de ativação de 

crescimento dos grãos de WC foi compatível com os encontrados na literatura na dissolução de 

WC na fase ligante líquido de cobalto, concluindo que a limitação de crescimento dos grãos de 

WC se deve a reações interfaciais com o ligante. No caso das ligas com médio teor de carbono, 

mas com elevado teor de W no ligante, o crescimento se dá de forma mais limitada devido à 

dificuldade de dissolução de carbono a partir dos grãos de WC no ligante. Já para ligas com 

baixo teor de carbono é favorecida a formação de fase-  e a diminuição do crescimento dos 

grãos de WC é devido à autodifusão do carbono de WC para a interface de WC e cobalto 

líquido. 

 

 

2.5 Simulação Computacional 

 

O entendimento mais profundo de como os parâmetros estruturais estereológicos 

bidimensionais representam os parâmetros estruturais tridimensionais reais requer condições 

que são impossíveis de se encontrar na prática. Este estudo exige medições em estruturas que 

possuem, por exemplo, grãos de um só tamanho e forma, ou estruturas com uma dada 
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distribuição de tamanho de grãos. Isto é irreal em condições práticas, mas pode ser facilmente 

obtido com simulação computacional. 

As simulações computacionais podem ser caracterizadas como estáticas ou dinâmicas. 

Denominam-se como modelos de simulação estática os que visam representar o estado de um 

sistema em um instante ou que em suas formulações não se leva em conta a variável tempo. 

Nas simulações estáticas de estruturas de materiais, os grãos são simulados um a um, sem que a 

estrutura simulada seja verdadeiramente criada. Por exemplo, caso se deseje medir interceptos 

em certo número de grãos, basta traçar n retas aleatórias através de um grão e medir o 

comprimento do segmento da reta que interceptou o grão, como ilustra a Figura 2.16(a). Caso 

se deseje medir a área da seção de grãos, basta seccionar um grão por n planos aleatórios (ou 

sistematizados) como ilustrados na Figura 2.16(b). Dessa forma, pode-se medir tanto 

parâmetros médios quanto distribuições.  

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: (a) Cubo interceptado por retas aleatórias. (b) Esfera interceptada por planos 

paralelos. (RUSS; DEHOFF, 1999). 
 

 

 Como exemplo da simulação estática, a Figura 2.17 mostra o resultado da distribuição 

de intercepto linear de vários poliedros regulares comparados com os de uma esfera, obtidos 

pelo método de Monte Carlo, utilizando 50 intervalos de classe e 40.000 interceptos lineares 

(RUSS; DEHOFF, 1999). 

 

(a) 

(b) 
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Figura 2.17. Gráficos das distribuições de interceptos lineares de vários poliedros comparados 

com os da esfera gerados pelo método de Simulação de Monte Carlo (RUSS; DEHOFF, 1999). 

 

 Os modelos de simulação dinâmica são formulados para representarem as alterações de 

estado de um sistema ao longo da contagem do tempo de simulação, no entanto é requerido um 

número elevado de processamento de dados pela Unidade Central de Processamento dos 

computadores que executam a simulação. Com o aumento da capacidade de processamento dos 

computadores atuais é possível a utilização de engines de simulação física. 

 Uma engine de simulação física é uma biblioteca de programação que calcula e simula 

dinamicamente translação, rotação, atrito, inércia e resposta à colisão de corpos rígidos 

aplicando as leis da Física em tais corpos, ou seja, uma engine de física aplica as leis da 

Dinâmica em processos de simulação computacional.  

 Engines de física mais avançadas permitem a construção de dispositivos mecânicos 

complexos empregando motores, restrições como junções cilíndricas, roldanas e rodas. Tais 

engines são usadas, por exemplo, na modelagem e simulação de protótipos de robôs e 

aeronaves. Suportam, em alguns casos, a física de corpos não-rígidos, como fluidos ou corpos 

elásticos.  

Atualmente estas engines também estão sendo utilizadas para simulação de estruturas de 

materiais compósitos, como a simulação desenvolvida por Zeferino (2006), com a engine ODE, 

para simulação de estrutura compósita de metal duro. Neste tipo de simulação, podem ser 

visualizadas as interações entre as partículas simuladas no decorrer do tempo. Nas simulações 

dinâmicas de estruturas de materiais, os grãos que são simulados estão dispersos em uma 

estrutura onde há interação de contato e mudança de posição de cada objeto no decorrer do 

tempo, como ilustra a Figura 2.18. 
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Figura 2.18: Imagem de uma caixa com 10 grãos esféricos tomados em dois instantes distintos. 

Imagem gerada do programa de simulação dinâmico de Zeferino (2006). 

 

 

Podemos concluir que a simulação, tanto estática como dinâmica, é uma alternativa 

poderosa para se entender melhor o método científico, com extensões de limites antes 

inimagináveis. Isso se deve ao fato do grande desenvolvimento da capacidade de 

processamento dos computadores, o que possibilita simular fenômeno que não possuem 

modelos analíticos para representá-los. Isso ocorre principalmente com fenômenos que têm 

comportamento não linear ou que demandam um número muito grande de variáveis a serem 

processadas.  

 

 

 

2.5.1 Resultados da Simulação computacional da Estrutura do Metal Duro na Literatura 

 

 As simulações de estrutura do metal duro por computador geralmente tentam reproduzir 

medidas de intercepto linear ou de área de grãos seccionados, reproduzindo valores médios ou 

distribuição desses parâmetros, no entanto é preciso modelar a forma que vai representar o grão 

do carbeto de tungstênio. Com base em trabalhos de pesquisa sobre a estrutura do metal duro, a 

literatura sugere que a forma do grão que melhor representa a estrutura do metal duro é a do 

prisma trigonal e prisma trigonal truncado. Outras formas que também aproximam a estrutura 

do WC têm sido utilizadas para modelar as partículas duras do compósito WC-Co na simulação 

computacional, como por exemplo: prisma triangular de base equilátera (BURITI, 2003; HAN 

e KIM,1998). 
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 Segundo Roebuck et al. (1999), a técnica de simulação por computador tem sido 

proveitosa para investigar variáveis microestruturais em microestruturas de metal duro baseado 

em observações de micrografias de estruturas reais de metal duro. Afirma ainda que esta 

técnica pode ser utilizada como ferramenta para interpretações de dados de medições de 

tamanho de grãos, para estudar as consequências de mudanças na distribuição do tamanho 3D 

nas medições 2D e como potencial fonte de imagens de referência para ajustar os métodos de 

medição padrão. 

 McCormick e Roebuck (1996), utilizando a suposição que cortar uma estrutura de 

muitos grãos aleatoriamente dispostos com um plano de corte é equivalente a seccionar um 

grão desta estrutura com diferentes planos aleatórios, apresentaram uma simulação 

computacional que permitia criar imagens bidimensionais de microestrutura de metal duro que 

obedecia uma distribuição lognormal. Nesta simulação, prismas triangulares truncados, cuja 

razão de aspecto e razão de truncamento poderiam ser ajustadas, foram assumidas como forma 

dos grãos de WC. Estes prismas eram rotacionados aleatoriamente e secionados por planos de 

cortes perpendicularmente ao eixo-z  a certa distância aleatória da origem. As seções obtidas 

pelos cortes aleatórios dos grãos foram sendo colocadas em um plano, em posições aleatórias, 

em ordem decrescente de área e de tal maneira que os lados das seções mantinham contatos até 

preencher o plano com a fração de área desejada. O procedimento de colocação das seções, 

mantida a metodologia descrita, seguiu até a colocação de aproximadamente 500 seções de 

corte de prisma triangular truncado. A figura gerada assemelha-se muito à de uma seção de 

estrutura de metal duro, preparada metalograficamente (Figura 2.19). Após a preparação da 

seção foi feito a medida dos interceptos lineares, no entanto a distribuição dos interceptos não 

reproduziu a distribuição comum encontrada em estruturas reais do metal duro, pois havia uma 

frequência elevada de interceptos mais curtos. Como justificativa, os autores elencaram: a) 

possibilidade da distribuição verdadeira de grãos de WC não ser lognormal, como considerada 

como hipótese inicial; b) o contato entre as partículas provoca o arredondamento das arestas 

diminuido o número de seções menores; c) em estrutruturas reais existem partículas com 

variadas razões de aspectos; d) na preparação de amostras reais os grãos menores são 

arredondados e possivelmente não sejam contados nas medidas. 
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Figura 2.19: Plano montado com imagens de seções de corte do prisma triangular truncado 

obtido em uma simulação computacional desenvolvido por Roebuck et al. (1996). 

    

 Neste mesmo trabalho, os autores obtiveram uma distribuição de interceptos lineares 

medidos diretamente nos grãos de prisma triangulares truncados com retas aleatoriamente 

orientadas. Não foi especificado o processo de obtenção da orientação das retas. Construíram 

dois gráficos, um com 10.000 e outro com 3.000.000 de interceptos. A diferença entre os 

gráficos foi apenas de precisão gráfica, mas mantiveram o mesmo comportamento. A Figura 

2.20 mostra o gráfico da distribuição para       de interceptos lineares. Neste gráfico, os picos 

são consequência dos interceptos lineares obtidos nos planos basal e piramidal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Distribuição de intercepto linear para prisma triangular truncado a partir de 

3.000.000 interceptos (ROEBUCK et al., 1996). 
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 Buriti (2003) desenvolveu um programa de simulação estática (método de Monte Carlo) 

utilizando a linguagem basic para simulação da granulometria do WC em ligas do metal duro 

tomando como modelo teórico o prisma triangular de base equilátera. Nesta simulação, os 

dados de entrada eram o lado da base do prisma e a razão de aspecto (razão entre a altura e o 

lado da base do prisma). Dimensionado o prisma, este era girado aleatoriamente e cortado por 

um plano. O resultado deste corte é uma seção poligonal que pode ter três, quatro ou cinco 

lados. A área desta seção era medida e posteriormente esta seção era girada aleatoriamente e 

seccionada por uma reta. O comprimento da distância entre os dois pontos de contato da reta 

com os lados da seção poligonal é a medida do intercepto linear. Com o polígono gerado na 

seção de corte eram medidos a área, o perímetro e a quantidade de lados do polígono, obtendo 

uma distribuição destes parâmetros.  Este processo era repetido até obter o número de 

parâmetros desejados para a simulação. Essas simulações podiam ser feitas para variados 

tamanhos de grãos, bastando variar os dados de entrada.  

Seguindo um procedimento similar ao desenvolvido por Butler (1969), Buriti (2003) 

desenvolveu um protótipo de uma estrutura de metal duro onde utilizou poliedros prismáticos 

de poliéster de base equilátera com tamanho do lado de      para representar o WC e uma 

resina gerada da mistura de parafina, areia, cimento e água para simular a fase ligante. O 

percentual da fase ligante (parafina), após evaporação da água, foi de 45% do volume da 

estrutura simulada. 

 Três protótipos foram preparados: o primeiro contendo apenas prismas de cor amarela 

de razão de aspecto     e tamanho esférico equivalente igual a       , o segundo contendo 

apenas prismas de cor branca de razão de aspecto      e tamanho esférico equivalente igual a 

       e o terceiro com     de cada tipo anterior.  

 Essas estruturas foram serradas em fatias e foram lixadas para obtenção das imagens das 

seções de corte. Nestas imagens foram feitas as medidas dos interceptos lineares, interceptos de 

área e perímetro das interseções dos poliedros com o plano de corte. No caso da medida do 

intercepto linear foram utilizadas duas sistemáticas: uma considerando todos os interceptos 

menos aqueles obtidos de seções não completamente contidas na imagem; e outro considerando 

o intercepto de uma mesma seção de grão uma única vez (escolhido aleatoriamente dentre os 

encontrados), mas com uma preocupação: que a grade de reta esteja espaçada de forma que 

todas as seções de grãos, contidas totalmente na imagem, sejam atingidas por retas de teste. A 

contagem do número de seções com três, quatro e cinco lados também foi efetuada. Este autor 

montou um gráfico da população das figuras formadas no plano de corte em função da razão de 

aspecto. Este gráfico possibilita descobrir a razão de aspecto de uma determinada distribuição 
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de grãos prismáticos, bastando para isso comparar o número de figuras encontradas com três, 

quatro e cinco lados com os do gráfico montado pelo autor. 

Finalmente o autor fez uma comparação dos resultados obtidos na simulação 

computacional com os obtidos na simulação com os protótipos. Tanto na simulação 

computacional quanto na simulação com a estrutura protótipo, os gráficos da distribuição de 

intercepto linear não se aproximaram de uma distribuição lognormal. 

 Zeferino (2006) desenvolveu um programa de simulação estática para simular estrutura 

de WC tomando como modelo o prisma triangular de base equilátera e prisma de base 

triangular truncada, utilizando uma metodologia muito similar à utilizada por Buriti (2003). A 

diferença é que este fazia a medida dos interceptos linear no plano de corte e aquele 

diretamente no grão. Nesta simulação, o autor corrigiu erros de aleatoriedade no cálculo das 

medidas dos interceptos cometidos em simulação estática de WC por Han et al. (1998) e Buriti 

(2003).  

Nas simulações para prismas triangulares com volume unitário e razão de aspecto     

igual a 0,5 foram obtidos gráficos para distribuição de intercepto linear, intercepto de área e 

perímetros. O gráfico da distribuição de       interceptos lineares está apresentado na Figura 

2.21. O pico encontrado foi devido à maior contribuição dos interceptos de comprimento igual 

à aresta vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: Distribuição de       interceptos lineares obtido da simulação da estrutura 

prismática do WC de volume unitário e razão de aspecto 0,5 (ZEFERINO, 2006).  

 

A simulação dos mesmos parâmetros para prisma triangular truncado de volume 

unitário com razão de aspecto igual a 0,5 e razão de truncamento igual a 0,25 também foi 

efetuada. A Figura 2.22 mostra o gráfico da distribuição de       interceptos lineares obtida na 
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simulação. Os picos da distribuição de intercepto linear estão relacionados às altas frequências 

dos interceptos de medidas próximas às medidas da altura basal e piramidal deste prisma. Nota-

se a semelhança neste gráfico com o obtido por Roebuck et al. (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Distribuição de       interceptos lineares obtidos da simulação da estrutura 

prismática do WC de volume unitário, razão de aspecto     e razão de truncamento      

(ZEFERINO, 2006). 

 

Também foram feitas simulações para variados tamanhos de grãos na mesma simulação. 

De fato, as simulações foram feitas em arquivos separados para cada tipo grão, mas 

considerando os grãos menores com menor probabilidade de serem interceptados de acordo 

com a expressão 2.11 derivada das duas primeiras linhas da Tabela 2.3. 

 

    
 

   
                                                                         (2.11) 

 

 Nas simulações envolvendo variados tamanhos de grãos foram feitos os gráficos das 

distribuições de intercepto linear, área e perímetro. Em nenhuma destas simulações foi 

encontrado distribuição lognormal para nenhum dos parâmetros medidos. Este autor, assim 

como Buriti (2003), faz uma reflexão sobre os resultados das distribuições dos parâmetros 

medidos pela simulação computacional e medidos em ligas reais. Consideram que tanto para 

medidas manuais, medidas com dispositivo semiautomático como para medidas com análise de 

imagem, a relação entre a maior e a menor medida dos parâmetros em ligas reais não chega a 

200 vezes, enquanto que, em medidas por simulação computacional, esta ampliação é muito 

maior devido à alta precisão numérica. Nesse sentido, Zeferino (2006) descartou interceptos 

que fossem menores que 150 vezes o maior intercepto (linear, área e perímetro) medido. 

Mesmo assim, nenhum dos gráficos lembra os gráficos obtidos nas medidas em ligas reais. 
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Na segunda parte de sua tese, Zeferino (2006) desenvolve o mais significativo trabalho 

de simulação computacional dinâmica da estrutura compósita do metal duro. Para tanto, o autor 

utilizou a engine de simulação física ODE para a simulação controlada de estruturas com as 

mais diferentes composições de grãos. Nesse trabalho, a API da engine de simulação física 

ODE foi incorporada ao ambiente de programação Delphi, sendo, portanto, utilizada a 

linguagem Object Pascal. A função da engine foi controlar todas as interações e colisões entre 

os grãos, bem como definir o movimento dos grãos baseado nos parâmetros que regem a física 

de corpos rígidos. Com essa simulação dinâmica de uma amostra do metal duro, cuja 

composição de grãos era controlada, foi possível gerar planos de corte que interceptavam a 

estrutura simulada para então determinar os grãos interceptados, isolá-los e, finalmente, obter 

as seções de corte da estrutura de material compósito simulada. A Figura 2.23 ilustra os passos 

seguidos na simulação feita por Zeferino (2006) utilizando a engine de física ODE. 

 

      
 

 

 

Figura 2.23: Imagens da simulação de uma amostra de WC-Co desenvolvido por Zeferino 

(2006): (a) Amostra da estrutura do metal duro com a fase sólida representada por esferas; (b) 

Plano de corte é aplicado em certa altura (aleatório ou sistematizado) paralelo ao plano da base 

da caixa de grãos; (c) Os grãos interceptados pelo plano de corte são selecionados (em azul); 

(d) Grãos interceptados destacados; (e) seção dos grãos interceptados pelo plano de corte; (f) 

Plano de corte com as seções dos grãos interceptados. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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 Entre as medições implementadas estão a determinação da fração volumétrica das fases 

WC e Co através da técnica de contagem de pontos e fração de áreas, interceptos lineares, 

interceptos de área e perímetro. Para determinar a fração volumétrica de cada fase foi simulada 

uma estrutura com grãos de mesmo tamanho e também com diferentes tamanhos, porém com a 

mesma população, onde a estrutura foi fatiada através de planos de corte e para cada plano de 

corte foram feitas medições de fração de pontos e de área, sendo estas medições efetuadas pelo 

próprio software. Para tanto, foram feitas medições em diversas fatias. Ao efetuar esse 

procedimento, verificou-se como a medição em cada plano de corte varia em torno do valor 

teoricamente determinado pela estereologia. Pôde-se então determinar o número de planos de 

corte (ou grãos) que precisavam ser medidos para produzir certa confiança no resultado. A 

figura 2.24 ilustra a interface do programa de simulação dinâmica de Zeferino (2006) contendo 

a imagem de um plano de corte das seções da fase dura do metal duro. 

 
Figura 2.24: Imagem de uma amostra coletada por um plano de corte com uma grade de pontos 

utilizada para estimar o volume da fase dispersa. 

 

 Para determinar a distribuição de interceptos lineares foi traçado pelo plano de corte um 

conjunto de 10 retas paralelas e foi medido o comprimento (no próprio software) dos 

segmentos de interseção das retas com as seções de interseção dos planos de cortes com os 

grãos.  Para cada plano foi coletada a distribuição desses interceptos lineares e calculado o 

intercepto médio de cada plano de corte. A média encontrada do tamanho do intercepto linear 

foi de 1,41 contra o valor teórico de 1,33. A Figura 2.25 ilustra um plano de corte com 10 

linhas de testes. 

 



56 

 

 

 

 
Figura 2.25: Imagem de uma amostra coletada por um plano de corte com linhas de teste 

utilizada para estimar o tamanho médio e a distribuição dos interceptos lineares coletados. 

 

 Para comparar os parâmetros obtidos pelo software de simulação dinâmica, Zeferino 

(2006) também utilizou técnicas de análise para obtenção da medida dos interceptos de área, 

linear e perímetro a partir das imagens geradas pelo software de simulação dinâmica e 

comparado com os valores teóricos dados pela estereologia. Para medidas destes parâmetros 

utilizando a análise de imagem foi utilizado o programa Scion Image. Para tanto, foi preciso 

todo um cuidado com a discretização das seções de corte para evitar que grãos distintos fossem 

contados como sendo os mesmos.  

Esse trabalho, porém, apresentou algumas limitações. A primeira é que o número de 

corpos rígidos que a engine de simulação física permitia simular, segundo o autor, era de 

apenas 1000 corpos rígidos. Outra limitação encontrada foi a metodologia empregada para 

simular a fase sólida (WC) do metal duro (WC-Co). O trabalho de Zeferino (2006) 

representava os grãos da fase sólida como esferas, e não como acontece na liga na realidade, 

onde a fase sólida da mesma é composta por prismas trigonais, plaquetas triangulares, 

plaquetas hexagonais e prismas triangulares truncados (ANDRÉN, 2001; HERBER et al., 

2006; KIM et al., 2003; SHATOV et al., 1998; SOMMER et al., 2002;). Essas limitações 

foram superadas com o presente trabalho. 
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Capítulo 3: METODOLOGIA  

 

 Antes de tratar diretamente do desenvolvimento do programa de simulação dinâmica da 

estrutura do metal duro (WC-Co), que será desenvolvido neste trabalho, será falado um pouco 

sobre as ferramentas utilizadas para ampliar a capacidade de processamento da CPU (Unidade 

Central de Processamento) do computador usado para as simulações. A ferramenta utilizada é 

uma placa gráfica GPU (Unidade de Processamento Gráfico) desenvolvida para jogos 

eletrônicos para dar maior realismo, tanto no aspecto gráfico quanto na interação física entre os 

corpos na simulação. Serão também apresentadas as API’s e a linguagem de programação 

utilizada no desenvolvimento do software de simulação. A partir daí são tratados os passos de 

desenvolvimento do software de simulação dinâmica do metal duro (WC-Co). 

 

3.1. Placa gráfica 

  

A GPU utilizada para simulação implementada por este trabalho é uma Geforce 9600 

GT, Figura 3.1, construída com tecnologia de 55 nanômetros e possui 64 processadores de 

stream. Possui 512 MB de memória GDDR3 com um clock de 900 MHz, uma interface de 256 

bits e largura de banda de 57,6 GB/s. É uma placa gráfica de baixo custo com as tecnologias 

necessárias para a implementação de algoritmos que utilizam o poder computacional da GPU 

seja qual for seu propósito e a implementação de uma simulação dinâmica que utiliza física de 

corpos rígidos: a engine de física Physx. 

 

 

Figura 3.1: Placa gráfica utilizada como GPU para acelerar os cálculos físicos na simulação 

dinâmica da estrutura do metal duro (WC-Co). 
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3.2. Nvidia Physx SDK (Kit de Desenvolvimento de Software da Nvidia) 

 

A Physx é uma engine de simulação física desenvolvida pela empresa Ageia e que foi 

adquirida pela NVIDIA em 2008, que permite a simulação de dinâmica de corpos rígidos e 

flexíveis, detecção de colisão e dinâmica de fluídos. Originalmente o processamento da física 

implementado pela Physx era desenvolvido através de um microprocessador dedicado (através 

de uma placa adicionada à placa mãe) para cálculos físicos, uma PPU (Unidade de 

Processamento Físico), que removia toda sobrecarga dos cálculos físicos que eram executados 

pela CPU, permitindo à ela dedicar-se a outras tarefas, o que resultava em uma experiência 

mais realística em aplicações que exigiam o uso intensivo de física, como jogos eletrônicos. 

Quando o chip Physx foi adquirido pela Nvidia, ele foi prontamente incorporado como uma das 

tecnologias das GPUs da NVIDIA, não mais como uma PPU, mas agora com uma 

implementação de programação em paralelo com aceleração de física em hardware. 

Para o desenvolvimento de software que utilize a tecnologia incorporada nas GPUs da 

NVIDIA foi disponibilizado um kit de desenvolvimento de software (SDK) constituído de um 

conjunto de bibliotecas que podem ser utilizadas pelos os desenvolvedores para implementar 

física de corpos rígidos como de fluidos. Isso permite que os desenvolvedores de software 

foquem no rápido desenvolvimento da solução de um determinado problema sem que tenha que 

desenvolver um mecanismo de simulação física completo para toda solução dada a um 

problema. As simulações que utilizam o chip da Physx como engine de física são aceleradas 

através deste hardware especial e dedicado para essa tarefa com alto nível de paralelismo, 

permitindo que a CPU não se sobrecarregue com atividades com grande volume computacional 

como é o caso de simulações físicas. 

A tecnologia da Physx está disponível para Windows, Linux, Nitendo Wii, 

PlayStation3, Xbox360 e Mac OS X, permitindo que, com poucas adaptações, uma simulação 

física seja executada em várias plataformas.  

 

3.3. Linguagem de Programação, API de Renderização e Interface Gráfica 

 

De um modo geral, o software desenvolvido neste trabalho utilizou o ambiente Visual 

Studio 2008 express edition com a linguagem de programação C++, utilizando o framework Qt 

para desenvolver a interface gráfica, junto à API OpenGL que foi utilizada para renderizar a 

simulação. Seguindo bons princípios da engenharia de software, também foi utilizado como 
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ferramenta para testes unitários o framework googletest, uma ferramenta para testes unitários 

para a linguagem C++, desenvolvida e utilizada pelo Google.  

A utilização da linguagem C++ possibilitou o desenvolvimento de sistemas mais bem 

estruturados no sentido de favorecer uma maior abstração de conceitos do mundo real e por 

facilitar a manutenção do programa (novas implementações). Outra razão para a utilização 

desta linguagem é que as funcionalidades relacionadas à simulação física da biblioteca da 

Physx são disponibilizadas para uso somente através desta linguagem de programação. 

A ferramenta Qt é um framework para o desenvolvimento de aplicações multi-

plataforma em C++. Os critérios utilizados para escolher essa ferramenta foram as plataformas 

que o framework suporta (Windows 98 ao Vista, Mac OS X, Linux, Solaris, HP-UX) além das 

ferramentas gráficas que possibilitaram a prototipagem das interfaces gráficas. A integração 

com o ambiente do Visual Studio 2008 express edition foi muito produtivo em relação à 

integração entre o código que gerenciava  a interação entre o usuário e os componentes da 

interface gráfica. O framework Qt também tem uma ótima integração com a biblioteca gráfica 

utilizada pela simulação, OpenGL (Open Graphics Library). Por toda a funcionalidade 

necessária que foi utilizada deste framework para a implementação deste projeto, foi notado 

que a Qt é uma API com um bom projeto orientado a objetos e documentação suficiente. 

OpenGL é atualmente o padrão internacional para o desenvolvimento de aplicações 

gráficas tridimensionais e é implementada em hardware na maioria das placas gráficas 

aceleradoras. A biblioteca OpenGL permite que se utilizem todos os recursos de hardware 

disponíveis nos computadores, aumentando sensivelmente a performance da simulação. Apesar 

de ser uma biblioteca bastante poderosa sua programação é relativamente simples (WOO, 

1998).  

Dada o alto desempenho desta API, a OpenGL foi utilizada para a renderização da 

simulação dinâmica desenvolvida, visto que possui  funções que fornecem acesso a 

praticamente todos os recursos do hardware de vídeo. Internamente, ela age como uma 

máquina de estados regida por um conjunto de variáveis que especificam seu estado interno. 

Usando as funções desta API é possível habilitar ou desabilitar vários aspectos dessa máquina, 

tais como a cor atual, o uso de transparência, iluminação e sombreamento e vários outros 

efeitos.  
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3.4. Testes Unitários 

 

Dado às variadas implementações de medidas estereológicas e à complexidade inerente 

ao uso de diversas APIs no desenvolvimento deste software, fez-se necessária a utilização de 

uma ferramenta para o desenvolvimento de testes unitários. A ferramenta utilizada foi o 

Framework de testes para C++ desenvolvida pelo Google. Diferentemente de outras 

ferramentas, esta apresenta uma boa integração com o ambiente de desenvolvimento utilizado, 

além de uma compreensiva documentação. Ela é baseada na arquitetura padrão de ferramentas 

de teste unitário, xUnit. Suporta a descoberta automática de testes unitários (uma característica 

importante para uma ferramenta de testes unitários para uma linguagem que não suporta, de 

forma satisfatória, algumas características presentes nas linguagens mais modernas, como a 

reflexão) com um rico conjunto de verificadores lógicos e categorização de erros como fatais e 

não fatais, além da exportação de relatório para inúmeros formatos. 

 

3.5. Desenvolvimento do software de Simulação dinâmica 

 

 Utilizando a linguagem de programação C++ juntamente com a SDK da Physx no 

ambiente de programação Visual Studio, foi desenvolvido o software de simulação dinâmica de 

estrutura do metal duro. Esse software permite simular tanto a fase dura, carbeto de tungstênio, 

como a fase ligante, cobalto.  A fase ligante será representada pela fase vazia na estrutura e sua 

fração é escolhida no momento da simulação. 

 Para a fase dura foi assumida como modelo teórico o prisma triangular de base 

equilátera e o prisma triangular truncado com razão de aspecto no intervalo de zero a um e 

razão de truncamento no intervalo de zero a um meio. Quando a razão de truncamento for igual 

a zero temos o prisma triangular de base equilátera. 

 O programa permite simular a estrutura do metal duro tomando fixo o tamanho do lado 

da caixa cúbica, que representa toda a estrutura, e variando os percentuais de vazio e de cada 

tipo de grão inserido para simulação ou escolhendo a quantidade de cada tipo de grão e a fração 

de vazio e deixando variável o tamanho da caixa que preserve a fração de vazio escolhida. 

Além destas opções é possível escolher a distribuição dos grãos de WC do tipo lognormal para 

serem simulados. As cores dos grãos são escolhidas para cada classe de grão inserido na 

simulação. A Figura 3.2 ilustra a estrutura do metal duro com dois tamanhos de grãos de 

carbeto de tungstênio no formato de prisma triangular truncado. 
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Figura 3.2: Estrutura simulada do metal duro empregando a engine de física Physx utilizada 

neste trabalho de tese: WC-30%Co com dois tamanhos de grãos,           (cor vermelha) e 

          (cor cinza), ambos com razão de aspecto igual a     e razão de truncamento igual 

a    . O lado da caixa de grão é 20 μm o total de grãos na estrutura é 10.318 prismas. Ambos 

os tipos de grãos ocupam 50% da fase sólida que é 70% do volume da caixa.  

 

 

 

3.5.1 Procedimento de Criação do Software e Processo de Simulação da Estrutura do 

Metal Duro 

 

O programa inicia configurando sua janela principal e depois inicializa o ambiente da 

simulação. A inicialização do ambiente de simulação consiste na criação da estrutura estática 

da caixa cúbica que limitam os grãos simulados e da parametrização da Physx. Esses 

parâmetros configuram a aceleração da gravidade, o mecanismo de detecção de colisão em 

tempo real, o tipo de simulação (em software ou em hardware - caso a GPU esteja presente) e 

os valores padrões para os coeficientes de atrito estático, dinâmico e fricção entre os objetos 

que irão compor o ambiente simulado. Logo após essa configuração é criada uma cena. Cena é 

o conceito empregado pela engine Physx para representar o ambiente em que os grãos são 

criados. Quando qualquer grão é inserido no ambiente, ele é adicionado na cena atual para que 

possa interagir com os demais grãos e assim sejam computados os parâmetros espaciais 
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derivados a partir dessas interações com os demais grãos presentes na simulação.  Essa inserção 

pode ser posta na cena em uma posição aleatória no espaço delimitado pela caixa de grão.  

A simulação física funciona através de um loop infinito (que apenas se finaliza com o 

fechamento do programa): o programa determina um intervalo de tempo mínimo para que a 

engine de física permita que os atores na cena interajam e sejam submetidos às leis físicas que 

descrevem o movimento de corpos rígidos. Quando a engine de física conclui esse 

processamento no intervalo de tempo especificado, ela é pausada para que o programa leia 

todos os novos dados, como centro de massa e coordenadas dos vértices (grãos prismáticos 

convexos) de todos os atores presentes na simulação. Com esses dados, o programa utiliza a 

OpenGL para representá-las graficamente. Depois que a OpenGL renderiza todas as 

informações, o processo (loop) se inicia realizando os mesmos passos.  

A Physx não é responsável pela representação gráfica (renderização) dos objetos na 

simulação física. Ela é apenas um conjunto de estruturas de dados retidas na memória. O 

programa coleta esses dados, extrai coordenadas geométricas e outros dados espaciais para que 

seja criada uma representação visual desses dados através de comandos da OpenGL. Além 

disso, todas as solicitações do usuário são aceitas pelo programa para que sejam executadas as 

demais atividades, como: determinação do plano de cortes sistemático ou aleatório, 

posicionamento da câmera, cor dos objetos, aparecimento do plano de corte, etc.   

Para o desenvolvimento da simulação, os objetos são inseridos na estrutura cúbica de 

acordo com os parâmetros desejados e a Physx controla todos os parâmetros de interação entre 

os objetos conforme as leis da dinâmica, inclusive ativando ou desativando a ação da 

gravidade. Após um intervalo de tempo suficiente para os objetos se posicionarem em toda 

estrutura de forma homogênea, a cena é pausada e o procedimento para as medidas dos 

parâmetros estereológicos é seguido. Primeiramente, para obtenção das seções de grãos na 

estrutura do metal duro simulado, é feita a intersecção da estrutura (caixa de grão) com planos 

de corte perpendicular ao eixo y (eixo vertical à caixa de grão), percorrendo da face da base até 

a face superior da caixa. A posição do plano de corte pode ser escolhida aleatoriamente ou de 

forma sistematizada. Como consequência, o plano de corte intersecta os grãos de WC formando 

polígonos convexos de três a oito lados, visto que os prismas utilizados como modelo do 

carbeto de tungstênio são corpos convexos. Este procedimento pode ser visualizado de acordo 

com a Figura 3.3.  
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Figura 3.3: Etapas básicas da simulação e da medida dos parâmetros estereológico da estrutura 

do metal duro (WC-Co): (a) caixa de grão vazia reportando ao tamanho e forma da estrutura 

simulada; (b) Estrutura do metal duro simulada; (c) Estrutura do metal duro com plano de corte 

destacando os grãos interceptados; (d) Plano de corte com grãos interceptados isolados; (e) 

Imagem do plano de corte com as seções de corte dos grãos interceptados. É possível variar a 

cor do plano da seção de corte. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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 Todos os parâmetros estereológicos, como intercepto linear, intercepto de área e 

perímetro são obtidos de forma algébrica pelo programa de simulação. Para tanto, os lados dos 

polígonos formados na seção de corte são parametrizados e a distância entre os pontos 

resultantes da interseção das retas definidas no plano de corte (Figura 3.4(b)) com os segmentos 

dos lados dos polígonos define os interceptos lineares. No programa é criada a opção da 

escolha da distância entre as retas de teste no plano de corte, bem como a distância entre os 

pontos de teste para medida da fração de ponto que corresponde à fração de área, fração linear e 

fração de volume. A medida das áreas de cada seção no plano de corte é calculada utilizando o 

produto vetorial. Já o perímetro é obtido somando as distâncias entre vértices consecutivos da 

seção poligonal numa ordem preestabelecida. 

Na simulação da estrutura do metal duro, pode-se optar pelo número de cortes que se 

deseja obter para medidas dos parâmetros investigados. Para tanto, são armazenadas na 

memória as coordenadas de cada vértice das seções poligonais em cada plano de corte. E, 

então, são reconstruídas as imagens de cada plano com base nestas coordenadas. Isso 

possibilita obter a imagem de tantos planos de corte que se deseje de uma mesma estrutura. 

Todos os dados como comprimentos e quantidade de interceptos, área e quantidade de seções 

de corte, comprimento dos perímetros de seções de corte e quantidade de pontos da grade 

(plano de corte) que fazem interseção com as seções do plano de corte são salvos em arquivos. 

A simulação pode ocorrer com grãos de mesmo tamanho (mesma razão de aspecto, 

mesma razão de truncamento e mesmo lado da base), porém é possível, numa mesma 

simulação, introduzir grãos com todos esses parâmetros diferentes e obedecendo a certa 

distribuição de grãos, inclusive a distribuição lognormal.  

Outro recurso que pode ser explorado no programa é presença ou ausência de gravidade 

e o grau de interpenetrabilidade entre grãos na estrutura simulada. No entanto, as simulações 

feitas nesta tese serão feitas utilizando um ambiente sem gravidade e sem interpenetrabilidade. 

Caso seja feita alguma simulação considerando o efeito desses parâmetros será expresso no 

contexto. 

 Com as medidas feitas no plano de corte são obtidos todos os dados necessários para 

obter informações sobre a estrutura tridimensional simulada. São obtidos os valores médios e as 

distribuições de área de seção, de intercepto linear e de perímetro, além da fração de volume 

por meio da fração linear, através de retas de teste sobre o plano de corte, fração de ponto, 

através da grade de pontos sobre o plano de corte, e fração de área, através da área das seções 

no plano de corte. As imagens da Figura 3.4 ilustram planos de cortes com seções de área da 
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interseção do plano com os grãos prismáticos da estrutura do metal duro, destacando a grade de 

pontos e retas. 

                       

 

Figura 3.4: Planos de corte com seções de área da interseção do plano com os grãos prismáticos 

da estrutura do metal duro: (a) grade com 400 pontos e (b) grade com 20 retas teste com 

destaque dos interceptos lineares da fase dispersa na cor branca e intercepto linear da fase 

ligante na cor vermelha. 

 

 A seguir serão mostradas as janelas de entrada de dados para simulação dinâmica de 

estrutura do metal duro (WC-Co). No primeiro caso, conforme está ilustrado na Figura 3.5, o 

lado da estrutura cúbica está fixado em 20 μm e podem ser inseridas variadas classes de grãos 

(mesmo lado da base do prisma triangular, mesma razão de aspecto e mesma razão de 

truncamento) com quantidades iguais ou diferentes de grãos em cada classe. Pode ser escolhida 

a opção de inserir o percentual da fase sólida ocupada pela classe e então o programa seleciona 

a quantidade de grãos a ser inserida naquela classe. A desvantagem neste tipo de entrada de 

dados é que é necessário controlar que o percentual final seja igual a 100% e as quantidades de 

grãos não podem ser arbitrárias. 

 
Figura 3.5: Janela de entrada de dados do programa de simulação dinâmica do metal duro (WC-

Co) com volume da estrutura cúbica mantido constante.  

(a) (b) 
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 Outra entrada de dados do programa para simulação de uma estrutura do metal duro é 

manter o volume da estrutura variável e deixar livre a escolha da fração de vazio e dos 

parâmetros dos grãos de cada classe. Este é o caso mais utilizado, pois não restringe a 

quantidade de grãos a ser simulada. Neste caso é possível escolher qualquer distribuição de 

tamanho de grãos para entrada de dados no programa. A Figura 3.6 está ilustrando este caso. A 

figura possibilita observar, após a inserção dos dados, o volume correspondente da fase sólida e 

o tamanho do lado da estrutura cúbica. 

 

Figura 3.6: Janela de entrada de dados do programa de simulação dinâmica do metal duro (WC-

Co) com volume da estrutura cúbica variável. 

 

 Como um dos objetivos deste trabalho é investigar se a verdadeira distribuição dos 

tamanhos de grãos na estrutura do metal duro (WC-Co) é do tipo lognormal, foi implementada 

entrada de dados para grãos que obedeçam esta distribuição. Esta etapa foi imprescindível, pois 

foi possível fazer simulações onde se pode variar desde parâmetros relativos ao tamanho do 

grão como parâmetros relativos à média e ao desvio padrão da distribuição. Também é possível 

escolher, neste tipo de simulação, a variável volume ou diâmetro equivalente para representar o 

tamanho do grão. A Figura 3.7 está ilustrando a entrada de dados com grãos obedecendo este 

tipo de distribuição. Nesta figura, o tamanho do grão está sendo representado pela variável 

volume. Quando todos os dados são inseridos, na parte inferior da figura, é mostrado o volume 

correspondente da fase sólida e o tamanho do lado da estrutura cúbica. Neste tipo de entrada de 

dados também é permitido variar, para cada tamanho de grão, o valor da razão de aspecto e da 

razão de truncamento, possibilitando investigações mais próximas da realidade encontrada nas 

distribuições de grãos em compósitos de metal duro reais. 
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Figura 3.7: Janela de entrada de dados do programa de simulação dinâmica do metal duro (WC-

Co) com distribuição de tamanho de grãos lognormal. 

 

 

 Para saída de dados é gerada uma pasta com vários arquivos. Existem arquivos com 

valores dos interceptos de área de seção, de perímetro de seção e intercepto linear por cada 

plano, além de arquivos com interceptos médios simulados e teóricos desses mesmos 

parâmetros. São gerados também arquivos com valores das frações de volumes calculadas por 

fração linear, fração de pontos e fração de área. Finalmente, são gerados arquivos com as 

imagens de cada plano de corte da estrutura simulada e arquivos com as distribuições em 

classes de interceptos de área de seção, perímetro de seção e intercepto linear por classe de 

tamanho de grão. 
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Capítulo 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este capítulo está dividido em duas partes principais: resultados de testes de validação 

do software de simulação desenvolvido neste trabalho de tese e resultados de simulações de 

parâmetros estruturais do metal duro WC-Co. Nos testes de validação serão comparadas 

medidas realizadas pelo programa com resultados fornecidos teoricamente por relações 

estereológicas ou medidas fornecidas a priori pelo usuário. Os resultados apresentados 

contemplarão simulações de estrutura de metal duro com grãos da fase dispersa de tamanhos 

iguais, diferentes e com variadas distribuições. A fase contínua da estrutura do WC-Co será 

investigada através do estudo do livre caminho médio.  

 

4.1 Testes de validação do software de simulação dinâmica 

 

 Nesta seção serão apresentados alguns testes de validação do software desenvolvido 

neste trabalho de tese para simulação da estrutura do metal duro (WC-Co). Serão três testes 

principais: dois para validar as medidas dos parâmetros estereológicos fornecidos pelo 

programa de simulação, comparando-os com os valores teóricos desses mesmos parâmetros; e 

um para determinar a homogeneidade da distribuição dos grãos na estrutura. 

   

4.1.1 Determinação da Fração de Volume por Fração de Ponto, Fração Linear e Fração 

de Área 

 

Nesta seção será calculada a fração de volume para corpos inseridos na caixa de grão 

através de fração de pontos, fração de área e fração linear, onde, previamente, já se conhece a 

fração de volume. Dada a equivalência entre estas frações e a fração de volume é possível obter 

o erro do desvio estatístico e, portanto, verificar a eficiência do software. 

 Três simulações foram feitas para executar as medidas das frações de ponto, de área e 

linear: as duas primeiras com um único tamanho, uma para prisma triangular e outra para 

prisma triangular truncado, ambas com tamanho de grão (diâmetro equivalente) unitário; a 

outra com uma distribuição de grãos lognormal com grãos no formato de prisma triangular 

truncado com mesma razão de aspecto e mesma razão de truncamento. Em todos os casos 

foram apresentadas as imagens das estruturas simuladas e também as imagens de alguns planos 

de cortes da estrutura para uma validação do aspecto visual esperado das imagens da interseção 
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dos grãos no formato de prisma triangular, que são seções poligonais de três a cinco lados, e 

imagens das interseções dos grãos no formato de prisma triangular truncado, que são seções 

poligonais de três a oito lados, visto que os grãos prismáticos utilizados como modelo dos grãos 

de carbeto de tungstênio são convexos. 

 A primeira simulação foi para estrutura com grãos no formato de prisma triangular com 

dados de entrada mostrados na Figura 4.1. A Figura 4.2 mostra a estrutura simulada com 

10.000 grãos prismáticos na cor cinza com fração de vazio de 50%. 

 

Figura 4.1: Dados da simulação da estrutura de Metal Duro mostrado na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2: Estrutura do Metal Duro com WC no formato de prisma triangular de base 

equilátera com fração de vazio, representando o cobalto, de 50% e tamanho do grão unitário. 
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 No canto inferior da imagem da Figura 4.2 está destacando que a simulação está sendo 

efetuada em hardware. Caso o computador que esteja sendo executado o programa de 

simulação não possua a placa GPU, aparecerá a mensagem que a simulação está sendo 

executada em software. Neste último caso, a simulação ficaria mais lenta e o número de objetos 

simulados ficaria mais limitado. Por exemplo, para 10 mil grãos prismáticos, o desempenho do 

programa em um computador sem a placa gráfica fica muito lento. 

 No momento da obtenção dos planos de corte é solicitado que sejam fornecidos os 

números de linhas e os números de pontos que serão inseridos no plano de corte para obtenção 

dos interceptos lineares e, consequentemente, fração linear e fração de pontos, respectivamente. 

A fração de área é obtida a partir das áreas das seções obtidas pela interseção do plano de corte 

com os grãos interceptados. A Figura 4.3 mostra a quantidade de linhas e a quantidade de 

pontos e a distância entre as linhas e os pontos no plano de corte para obtenção da fração linear 

e de pontos da simulação da estrutura mostrada na Figura 4.2.  

 

Figura 4.3: Número de linhas e número de pontos por linha no plano de corte.  Distância entre 

os pontos e linhas no plano de corte para obtenção da fração linear e de ponto da simulação da 

estrutura da Figura 4.2. No total foram 400 pontos no plano de corte. 

  

 Para obtenção da fração de área, fração linear e fração de pontos foram feitos 20 planos 

de cortes. Estes 20 planos foram obtidos, de baixo para cima, de cortes sistemáticos da estrutura 

da Figura 4.2.  A Figura 4.4 exibe a imagem de seis desses planos, numerados na ordem 1, 5, 9, 

13, 17 e 20. Nota-se uma uniformidade na distribuição das seções prismáticas nos planos de 

corte. 
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               Plano1                                        Plano 5                                     Plano 9 

 

           

              Plano 13                                   Plano 17                                      Plano 20 

Figura 4.4: Imagens das seções de interseção do plano de corte com os prismas triangulares 

obtidos dos cortes sistemáticos da estrutura do metal duro dada pela Figura 4.2.  

 

 

 As Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam os resultados da simulação com os vinte planos de 

corte para a determinação da fração de pontos, fração de área e fração linear para comparação 

com a fração volumétrica esperada de 0,5. Comparando os dados encontrados nas três tabelas, 

nota-se que a fração de área não apresentou diferença da fração volumétrica teórica, enquanto 

que as frações lineares e de pontos apresentaram um erro médio de 2% para mais e para menos, 

respectivamente, em relação ao valor teórico da fração volumétrica de 0,5. O erro foi calculado 

com base na expressão             
                          

             
. Essa tendência de maior 

desvio para fração de volume utilizando fração de pontos e menor desvio utilizando fração de 

área também foi observada no programa de simulação utilizado por Zeferino (2006). 
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Tabela 4.1: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração de pontos 

na determinação da fração volumétrica esperada de 0,5, considerando uma malha com 

distribuição uniforme de 400 pontos. 
Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pontos da Fase Dispersa 198 220 220 193 193 212 213 208 196 212 

  

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pontos na Fase Dispersa 208 207 219 198 192 220 195 206 200 204 

Total de pontos na Grade 400 

Fração de volume desejada 0,5 

Seção 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração de Pontos 0,5 0,55 0,55 0,48 0,48 0,53 0,53 0,52 0,49 0,53 

Erro (%) 0 10 10 -4 -4 6 6 4 -2 6 

 

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração de Pontos 0,52 0,52 0,55 0,5 0,48 0,55 0,49 0,52 0,5 0,51 

Erro (%) 4 4 10 0 -4 10 -2 4 0 2 

Média da fração medida 0,51 

Erro em Relação à Média 2 

 

 

 

Tabela 4.2: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração de área 

na determinação da fração volumétrica esperada de 0,5. 

 

Tabela 4.3: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração linear na 

determinação da fração volumétrica esperada de 0,5.  

Seção 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Área Total da Fase 

Dispersa 
230,88 241,1 236,79 246,08 244,18 243,45 248,71 241,32 237 247,39 

Número de Seções 

da Fase Dispersa 
606 600 620 617 614 602 624 602 596 599 

  

Seção 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Área Total da Fase 

Dispersa 
249,78 237,19 244,47 239,37 246,54 245,06 238,16 241,33 230,6 233,02 

Número de Seções 

da Fase Dispersa 
607 605 618 604 603 605 614 613 617 640 

Área da Seção 478,65 

Fração de volume 

da Fase Dispersa 

 (Valor desejado) 

0,5 

Seção 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração de Volume 0,48 0,5 0,49 0,51 0,51 0,51 0,52 0,5 0,5 0,52 

Erro (%) -4 0 -2 2 2 2 4 0 0 4 

 

Seção 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração de Volume 0,52 0,5 0,5 0,51 0,5 0,52 0,51 0,5 0,5 0,48 

Erro (%) 4 0 2 0 4 2 0 0 -4 -2 

Média dos valores 

medidos 
0,50 

Erro em Relação à 

Média 
0 
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Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comprimento 

Linear Total da 

Fase Dispersa 

209,62 218,02 209,64 218 214,96 222,85 222 214,12 207,95 222,71 

Número de 

Intercepto Linear 

da Fase Dispersa 

447 419 432 451 449 450 459 431 433 453 

  

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Comprimento 

Linear Total da 

Fase Dispersa 

225,17 211,69 217,33 219,62 206,27 223 213,27 211,96 205,95 213,35 

Número de 

Intercepto Linear 

da Fase Dispersa 

449 435 454 423 456 443 449 453 438 452 

Comprimento das 

Retas do Plano 
437,6 

Fração de volume  

(valor desejado) 
0,5 

Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração de 

Volume 

 

0,49 
0,5 0,48 0,5 0,49 0,51 0,51 0,49 0,48 0,51 

Erro (%) -2 0 -4 0 -2 2 2 -2 -4 2 

 

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração de 

Volume 
0,51 0,48 0,5 0,5 0,47 0,51 0,49 0,48 0,47 0,49 

Erro (%) 2 -4 0 0 -6 2 -2 -4 -6 -2 

Média dos 

valores medidos 
0,49 

Erro em Relação 

à Média 
-2 

 

 

 Utilizando o mesmo procedimento descrito para o prisma triangular foram apresentadas 

as informações a respeito da simulação com prisma triangular truncado com razão de aspecto 

0,5, razão de truncamento 0,25 e com 50% de fase vazia. As Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 

apresentam os dados de entrada, a imagem da estrutura e de alguns planos de corte da estrutura 

simulada. Seguem nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 os dados da fração de volume utilizando fração de 

pontos, de área e linear, respectivamente, com seus respectivos desvios estatísticos do valor 

teórico de 0,5.  Neste caso, a fração de área medida coincidiu com a fração teórica de 0,5 e a 

fração de pontos deu o mesmo desvio dado na simulação com prisma triangular, só que para 

valores negativos, enquanto a fração linear manteve o mesmo erro de -2%. Nesta simulação foi 

mantido um tempo maior até ser feito o corte na estrutura para obtenção dos planos de cortes. 

Neste caso, observou-se que devido aos efeitos de interação prolongado entre as partículas 

houve uma tendência natural de pequenas aglomerações. Isso pode ser percebido pelas imagens 

da Figura 4.8. 
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Figura 4.5: Dados da simulação da estrutura de metal duro mostrado na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6: Estrutura do metal duro com WC no formato de prisma triangular de base equilátera 

com fração de vazio, representando o cobalto, de 50% e tamanho do grão unitário. 

 

 

Figura 4.7: Número de linhas e pontos por linha e distância entre os pontos e linhas no plano de 

corte para obtenção da fração linear e de ponto da simulação da estrutura da Figura 4.6. No 

total foram 400 pontos no plano de corte. 
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                  Plano 1                                       Plano 5                                      Plano 9 

       
                Plano 13                                     Plano 17                                    Plano 20 

Figura 4.8: Imagens das seções de interseção do plano de corte com os prismas triangulares 

truncados obtidos do corte sistemático da estrutura de WC dada pela Figura 4.6, de baixo para 

cima.  

 

Tabela 4.4: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração de pontos 

na determinação da fração volumétrica esperada de 0,5, considerando uma malha com 

distribuição uniforme de 400 pontos. 
Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pontos da Fase Dispersa 
176 192 195 201 230 193 203 179 184 211 

  

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pontos na Fase Dispersa 
218 200 194 200 188 199 201 203 203 168 

Total de pontos na Grade 400 

Fração de volume desejada 0,5 

Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração de Pontos 
0,44 0,48 0,49 0,5 0,58 0,48 0,51 0,45 0,46 0,53 

Erro (%) -12 -4 -2 0 16 -4 2 -10 -8 6 

 

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração de Pontos 
0,55 0,5 0,49 0,5 0,47 0,5 0,5 0,51 0,51 0,42 

Erro (%) 10 0 -2 0 -6 0 0 2 2 -16 

Média dos valores medidos 0,49 

Erro em Relação à Média -2 
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Tabela 4.5: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração de área 

na determinação da fração volumétrica esperada de 0,5.  

Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Área Total da 

Fase Dispersa 
230,88 241,1 236,79 246,08 244,18 243,45 248,71 241,32 237 247,39 

Número de 

Seções da Fase 

Dispersa 

606 600 620 617 614 602 624 602 596 599 

  

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Área Total da 

Fase Dispersa 
249,78 237,19 244,47 239,37 246,54 245,06 238,16 241,33 230,6 233,02 

Número de 

Seções da Fase 

Dispersa 

607 605 618 604 603 605 614 613 617 640 

Área da Seção 478,65 

Fração de volume  

(Valor desejado) 
0,5 

Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração de Volume 0,48 0,5 0,49 0,51 0,51 0,51 0,52 0,5 0,5 0,52 

Erro (%) -4 0 -2 2 2 2 4 0 0 4 

 

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração de Volume 0,52 0,5 0,5 0,51 0,5 0,52 0,51 0,5 0,5 0,48 

Erro (%) 4 0 2 0 4 2 0 0 -4 -2 

Média dos valores 

medidos 
0,50 

Erro em Relação à 

Média 
0 
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Tabela 4.6: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração linear na 

determinação da fração volumétrica esperada de 0,5.  
Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comprimento 

Linear Total da 

Fase Dispersa 

192,39 210,09 225 216,39 231,98 212,94 212,86 198 212 218,67 

Número de 

Intercepto 

Linear da Fase 

Dispersa 

384 376 400 385 413 371 374 369 379 405 

  

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Comprimento 

Linear Total da 

Fase Dispersa 

233,49 216,78 221,48 224,18 211,32 218,03 211,38 224,37 208,64 177,35 

Número de 

Intercepto 

Linear da Fase 

Dispersa 

413 397 385 398 384 388 394 404 378 358 

Comprimento 

das Retas do 

Plano 

437,6 

Fração de 

volume (Valor 

desejado) 

0,5 

Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração de 

Volume 
0,44 0,48 0,51 0,49 0,53 0,49 0,49 0,45 0,48 0,5 

Erro (%) -12 -4 2 -2 6 -2 -2 -10 -4 0 

 

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração de 

Volume 
0,53 0,5 0,51 0,51 0,48 0,5 0,48 0,51 0,48 0,41 

Erro (%) 6 0 2 2 -4 0 -4 2 -4 -18 

Média dos 

valores 

medidos 

0,49 

Erro em 

Relação à 

Média (%) 

-2 

 

 Como este trabalho investiga também a distribuição de intercepto linear, de área e 

perímetro de estrutura com distribuição de tamanhos de grãos lognormal, foi desenvolvida uma 

rotina no programa que possibilitou simulação da estrutura do metal duro com os tamanhos dos 

grãos obedecendo a uma distribuição lognormal. Por esta razão é importante que seja 

investigado o comportamento das simulações utilizando esta rotina e, assim, será feito o cálculo 

da fração de área, fração linear e fração de pontos para simulação com esta característica de 

distribuição. O procedimento é o mesmo feito anteriormente. Dada a pouca variação no cálculo 

das frações de pontos, de área e linear para prisma triangular e prisma triangular truncado, só 

foi feito os cálculo destes parâmetros para prisma triangular truncado.  
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 Nesta simulação, conforme dados apresentados nas Figuras 4.9 e 4.11 e estrutura 

ilustrada na Figura 4.10, a fração de área e a fração linear medida foi de aproximadamente 0,51, 

gerando um erro de 2% em relação à fração teórica de 0,5. Já a fração de pontos foi de 0,53, 

obtendo um desvio em relação ao valor teórico de 6%. Essa ampliação do erro pode ser 

justificada pelo fato de haver alguns grãos com tamanho relativamente grande em relação ao 

demais, favorecendo que este tenha maior probabilidade de serem interceptados pelos planos de 

corte. Nas Tabelas 4.7, 4.8 e 4.9 são apresentados os dados dos valores das frações de volume 

utilizando fração de pontos, de área e linear para toda a simulação como também para cada 

plano de corte gerado.  

A Figura 4.12 apresenta as imagens de seis planos de cortes, dentre os 20 planos 

gerados sistematicamente, contados de baixo para cima, na ordem 1, 5, 9, 13, 17 e 20. Nestas 

imagens, nota-se dispersão das seções em alguns planos. Esta dispersão pode estar sendo 

provocada pela influência dos grãos maiores em relação aos grãos menores, impossibilitando o 

movimento destes grãos. Isso é reforçado pelo fato do ambiente interno da caixa não possuir 

gravidade.  

 

Figura 4.9: Dados da simulação da estrutura de metal duro mostrado na Figura 4.10. 
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Figura 4.10: Estrutura do Metal Duro com WC no formato de prisma triangular truncado com 

fração de vazio, representando o cobalto, de 50%, com distribuição de tamanho de grãos 

lognormal. 

 

 

Figura 4.11: Número de linhas e pontos por linha e distância entre os pontos e linhas no plano 

de corte para obtenção da fração linear e de ponto da simulação da estrutura da figura 4.10. No 

total foram 400 pontos no plano de corte. 
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                Plano 1                                      Plano 5               Plano 9 

 

                
            Plano 13                                    Plano 17                                    Plano 20 

Figura 4.12: Imagens das seções de interseção do plano de corte com os prismas triangulares 

truncados de WC, com distribuição lognormal, obtidos do corte sistemático da estrutura 

ilustrada pela Figura 4.10.  

 

 

 

Tabela 4.7: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração de pontos 

na determinação da fração volumétrica esperada de 0,5, considerando uma malha com 

distribuição uniforme de 400 pontos. 

Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pontos da Fase Dispersa 224 224 212 226 223 202 216 218 216 186 

  

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pontos na Fase Dispersa 188 194 198 213 201 214 221 213 225 220 

Total de pontos na Grade 400 

Fração de volume desejada 0,5 

Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração de Pontos 0,56 0,56 0,23 0,57 0,56 0,51 0,54 0,46 0,54 0,47 

Erro (%) 12 12 6 14 12 2 8 -8 8 -6 

 

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração de Pontos 0,47 0,49 0,5 0,53 0,5 0,54 0,55 0,53 0,56 0,55 

Erro (%) -6 -2 0 6 0 8 10 6 12 10 

Média dos valores medidos 0,53 

Erro em Relação à Média (%) 6 
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Tabela 4.8: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração de área 

na determinação da fração volumétrica esperada de 0,5.  
Plano de 

Corte 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Área 

Total da 

Fase 

Dispersa 

476,49 500,39 486,69 499,85 504,07 487,21 502,43 474,70 483,37 458,26 

Número 

de 

Seções 

da Fase 

Dispersa 

382 432 501 444 445 457 427 385 414 431 

  

Plano de 

Corte 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Área 

Total da 

Fase 

Dispersa 

455,17 451,82 433,41 467,54 477,71 491,75 489,13 498,03 487,09 493,26 

Número 

de 

Seções 

da Fase 

Dispersa 

362 428 413 388 387 397 425 453 442 422 

Área da 

Seção 
944,95 

Fração 

de 

volume   

(Valor 

desejado) 

0,5 

Plano de 

Corte 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração 

de 

Volume 

0,5 0,51 0,52 0,53 0,53 0,52 0,53 0,5 0,51 0,48 

Erro (%) 0 2 4 6 6 4 6 0 2 -4 

 

Plano de 

Corte 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração 

de 

Volume 

0,48 0,48 0,46 0,49 0,51 0,52 0,52 0,53 0,52 0,52 

Erro (%) -4 -4 -8 -2 2 4 4 6 4 4 

Média 

dos 

valores 

medidos 

0,51 

Erro em 

Relação 

à Média 

(%) 

2 
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Tabela 4.9: Resultado da simulação com 20 planos de corte para a obtenção da fração linear na 

determinação da fração volumétrica esperada de 0,5.  
Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comprimento 

Linear Total da 

Fase Dispersa 

322,6 339,03 324,86 325,07 329,8 307,41 316,87 310,66 318,15 295,29 

Número de 

Intercepto Linear 

da Fase Dispersa 

300 335 372 336 333 320 332 304 309 301 

  

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Comprimento 

Linear Total da 

Fase Dispersa 

295,43 281,70 290,41 305,28 312,54 323,63 328,52 318,41 326,09 331,34 

Número de 

Intercepto Linear 

da Fase Dispersa 

282 297 305 314 292 309 317 323 328 344 

Comprimento 

das Retas do 

Plano 

614,80 

Fração de 

volume (Valor 

Teórico) 

0,5 

Plano de Corte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fração de 

Volume 
0,52 0,55 0,53 0,53 0,54 0,5 0,52 0,51 0,52 0,48 

Erro (%) 4 10 6 6 8 0 4 2 4 -4 

 

Plano de Corte 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fração de 

Volume 
0,48 0,46 0,47 0,5 0,51 0,52 0,53 0,52 0,53 0,54 

Erro (%) -4 -8 -6 0 2 4 6 4 6 8 

Média 0,51 

Erro em Relação 

à Média (%) 
2 

 

Com base nos dados obtidos em todas as tabelas, pode-se concluir que as dispersões dos 

valores da fração de volume utilizando fração de área, fração linear e fração de pontos, em 

todas as simulações realizadas nesta seção, estão condizentes com a natureza do tipo de medida 

realizada.  Portanto, as rotinas utilizadas para o cálculo da fração de volume estão funcionando 

adequadamente para simulações com prisma triangular, prisma triangular truncado e para 

prismas truncados obedecendo a uma distribuição de tamanho de grãos lognormal. 
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4.1.2 Comparação entre valor médio simulado e teórico para seção de área, intercepto 

linear e perímetro de seção de WC 

 

 Nesta seção serão comparados os valores médios dos interceptos lineares, de área e 

perímetros simulados com os valores teóricos destes parâmetros obtidos pelas expressões dadas 

na Tabela 2.2 para algumas simulações da estrutura do metal duro. Serão investigadas 

simulações com quantidades de grãos fixos com 50% de fase ligante para analisar a 

estabilidade estatística da simulação para este percentual de fase ligante; serão investigadas 

simulações mantendo o percentual de fase ligante de 50% e variando a quantidade de grãos 

para avaliar a variação dos valores médios dos parâmetros analisados e as variações das 

respectivas curvas de distribuição; e, finalmente, serão investigadas simulações com 

quantidades de grãos fixos e variando a quantidade de fase ligante para avaliar a dependência 

dos valores médios e das distribuições dos interceptos lineares, de áreas e perímetros de seções 

em função da variação da fase ligante. 

 

 

4.1.2.1 Simulações com mesma quantidade de grãos e com mesma fração de fase ligante 

 

 Para investigação dos valores médios dos interceptos linear, de área e perímetro de 

seção foram efetuadas 5 simulações de uma estrutura cúbica de metal duro com lado medindo, 

aproximadamente, 27,56 µm contendo 20 mil grãos de mesmo tamanho e fração de ligante de 

50%,. Os grãos de carbeto de tungstênio têm a forma de prismas triangulares truncados com 

razão de aspecto de 0,5 e razão de truncamento com 0,25. Em cada simulação foram feitos 20 

planos de cortes com distância entre linhas e pontos de aproximadamente 0,9845 µm. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 4.10 e mostram que a variação entre os interceptos de 

área, linear e perímetros em relação aos valores teóricos estão dentro do desvio estatístico 

esperado pela natureza da simulação, mostrando uma uniformidade dos resultados para 

condições similares de entrada de dados. 
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Tabela 4.10: Valores de área média de seção, perímetro médio e intercepto linear médio para 5 

simulações com 20 mil grãos com formato de prisma triangular truncado. 

Simulação Área Média de Seção 

       
Perímetro Médio  

(µm) 

Intercepto Linear Médio      

(µm) 

1 0,459883 2,583520 0,555046 

2 0,461931 2,582300 0,556326 

3 0,460558 2,577890 0,554097 

4 0,459680 2,578110 0,552864 

5 0,458920 2,573960 0,550453 

MÉDIA 0,460448 2,579244 0,556200 

TEÓRIC

O 

0,447994 2,542710 0,553510 

Erro em 

relação à 

média (%) 

2,779948 1,436813 0,486062 

 

 

4.1.2.2 Simulações com variadas quantidades de grãos e mesma fração de fase ligante 

 

 Neste teste foram realizadas 5 simulações de uma estrutura de metal duro com fração de 

fase ligante fixado em 50% e com variadas quantidades de grãos no formato de prisma 

triangular truncado, todos com tamanho unitário, razão de aspecto 0,5 e razão de truncamento 

de 0,25, conforme está mostrado na segunda coluna na Tabela 4.11. Em cada simulação foram 

traçados 20 planos de cortes e, em cada plano, traçadas 20 linhas e 400 pontos.  Conforme os 

resultados apresentados na Tabela 4.11, os erros se mantiveram razoavelmente estáveis para 

todas as simulações, destacando melhores aproximações dos valores das medidas dos três 

parâmetros analisado para a simulação com 10 mil grãos. Pode-se concluir que o programa de 

simulação produz resultados para medida dos interceptos médios para área e perímetro de seção 

e para intercepto linear com erros de aproximação condizentes com os tipos de medidas 

estatísticas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

Tabela 4.11: Área média de seção, perímetro médio e intercepto linear médio para 5 simulações 

com quantidades diferentes de grãos e com mesma fração de vazio de 50% com seus 

respectivos erros em relação aos valores teóricos, mantendo fixo o número de planos de cortes. 

Simulação Nº de 

grãos 

Simulados 

Área Média 

de 

Seção       

Erro(%) Perímetro 

Médio 

(µm) 

Erro(%) Intercepto 

Linear 

Médio 

(µm) 

Erro(%) 

1 1000 0,46005 2,69155 2,57358 1,214059 0,55928 1,04208 

2 5000 0,45568 1,71609 2,56936 1,048094 0,55623 0,49069 

3 10000 0,45188 0,86698 2,55302 0,405473 0,55063 -0,5205 

4 15000 0,45442 1,43529 2,54594 0,127030 0,56009 1,18914 

5 20000 0,45893 2,44021 2,56851 1,014665 0,55973 1,12409 

Média - 0,45619 1,83003 2,56208 0,761864 0,55719 0,66510 

Valor 

Teórico 

- 0,44799 - 2,54271 - 0,55351 - 

 

 

4.1.2.3 Simulações com quantidades de grãos constantes e variada fração de ligante 

 

 Neste teste foram realizadas 5 simulações de uma estrutura de metal duro com 15 mil 

prismas triangulares truncados com tamanho unitário, razão de aspecto de 0,5 e razão de 

truncamento de 0,25. Nestas simulações foram mantidos fixos a quantidade e o tamanho dos 

grãos (mesmo lado da base do prisma, mesma razão de aspecto e mesma razão de 

truncamento). Neste caso ficou variável a fração de fase ligante conforme está mostrado na 

segunda coluna na Tabela 4.12. Os resultados apresentados na Tabela 4.12 mostram que os 

menores desvios para os valores dos interceptos de área média de seção, perímetro médio e 

intercepto linear médio foi para fração de vazio de 40%. No entanto, para todas as frações de 

vazio investigados, os desvios são compatíveis com o tipo de simulação, mostrando uma 

regularidade das medidas dos parâmetros investigados, mesmo para fração de vazio de 80%. 

Isso também se deve ao fato de se ter tomado 20 planos de corte, possibilitando obter 

interceptos de todos os grãos na estrutura, mesmo para frações de vazio elevadas. 
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Tabela 4.12: Valores de interceptos lineares médios, área de seção média e perímetro médio 

para 5 simulações com fração de vazios variáveis, com seus respectivos erros. 

Simulação Percentual 

de Ligante 

Intercepto de 

Área Média de 

Seção       

Erro(%) Perímetro 

Médio de 

Seção(µm) 

Erro(%) Intercepto 

Linear 

Médio(µm) 

Erro(%) 

1 30% 0,45840 2,32258 2,57248 1,17080 0,55818 0,84298 

2 40% 0,45417 1,37814 2,55529 0,49475 0,55569 0,39457 

3 50% 0,45887 2,42727 2,56872 1,02292 0,56055 1,27206 

4 65% 0,46078 2,85361 2,58185 1,53930 0,56189 1,51379 

5 80% 0,45656 1,91186 2,57574 1,29901 0,56155 1,45183 

Média - 0,45775 2,17869 2,57082 1,10536 0,55957 1,09505 

Valor 

Teórico 

- 0,44799 - 2,54271 - 0,5535 - 

 

 

4.1.3 Teste de homogeneidade da distribuição dos grãos na estrutura com mais de 

tamanho de grão 

 

Os grãos de carbeto de tungstênio, independente do tamanho e da forma, são colocados 

em posições aleatórias dentro da caixa de simulação da estrutura do metal duro, no entanto é 

importante fazer uma verificação da distribuição destes grãos na estrutura quando se possui 

mais de um tamanho de grão. Para fazer esta verificação foram inseridos na caixa de grãos, 

com 40% de fase ligante, 1705 e 505 grãos, ambos ocupando 50% dos 60% de fase sólida e 

ambos no formato de prisma triangular truncado com razão de aspecto de 0,5 e razão de 

truncamento de 0,25. O primeiro, na cor verde e com tamanho de 1,39 μm, e o segundo, na cor 

azul e com tamanho de 2,09 μm. A Figura 4.13 (a) apresenta a imagem da caixa de grão e a 

Figura 4.13 (b) a imagem de um dos planos de corte exibindo as seções dos dois tamanhos de 

grãos. 

                 

(a)                                                           (b) 

Figura 4.13: Caixa de grãos e um plano de corte com seções da interseção do plano com a 

estrutura simulada. 
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 Para analisar o nível de dispersão dos grãos na caixa foram realizadas seis simulações e 

em cada uma foram gerados 10 planos de corte sistemáticos, de baixo para cima. Para fazer a 

análise foi contada a quantidade das seções de área de cada tamanho de grão (TG) por plano. 

Feito isso, foi calculada a média e o desvio padrão das quantidades das seções de cada tipo de 

grão para cada plano correspondente em cada uma das seis simulações. Os resultados das 

dispersões da quantidade de seção por plano foram apresentados por meio do cálculo do 

coeficiente de variação através da expressão    
 

  
, onde   é o desvio padrão e    a média. 

Os resultados estão apresentados na Figura 4.14. 

 
Figura 4.14: Gráfico da dispersão da quantidade se seções, para cada tamanho de grão (TG). 

 

 Como existiam mais grãos do menor tamanho é natural que haja uma maior dispersão 

da quantidade de seções desse tamanho de grão. Por outro lado, para os grãos de maior 

tamanho e de menor quantidade os coeficientes de variação tiveram menores dispersões, 

podendo concluir que estas variações são devido a aleatoriedade do posicionamento dos grãos e 

devido ao efeito de interação entre os maiores grãos na estrutura, provocando uma segregação 

dos menores grãos.   

 

4.2 Simulações dos parâmetros estereológico da fase dispersa da estrutura do metal duro 

(WC-Co)  

    

 Nesta seção serão apresentados resultados de valores médios e distribuição de 

parâmetros estereológicos da fase dispersa da estrutura do metal duro para grãos do mesmo 
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tamanho (diâmetro equivalente), tamanho variado e com variadas distribuições de tamanho de 

grãos.  

 

4.2.1 Simulações com um único tamanho de grão 

 

 Nesta subseção serão investigadas simulações com grãos do mesmo tamanho e com 

mesma razão de aspecto e mesma razão de truncamento. Também serão investigadas 

simulações com grãos do mesmo tamanho, mas com variadas razões de aspecto e de 

truncamento. 

 

4.2.1.1 Simulações com grãos mantendo mesma razão de aspecto e mesma razão de 

truncamento 

 

 Buriti (2003) e Zeferino (2006) desenvolveram software de simulação computacional 

estática, utilizando o método de Monte Carlo, para simulação de medidas estereológicas de 

grãos da fase dispersa do metal duro (WC-Co) tomando como modelo teórico o prisma 

triangular e prisma triangular truncado. O primeiro simulava somente grãos no formato de 

prisma triangular. Para efeito comparativo será feita a simulação da estrutura do metal duro 

explorando a distribuição de interceptos lineares, intercepto de área de seção e perímetro de 

seção para prisma triangular e prisma triangular truncado que possam ser comparados com os 

resultados destes dois autores. 

   As imagens da Figura 4.15 apresentam os gráficos das distribuições de intercepto 

linear, de área e perímetro de seção para uma estrutura WC-30%Co com grãos de carbeto de 

tungstênio modelado por prismas triangulares com razão de aspecto 0,5 e volume unitário. A 

estrutura é apresentada por uma caixa cúbica com lado de tamanho igual a 24,243 μm e volume 

da fase sólida de 10.000 μm
3
. Para a medida dos interceptos lineares, de área e perímetros, a 

estrutura foi seccionada por 20 planos de corte com 20 linhas e 400 pontos em cada plano. Os 

valores dos interceptos lineares médio, de área e perímetro médio de seção, com seus 

respectivos valores teóricos, estão apresentados na Tabela 4.13. O erro estatístico foi de 

aproximadamente 2,06% para o intercepto linear médio, de 4,31% para o intercepto de área 

média de seção e de 2,9% para o perímetro médio de seção. Erros compatíveis com a natureza 

do tipo de simulação. 



89 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.15: Gráficos das distribuições de intercepto linear, de área e perímetro para prisma 

triangular com volume unitário e razão de aspecto de 0,5. No total foram 13.112 interceptos de 

área de seção e de perímetro e 10.397 interceptos lineares. 
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Tabela 4.13: Parâmetros estereológicos e suas respectivas medidas para os grãos no formato de 

prisma triangular para a simulação da estrutura do metal duro WC-30%Co. 

Parâmetro Medido Medida 

Intercepto linear médio simulado 0,622138 µm  

Intercepto linear médio teórico 0,609568 µm 

Máximo Intercepto linear 1,73542 µm 

Intercepto de área de seção simulado 0,62638 μm
2
 

Intercepto de área de seção teórico 0,600471 μm
2
 

Máximo Intercepto de seção 1,40457 μm
2 

Perímetro médio de seção simulado 3,18529 µm 

Perímetro médio de seção teórico 3,09471 µm 

Máximo perímetro de seção 5,35935 µm 

 

A Figura 4.16 apresenta os gráficos das distribuições de intercepto linear, de área e 

perímetro de seção para uma estrutura WC-15%Co com grãos de carbeto de tungstênio do tipo 

prisma triangular truncado com razão de aspecto 0,5, razão de truncamento de 0,25 e volume 

unitário. O tamanho da caixa cúbica que representa estrutura é de 22,74 μm e volume da fase 

sólida de 10.000 μm
3
. Para a medida dos interceptos lineares, de área e perímetros, a estrutura 

foi seccionada por 20 planos de corte com 20 linhas e 400 pontos em cada plano. Os valores 

dos interceptos lineares médio, de área média de seção e de perímetro médio de seção, com 

seus respectivos valores teóricos, estão apresentados na Tabela 4.14. O erro estatístico foi de -

3,53% para o intercepto linear médio, de -1,21% para o intercepto de área média de seção e de 

0,29% para o perímetro médio de seção em relação aos seus respectivos valores teórico.  
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                         (a) 

 

                    (b) 
 

 

 (c) 

Figura 4.16: Gráficos das distribuições de intercepto linear, de área e perímetro para prisma 

triangular com volume unitário e razão de aspecto de 0,5 e razão de truncamento de 0,25. No 

total foram 12.828 interceptos de área de seção e de perímetro e 11.116 interceptos lineares. 
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Tabela 4.14: Parâmetros estereológicos e suas respectivas medidas para os grãos no formato de 

prisma triangular truncado para a simulação da estrutura do metal duro WC-15%Co. 

Parâmetro Medido Medida 

Intercepto linear médio simulado 0,66249 µm 

Intercepto linear médio teórico 0,68674 µm 

Menor intercepto linear 7,5313.10
-5

 µm 

Máximo intercepto linear 1,5223 µm 

Intercepto de área de seção simulado 0,681302 μm
2
 

Intercepto de área de seção teórico 0,689614 μm
2
 

Menor intercepto de área de seção 6,92313.10
-8

 μm
2
 

Máximo Intercepto de área de seção 1,40057 μm
2
 

Perímetro médio de seção simulado 3,14556 µm 

Perímetro médio de seção teórico 3,15474 µm 

Menor perímetro de seção 2,72652.10
-3

 µm 

Máximo perímetro de seção 4,51888 µm 

 

 

Os resultados apresentados nestas duas simulações para distribuição de interceptos 

lineares estão de acordo com os resultados apresentados nas Figuras 2.21 e 2.22 de simulações 

estáticas deste parâmetro desenvolvido por Zeferino (2006). De fato, as distribuições de 

interceptos de área e perímetro de seção também estão de acordo com os apresentados na 

simulação desenvolvida por Zeferino (2006). A pequena diferença pode ser justificada pelo 

número de interceptos usado por aquele autor, cerca de 10
6
 interceptos, enquanto este autor 

utilizou apenas 10.397 interceptos lineares para o prisma triangular e 11.116 para o prisma 

triangular truncado. Este resultado não pode ser comparado com os resultados de Zeferino 

(2006) para simulação dinâmica, pois o mesmo utilizou esferas como modelo para os grãos de 

carbeto de tungstênio e, neste caso, a distribuição de intercepto sempre será uma reta passando 

pela origem do sistema de referência quando se utiliza na simulação grãos de um único 

tamanho, como neste caso analisado. 

Uma questão que foi levantada por Buriti (2003) e retomada por Zeferino (2006) foi a 

respeito das medidas de interceptos lineares mais antigas que utilizavam retas traçadas sobre 

fotografia obtidas de imagens do plano metalográfico de amostras para calcular os 

comprimentos dos interceptos lineares. Considerando uma precisão de 1mm para o instrumento 
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de medida de intercepto linear, era comum tomar o menor intercepto medido não inferior a 0,3 

mm, pois, caso contrário, estaria cometendo erros de aproximação.  

A Tabela 4.15 apresenta as razões entre os valores máximos e mínimos para o 

intercepto linear, área e perímetro de seção da simulação que gerou os gráficos das 

distribuições apresentadas na Figura 4.16. Os valores máximos e mínimos já foram 

apresentados na Tabela 4.14. O objetivo da análise desses dados é averiguar a proporção que 

geraria entre o maior e menor valor desses interceptos nas medidas realizadas com 

instrumentos com grau de precisão na ordem de 0,3 mm, como referido nas medições mais 

antigas. Com base nas razões encontradas na Tabela 4.15, o comprimento dos maiores 

interceptos gerados nas medidas mais antigas, para o intercepto linear, teria que ser, 

aproximadamente, igual a 6 metros. Isso é impraticável. Este fator pode justificar o motivo de 

estarem sendo encontrados valores elevados para as quantidades de interceptos menores nas 

simulações realizadas, que não são compatíveis com as quantidades encontradas em medidas 

dos mesmos parâmetros em ligas reais.  

 

Tabela 4.15: Razão entre valores máximos e mínimos para valores de parâmetros da simulação 

para prisma triangular truncado com razão de aspecto 0,5, razão de truncamento 0,25 e volume 

unitário. 

Razão Parâmetro 

Intercepto linear Área de seção Perímetro de seção 

Máximo/mínimo 20.213 20.230.300 1.657 

 

Outra questão que foi discutida por Zeferino (2006) e Buriti (2003) é que os altos 

valores das diferenças entre os maiores e menores interceptos nas simulações realizadas 

impossibilitam, numa mesma imagem, colocar as maiores e menores seções para serem 

avaliadas através da análise de imagem. Isso também foi utilizado pelos autores como uma das 

diferenças encontradas entre medidas realizadas por simulação computacional e medidas 

realizadas em ligas reais.  

Buriti (2003) também verificou que nas medidas de interceptos lineares de ligas reais, 

encontradas na literatura, o maior intercepto não supera o tamanho de 200 vezes o menor 

intercepto. Zeferino (2006) fez uma análise do efeito da eliminação dos interceptos menores 

que 150 vezes os menores interceptos nas curvas de distribuição para o intercepto linear, área e 

perímetro de seção para o caso simulação estática com mais de uma classe de grãos esféricos. 

No entanto, mesmo descartando os menores interceptos, as curvas de distribuição dos 
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parâmetros avaliados pelos dois autores não sofreram modificações relevantes. Na seção de 

simulações com distribuição de tamanho de grão lognormal com média 0,7μm e desvio padrão 

0,5μm será investigado o efeito da eliminação dos menores interceptos lineares, considerando o 

mesmo fator de 150 vezes utilizado por Zeferino (2006). 

 

 

4.2.1.2 Simulações com mesmo tamanho de grão e variadas razões de aspecto e de 

truncamento 

 

 
Nesta seção foram investigados valores médios e distribuição de interceptos lineares, de 

área e perímetro de seções de grãos prismáticos de uma estrutura de metal duro WC-30%Co 

com 15 mil grãos de tamanho equivalente unitário conforme dados apresentados na Figura 

4.17. A Figura 4.18 mostra a imagem da estrutura simulada com lado de 22,39μm. Todas as 

diferentes classes de grãos foram tomadas com 1.500 grãos. Cada classe de grãos foi 

diferenciada pelos valores dos lados e das razões de aspecto e truncamento dos grãos 

prismáticos.  

 

Figura 4.17: Dados da distribuição dos grãos do mesmo tamanho com variados valores da razão 

de aspecto e truncamento.  
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Figura 4.18: Estrutura simulada com distribuição dos grãos do mesmo tamanho com variados 

valores da razão de aspecto e truncamento relativos a dados apresentados na Figura 4.17.  

 

 
 Para a medida dos interceptos lineares, de área e perímetros de seção, a estrutura foi 

seccionada por 20 planos de corte com 20 linhas e 400 pontos em cada plano. Os valores dos 

interceptos lineares médio, de área e perímetro médio de seção, foram de aproximadamente, 

0,45μm, 0,39 μm
2
 e 2,71μm, respectivamente. O erro estatístico foi de aproximadamente 1,0% 

para o intercepto linear médio, de 4,17% para o intercepto de área média de seção e de 1,32% 

para o perímetro médio de seção em relação aos valores teóricos fornecidos pela estereologia.  

Os gráficos da Figura 4.19 apresentam as curvas de distribuição de intercepto de área de 

seção (a), distribuição de intercepto linear (b) e distribuição de perímetro de seção (c). Todos os 

valores mínimos desses parâmetros foram aproximadamente zero, enquanto que os valores 

máximos dos interceptos lineares, de área e perímetro de seção foram, respectivamente, 

1,94μm, 2,27μm
2
 e 6,27μm. 

Comparando os resultados desta subseção com os apresentados na subseção 2.2.1.1, 

observa-se que as variações nas razões de aspecto e de truncamento influenciam drasticamente 

as curvas de distribuição de intercepto linear, de área e perímetro de seção. Observe que as 

distribuições de intercepto linear e de perímetro lembram uma distribuição lognormal de 

interceptos. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.19: Gráficos das distribuições de intercepto linear (b), de área de seção (a) e perímetro 

(c) de seção para grãos prismáticos truncados com tamanho equivalente de grão unitário com 

variados valores de razão de aspecto e truncamento. 
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4.2.2 Simulações com variados tamanhos de grãos 

 

 
As simulações das estruturas de metal duro investigadas até este momento contemplou 

apenas estrutura com um único tamanho de grão. Obviamente estes resultados são bastante 

limitados, pois este tipo de estrutura não existe na realidade. No entanto, Conforme Buriti 

(2003), seu estudo é necessário para entender o que se passa em estruturas reais, mais 

complexas, uma vez que se pode compreender a estrutura real como um conjunto de grupos de 

grãos de tamanho único. As medidas estruturais em amostras seriam, portanto, o resultado da 

soma das medidas de cada classe de tamanho de grão.  

Nesta seção serão exploradas simulações da estrutura do metal duro mais próximo da 

realidade. Serão feitas simulações de estruturas com grãos obedecendo à distribuição de 

tamanho de grãos lognormal, bem como outros tipos de distribuição de tamanho de grãos.  

 

 

4.2.2.1 Simulações com distribuição de tamanho de grãos lognormal 

 

 A literatura é quase unânime em afirmar que a distribuição dos interceptos lineares em 

ligas de metal duro obedece a uma distribuição lognormal, no entanto, em todos os trabalhos de 

simulações computacionais deste compósito, tanto estático quanto dinâmico, este resultado 

ainda não foi confirmado, independente da distribuição e forma dos grãos utilizados para 

modelar os grãos de carbeto de tungstênio. Cabe ressaltar que as simulações desenvolvidas por 

muitos autores são muito limitadas com relação às múltiplas possibilidades de forma e tamanho 

dos grãos na composição do metal duro (WC-Co). Porém, neste trabalho foi feita uma 

investigação mais próxima da realidade, possibilitando fazer simulações que possam variar os 

valores da razão de aspecto e de truncamento para cada classe de tamanho de grão que compõe 

a estrutura. Além disso, é possível manter fixas as dimensões dos prismas em cada classe e 

explorar simulações variando a média e o desvio padrão da distribuição.  

 Para exemplificar esta rotina de simulação da fase dispersa do metal duro com 

distribuição de grãos lognormal, foram feitas duas simulações variando a média e o desvio 

desta distribuição. 

 Na apresentação das curvas de distribuição de intercepto linear, de área e perímetro de 

seção da primeira simulação foi utilizado um gráfico que mostra a contribuição de cada classe 

de grão em cada classe de intercepto. Isso foi importante para verificar qual a classe de grão 
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está mais contribuindo com a classe de menores interceptos, visto que nos resultados 

apresentados de simulações computacionais da fase carbeto do metal duro na literatura, a 

menor classe de intercepto tem tido uma elevada frequência, contrariando os resultados 

encontrados para medidas desses parâmetros em ligas reais. Para a segunda simulação, os 

resultados das distribuições de interceptos foram apresentados em formas de curvas simples. 

Para primeira simulação, os dados de entrada estão apresentados na Figura 4.22. Nesta 

simulação, o tamanho do grão equivalente está variando de 0,1μm até 7,6 μm. De fato, como a 

distribuição lognormal tem desvio padrão de 0,4 e média de 1,6, o menor grão na distribuição 

tem tamanho equivalente igual a 1,1μm. A Figura 4.20 apresenta a curva de distribuição de 

tamanho de grãos e a Figura 4.21 apresenta a estrutura tridimensional do metal duro com fração 

de ligante 20% para a simulação com os dados apresentados na Figura 4.22.  

 

Figura 4.20: Curva de distribuição de tamanho de grãos lognormal com média igual a 1,6 μm e 

desvio padrão igual a 0,4 μm, conforme equação dada pela expressão 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21: Estrutura do metal duro com distribuição de tamanho de grãos lognormal com 

média 1,6 μm e desvio padrão de 0,4 μm. 
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Figura 4.22: Dados da distribuição dos grãos lognormal, com média 1,6 μm e desvio padrão de 

0,4 μm,  

 

Para a medida dos interceptos lineares, de área e perímetros de seção, a estrutura 

mostrada na Figura 4.21 foi seccionada por 20 planos de corte com 20 linhas e 400 pontos em 

cada plano. Os valores dos interceptos lineares médio, de área e perímetro médio de seção, 

foram de, aproximadamente, 2,59 μm, 11,09 μm
2
 e 13,58μm, respectivamente. O erro 

estatístico em relação aos valores teóricos fornecidos pela estereologia foi de aproximadamente 

3,37% para o intercepto linear médio, de 3,72% para o intercepto de área média de seção e de 

1,17% para o perímetro médio de seção.  

Os gráficos da Figura 4.23 apresentam as curvas de distribuição de intercepto de área de 

seção (a), distribuição de intercepto linear (b) e distribuição de perímetro de seção (c). Todos os 

valores mínimos desses parâmetros foram aproximadamente zero, enquanto que os valores 

máximos dos interceptos lineares, de área e perímetro de seção foram, respectivamente, 

12,31μm, 84,17μm
2
 e 38,23μm.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.23: Gráficos das distribuições de área de seção (a), de intercepto linear (b) e perímetro  

de seção (c) para grãos prismáticos truncados com distribuição de tamanho de grão(TG) 

lognormal com média 1,6 μm e desvio padrão 0,4 μm. 
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 Outro aspecto fornecido pelo programa que pode ser utilizado para avaliar os resultados 

dos parâmetros estereológicos da estrutura dispersa do metal duro é a imagem das seções de 

interseção do plano de corte com os carbetos prismáticos. Neste sentido, foram selecionadas 2 

imagens da estrutura dada pela Figura 4.21, conforme está mostrado na Figura 4.24. 

                    

Figura 2.24: Imagens de dois planos de corte da estrutura de metal duro com distribuição de 

tamanho de grãos lognormal com média 1,6 μm e desvio padrão 0,4 μm, gerada a partir da 

estrutura apresentado na Figura 4.21. 

 

 Com base nas curvas de distribuição de parâmetros como intercepto linear, área e 

perímetro de seção, com grãos com distribuição de tamanho lognormal, percebe-se que todas as 

classes de grãos contribuem com valores para classe de menores interceptos. Isso favorece um 

aumento da frequência dos interceptos nas menores classes, impedindo que se alcance uma 

curva com um comportamento lognormal para os menores interceptos. No entanto, o 

comportamento da distribuição como um todo nas curvas de distribuição para os interceptos 

lineares e perímetro lembram o comportamento lognormal. Além disso, as imagens 

apresentadas têm uma semelhança muito grande com imagens de micrografia de estrutura de 

metal duro real. 

 Para estudar o efeito da variação da média e do desvio padrão na distribuição de 

tamanho de grãos lognormal nas curvas de distribuição dos parâmetros estereológicos para os 

grãos prismáticos foi feita uma segunda simulação com distribuição de tamanho de grão 

lognormal com média 0,7 μm e desvio padrão 0,5 μm. Os dados de entrada para simulação 

estão mostrados na Figura 4.25. Como resultados foram apresentados os valores médios e as 

distribuições dos interceptos lineares, de área e perímetro de seção, além das imagens de alguns 

planos de cortes e dos valores mínimos e máximos de cada um desses parâmetros.  
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Figura 4.25: Dados da distribuição dos grãos lognormal, mostrando a variação dos tamanhos e 

dimensões dos grãos prismáticos truncados. 

 

 

 As Figuras 4.26 e 4.27 mostram a curva de distribuição de tamanho de grãos e a 

estrutura tridimensional do metal duro, respectivamente, gerada a partir dos dados apresentado 

na Figura 4.25.   

 

Figura 4.26: Curva de distribuição de tamanho de grãos lognormal com média igual a 0,7 e 

desvio padrão igual a 0,5. 
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Figura 4.27: Estrutura do metal duro com grãos prismáticos e distribuição de tamanho de grãos 

lognormal com média 0,7 μm e desvio padrão 0,5. 

 

 

Para a medida dos interceptos lineares, de área e perímetros de seção, a estrutura 

mostrada na Figura 4.27 foi seccionada por 20 planos de corte com 20 linhas e 400 pontos em 

cada plano. Os valores dos interceptos lineares médio, de área e perímetro médio de seção 

foram de aproximadamente, 1,72μm, 4,1 μm
2
 e 7,6 μm, respectivamente. O erro estatístico foi 

de aproximadamente 4,96% para o intercepto linear médio, de 3,88% para o intercepto de área 

média de seção e de 0,31% para o perímetro médio de seção em relação aos valores teóricos 

fornecidos pela estereologia.    

Os gráficos da Figura 4.28 apresentam as curvas de distribuição de intercepto de área de 

seção (a), distribuição de intercepto linear (b) e distribuição de perímetro de seção (c). Todos os 

valores mínimos desses parâmetros foram aproximadamente zero, enquanto que os valores 

máximos dos interceptos lineares, de área e perímetro de seção foram, respectivamente, 

12,02μm, 72,81μm
2
 e 35,41μm. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.28: Gráficos das distribuições interceptos de área (a) de seção, linear (b) e de 

perímetro (c) de seção para grãos prismáticos truncados com tamanho de grãos obedecendo a 

uma distribuição lognormal. No total foram 10.834 interceptos de área e de perímetro de seção 

e 9.532 interceptos lineares. 
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 Analisando os gráficos de distribuição intercepto linear, área e perímetro de seção da 

simulação da estrutura do metal duro com distribuição de tamanho de grãos lognormal, 

percebe-se que as curvas de distribuição de intercepto linear e de perímetro aproximam-se de 

uma distribuição lognormal, mas com um percentual acentuado de interceptos de pequeno 

comprimento.  As curvas encontradas são suficientes para acreditar que é possível, variando os 

parâmetros da forma do grão prismático, achar uma distribuição de tamanho de grãos que gere 

distribuição de interceptos lognormal.  

 A Figura 4.29 mostra dois planos de corte da estrutura dada pela Figura 4.27. É visível a 

semelhança com as imagens de estruturas de metal duro reais.  

 

               

Figura 4.29: Imagens de dois planos de corte da estrutura de metal duro com distribuição de 

tamanho de grãos lognormal gerada a partir dos dados apresentado na Figura 4.25. 

 

O efeito na distribuição de intercepto linear para a simulação com a distribuição de 

tamanho de grãos lognormal, conforme dados visto na Figura 4.25, seguindo os passos 

semelhantes aos de Buriti (2003) e Zeferino (2006), foi analisada. A eliminação dos grãos com 

comprimentos menores que 150 vezes o comprimento do maior intercepto linear, foi feita. O 

maior intercepto linear foi de aproximadamente 12,02 μm. Portanto, foram eliminados todos os 

interceptos inferiores a  
       

   
          μm. A quantidade de interceptos eliminados não 

foi suficiente para alterar o comportamento da curva como pode ser percebido nos gráficos das 

duas distribuições, uma antes e a outra depois da eliminação dos interceptos lineares, conforme 

está mostrado na Figura 4.30. 
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Figura 4.30: Gráfico da distribuição de interceptos lineares antes e depois da eliminação dos 

interceptos inferiores a 150 vezes o maior intercepto. 

 

 

Neste trabalho ainda foi verificado o efeito do número de retas traçadas pelo plano de 

corte na curva de distribuição de intercepto linear. É de se esperar que o número de interceptos 

diminua com a redução do número de retas de teste, visto que poucos grãos menores seriam 

interceptados pelas retas de teste.  

Para verificação do efeito da variação do número de retas no plano de corte nas curvas 

de distribuição de intercepto linear, foi simulada uma estrutura com os mesmos dados inseridos 

na Figura 4.22. Foi feita uma única simulação. Para cada rotina de obtenção dos interceptos 

lineares, variando o número de retas, a estrutura foi seccionada por 20 planos de corte 

sistematizados, isto é, planos equidistantes e com posição determinada. Na primeira etapa foi 

escolhido traçar 5 retas sobre cada plano de corte; na segunda, 10 retas; na terceira, 20 retas; e, 

finalmente, 30 retas. Cabe ressaltar que os planos são os mesmos; o que variou foi o número de 

retas passadas em cada rotina. 

Os resultados das distribuições de interceptos lineares, em função da quantidade de retas 

de teste passadas em cada plano de corte, estão apresentados nas Figuras 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 

através de gráficos que mostram a contribuição de cada classe de tamanho de grãos nas classes 

de interceptos. A Figura 4.35 sintetiza os últimos 4 gráficos através de curvas simples para 

efeito comparativos. 
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Figura 4.31: Gráfico da distribuição de interceptos lineares com 5 retas teste traçadas nos 

planos de corte destacando a contribuição de cada tamanho de grão (TG). A unidade usada para 

o tamanho de grãos foi μm. 

 

 

 

 
Figura 4.32: Gráfico da distribuição de interceptos lineares com 10 retas teste traçadas nos 

planos de corte destacando a contribuição de cada tamanho de grão (TG). A unidade usada para 

o tamanho de grãos foi μm. 
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Figura 4.33: Gráfico da distribuição de interceptos lineares com 20 retas teste traçadas nos 

planos de corte destacando a contribuição de cada tamanho de grão (TG). 

 

 

 

 
Figura 4.34: Gráficos da distribuição de interceptos lineares com 30 retas teste traçadas nos 

planos de corte destacando a contribuição de cada tamanho de grão (TG). A unidade usada para 

o tamanho de grãos foi μm. 
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Figura 4.35: Gráficos da distribuição de interceptos lineares variando a quantidade de retas 

teste traçadas nos planos de corte. 

 

 

 De acordo com os gráficos apresentados, percebe-se que a variação do número de retas 

nos planos de corte não alterou o comportamento da curva de distribuição dos interceptos 

lineares. Isso pode ser justificado pelo fato de que os grãos maiores também contribuem com 

uma parte significativa dos interceptos de menores comprimentos. De fato, o que variou foi o 

número de intercepto, com era natural esperar com a mudança do número de retas nos planos 

de corte.  

 

 

4.2.2.2 Simulações com distribuição de tamanho de grãos linear 

 

Nesta seção foi investigada uma estrutura de metal duro WC-30%Co com 20 mil grãos 

prismáticos com razão de aspecto de 0,3 e razão de truncamento de 0,2. O tamanho do grão 

utilizado foi o volume do grão, que variou no intervalo de 1 μm
3
  até 10 μm

3
, conforme está 

mostrado na Figura 4.36. Considerando o tamanho do grão como o diâmetro equivalente, o 

mesmo está variando de 1,24 μm a 2,673 μm. A Figura 4.37 mostra os dados de entrada da 

simulação destacando o tamanho do lado da estrutura cúbica de, aproximadamente, 58,48 μm. 
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Figura 4.36 Distribuição linear de tamanho de grãos com dimensões descrita na tabela da 

Figura 4.37. 

 

 

 

Figura 4.37: Dados de entrada da simulação da estrutura do metal duro com distribuição linear 

de tamanho de grãos. 

 

 De acordo com os gráficos apresentados na Figura 4.38, observa-se que para uma 

distribuição de tamanho de grãos linear com as dimensões dos grãos apresentadas na Figura 

4.36, a curva de distribuição de área de seção tem característica um pouco diferenciada dos 

outros tipos de distribuição de tamanho de grão. Esta curva não tem uma queda rápida da 
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frequência com o crescimento do tamanho da seção como ocorre nas distribuições de tamanho 

de grãos lognormal.  

Na distribuição de intercepto linear houve um deslocamento para direita do pico de 

maior frequência destes interceptos, mas mantendo uma curva com aparência daquela 

encontrada para distribuição de tamanho de grãos lognormal. Do mesmo modo, a curva de 

distribuição de perímetro também fez um deslocamento para direita, isto é, houve um aumento 

da frequência dos perímetros para seção com maiores dimensões. No entanto, mesmo com os 

grãos maiores com elevadas frequências, os maiores interceptos lineares, de área e perímetros 

de seção aparecem em menor frequência. Isso é justificado devido ao fato de que os maiores 

interceptos somente são gerados pelos maiores grãos. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 4.38: Distribuições de intercepto de área de seção (a), intercepto linear (b) e perímetro 

(c) de seção para prisma com distribuição de tamanho de grãos linear. 

 

 

 

4.3 Simulações da fase ligante da estrutura do metal duro 

 

 Como a estrutura do metal duro simulado neste trabalho possui apenas duas fases: fase 

ligante, cobalto, e a fase dispersa, carbeto de tungstênio, foi possível caracterizar a fase ligante 

através do livre caminho médio e da distribuição de livre caminho. A importância do estudo da 

fase ligante é devido ao fato de que esta fase dá resposta sobre a tenacidade do material. Quanto 

maior a concentração da fase ligante, maior a tenacidade do compósito.  

 Na revisão foi visto que o livre caminho médio está relacionado com o valor intercepto 

linear médio através da expressão estereológica (2.2): 

 

      
       

     
 . 

 

Para tanto, na dedução desta expressão, é assumido que os números de intercepto linear 

e de livre caminho na simulação das medidas estereológicas da estrutura do sistema bifásico 

(WC e Co) são iguais. No entanto, isso não é verificado nos dados obtidos na simulação. De 

fato, esta hipótese só seria verdadeira para medidas de interceptos com milhares de seções 

planas, que estivessem totalmente dispersas. Este não é o caso, tanto no tocante ao número de 

seções quanto à total dispersão das seções nos planos. 
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 A Figura 4.39 mostra as duas situações extremas quando se têm poucas seções e quando 

se têm muitas seções no plano analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39: Plano de corte com seções da interseção do plano com os grãos prismáticos: (a) 

plano com mais seções (b) plano com menos seções. A região de cor verde representa a fase 

ligante e os polígonos de cor preta representam a fase dispersa. 

 

 No plano mostrado na Figura 4.39 (a), o número de interceptos lineares é bem superior 

ao número de intercepto de livre caminho, enquanto que, no plano mostrado na Figura 4.39 (b), 

o número de interceptos lineares é inferior ao número de intercepto de livre caminho. Para 

verificar o quanto essa diferença entre o número de intercepto linear e de intercepto de livre 

caminho pode influenciar no valor do livre caminho médio teórico dado pela expressão (2.2) 

foi investigado uma expressão para o valor teórico para o livre caminho médio levando em 

consideração a diferença entre a quantidade desses interceptos.  

Para medir a fração volumétrica da fase sólida       e da fase ligante      , é feito 

 

                                                                   
   

 
                                                                                   (4.1)                                  

                                                                   
   

 
                                                                                       (4.2) 

 

onde L3 é o intercepto linear da fase sólida,    é o livre caminho da fase ligante e L é o 

comprimento total das linhas de teste usadas na medição. Por outro lado, o intercepto linear 

médio e o livre caminho médio podem ser determinados pelas expressões 

                                                       
   

  
                                                                                  (4.3) 

                                                      
   

  
                                                                                (4.4) 

(a) (b) 
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onde N é o número desses interceptos lineares medidos e N é o número de livres caminhos 

medidos. Das expressões (4.1) e (4.3), tem-se a expressão (4.5) 

 

                                                                    .                                                                     (4.5) 

 

e das expressões (4.2) e (4.4), tem-se a expressão (4.6)  

 

                                                                                                                                           (4.6) 

 

Combinando as duas últimas expressões, tem-se que 

 

                                                    
     

      
 

    

     
                                                                                   (4.7) 

 

 

Como               , alternativamente a expressão (4.7) pode ser reescrita pela expressão 

(4.8). 

                                                     
        

      
  

  

  
                                                             (4.8) 

 

Nota-se que a fórmula do livre caminho médio dado pela expressão (2.2) foi ajustada 

pela multiplicação da razão do número de intercepto linear pelo número de intercepto do livre 

caminho. 

Com base nesta discussão será apresentado o resultado do livre caminho médio para 

simulações com um mesmo tamanho de grão e variadas frações de ligante e simulações com 

variados tamanhos de grãos e mesma fração de ligante. Nessas simulações será verificado o 

comportamento do livre caminho médio simulado comparado com o livre caminho médio 

teórico dado pela expressão (2.2) e o livre caminho médio teórico dado pela expressão (4.8). 
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4.3.1 Resultado do livre caminho médio para simulações com mesmo tamanho de grãos e 

variadas frações de ligante 

 

 Os resultados apresentados nesta seção foram obtidos de 5 simulações da estrutura do 

metal duro com 10 mil grãos do mesmo tamanho, no formato de prisma triangular truncado 

com razão de aspecto de 0,5 e razão de truncamento de 0,25 para cada fração de ligante, 

conforme está apresentado na primeira coluna da Tabela 4.16 . As Tabelas 4.16 e 4.17 

apresentam, respectivamente, os resultados do livre caminho médio medido e os livres 

caminhos médios teóricos (expressão 4.8) para as 5 simulações efetivadas. Além desses 

resultados, as tabelas também apresentam os valores médios das 5 simulações, tanto para 

valores teóricos quanto para valores medidos.   

 Para fração de ligantes entre 40% e 60%, os valores dos interceptos de livre caminho 

médios simulados se aproximam dos valores teóricos obtidos utilizando tanto a expressão (2.2) 

como a expressão (4.8). Por outro lado, como para frações de ligantes mais extremas os valores 

do número de intercepto linear e intercepto de livre caminho vão se distanciando, os valores 

dos livres caminhos médios simulados melhor se aproximam dos valores teóricos obtidos pela 

expressão (4.8), conforme pode ser observado pelas Tabelas 4.16, 4.17 e 4.18 e pelos gráficos 

das Figuras 4.40 e 4.41.  

 

Tabela 4.16: Valores do livre caminho médio para 5 simulações da estrutura do metal duro com 

10 mil grãos no formato de prisma triangular truncado com variadas frações de ligante. 

Fração de 

ligante 

Simulação 1 

(μm) 

Simulação 2 

(μm) 

Simulação 3 

(μm) 

Simulação4 

(μm) 

Simulação 5 

(μm) 

Média 

(μm) 

20% 0,299677 0,29633 0,296259 0,298791 0,295355 0,297282 

25% 0,303631 0,306838 0,310013 0,309529 0,31098 0,308198 

30% 0,333395 0,323504 0,331904 0,324935 0,3355 0,329848 

40% 0,406094 0,40278 0,41295 0,40429 0,409173 0,407057 

50% 0,545222 0,548403 0,531838 0,552214 0,54433 0,544401 

60% 0,821425 0,836069 0,820399 0,822519 0,806722 0,821427 

85% 3,13868 2,74406 3,01099 2,97065 3,03822 2,98052 

90% 4,75347 4,44696 4,63431 4,68381 4,74389 4,652488 

95% 7,80246 8,47624 8,11036 8,45589 8,21736 8,212462 
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Tabela 4.17: Valores do livre caminho médio teórico obtidos pela expressão (4.8) para as 5 

simulações da estrutura do metal duro com 10000 grãos no formato de prisma triangular 

truncado com variadas frações de ligantes.  

Fração 

de 

ligante 

Simulação 1 

(μm) 

Simulação 2 

(μm) 

Simulação 3 

(μm) 

Simulação 4 

(μm) 

Simulação 5 

(μm) 

Média 

(μm) 

20% 0,200227 0,202345 0,201885 0,201391 0,200676 0,201305 

25% 0,247936 0,246035 0,244942 0,247295 0,244763 0,246194 

30% 0,296155 0,294909 0,292296 0,293549 0,297459 0,294874 

40% 0,4313 0,406944 0,405468 0,403206 0,39989 0,409362 

50%% 0,557547 0,558682 0,559406 0,559662 0,559069 0,558873 

60% 0,809454 0,807636 0,814626 0,812527 0,810653 0,810979 

85% 2,81309 2,84904 2,82156 2,82273 2,82373 2,82603 

90% 4,3262 4,34133 4,33325 4,3176 4,30617 4,32491 

95% 8,70726 8,53614 8,64579 8,55224 8,61065 8,610416 

 

 

Figura 4.40: Gráfico do livre caminho médio simulado (LCMS) e livre caminho médio teórico 

(LCMT) dado pela expressão (4.8) em função da fração de ligante. 

 

Tabela 4.18: Valores do livre caminho médio teórico obtido pela expressão (2.2) para as 5 

simulações para cada fração de ligante. 

Fração de ligante Medida do livre caminho médio (μm) teórico dado pela expressão (2.2) 

20% 0,138377 

25% 0,184503 

30% 0,237218 

40% 0,369007 

50% 0,553509 

60% 0,830266 

85% 3,13655 

90% 4,98159 

95% 10,5167 
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Figura 4.41: Gráfico do livre caminho médio simulado (LCMS) e livre caminho médio teórico 

(LCMT) dado pela expressão (2.2) em função da fração de ligante. 

 

 

 

4.3.2 Resultados do livre caminho para simulações com fração de ligante constante 

 

Uma questão que sugere a expressão (2.2) e (4.8) para o livre caminho médio é que 

mantido constante a fração de fase sólida, numa estrutura bifásica, como é o caso que está 

sendo tratado neste trabalho, pode-se aumentar a tenacidade da estrutura, isto é, aumentar o 

livre caminho médio, aumentando o tamanho do grão. Isso foi investigado através de 3 

simulações com 60% de fase sólida, o que é equivalente a uma fração de  ligante em 40%, 

mantendo fixado o tamanho da estrutura cúbica de lado aproximadamente igual a 63,28 μm: 

uma com 15 mil grãos de tamanho equivalente igual a 2,69 μm ; outra com 4.537 grãos e com 

tamanho de grão igual a 4,0 μm; e, finalmente, uma terceira com 15 mil grãos com 10 classes 

de tamanho de grãos variando no intervalo de 0,4 μm a 4,0 μm, todos com frequência absoluta 

de 1.500 grãos. Esta última simulação teve o objetivo de verificar o efeito nas medidas do livre 

caminho médio e na distribuição do livre caminho quando são inseridos grãos de variados 

tamanhos. 

Para a primeira simulação os dados de entrada estão apresentados na Figura 4.42. Para 

este caso, o comprimento do valor do livre caminho médio encontrado foi de, 

aproximadamente, 1,18μm e a distribuição do livre caminho está variando no intervalo de 

5,53x10
-5

 μm até 9,80 μm. A distribuição de livre caminho tem um comportamento assintótico 
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com o aumento do tamanho dos interceptos de livre caminho, isto é, há uma diminuição 

gradativa dos maiores interceptos de livre caminho, tendendo a zero, conforme pode ser 

observado pelo gráfico de distribuição destes interceptos mostrado na Figura 4.43.  

Para uma comparação visual das imagens da seção de corte da estrutura, a Figura 4.44 

ilustra a imagem de três planos de corte desta primeira simulação. 

 

 

Figura 4.42: Dados de entrada da simulação com 15 mil grãos com tamanho equivalente de 

aproximadamente 2,69 μm para investigação do valor médio e distribuição do livre caminho, 

mantido fração de fase ligante constante. 

 

 

 

Figura 4.43: Distribuição dos livres caminhos da simulação com fração de fase ligante de 40% 

e tamanho equivalente de grão constante e de aproximadamente igual a 2,69 μm. 
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Figura 4.44: Imagens de três seções de corte da estrutura da primeira simulação. 

 

Para a segunda simulação, os dados estão apresentados na figura 4.45. O valor do livre 

caminho médio encontrado foi de, aproximadamente, 1,52μm e a distribuição do livre caminho 

está variando no intervalo de 5,1x10-5
 μm até 11,35 μm. A distribuição de livre caminho tem um 

comportamento semelhante ao obtido para a primeira simulação, como está mostrado no 

gráfico da Figura 4.47.  

Da mesma maneira, como na primeira simulação, foi apresentada a imagem de três 

planos de cortes da segunda simulação. As imagens estão mostradas na Figura 4.46. 

 

Figura 4.45: Dados de entrada da simulação com 4.537 grãos com tamanho equivalente de 4,0 

μm para investigação do valor médio e distribuição do livre caminho, mantido fração de fase 

ligante constante. 

 

         
Figura 4.46: Imagens de três seções de corte da estrutura da segunda simulação. 
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Figura 4.47: Distribuição de livre caminho da simulação com fração de fase ligante de 40% e 

tamanho equivalente de grão constante e de aproximadamente igual a 4,0 μm. 

 

 

 Os resultados obtidos nestas duas simulações para o livre caminho médio estão 

condizentes com a teoria, visto que o aumento do tamanho do grão, mantendo a fração de fase 

sólida fixa, gerou interceptos de livre caminho médio maiores. Isso equivale a aumentar a 

tenacidade da estrutura com o aumento do tamanho do grão, mantendo fixa a fração de fase 

ligante. Estas conclusões estão de acordo com o aspecto visual das imagens dos planos de corte 

das duas estruturas. 

Como para primeira simulação, o tamanho do grão era menor e, consequentemente, foi 

necessária uma maior quantidade de grãos para manter a fração de fase sólida, foi observada 

uma maior frequência de menores interceptos de livre caminho. Isso contribuiu para uma 

redução do tamanho do livre caminho médio, ocasionando uma diminuição na tenacidade da 

estrutura. 

Para a terceira simulação, os dados de entrada estão apresentados na Figura 4.48. Para 

este caso, o valor do menor intercepto de livre caminho foi de, aproximadamente, 1,73x10
-5

 μm 

e o maior de, aproximadamente, 12,65 μm. A Figura 4.49 apresenta o resultado da distribuição 

de intercepto de livre caminho para esta simulação. O valor do livre caminho médio foi de, 

aproximadamente, 1,23 μm.   

A Figura 4.50 apresenta as imagens de três planos de corte da terceira estrutura 

simulada. 
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Figura 2.48: Dados de entrada da simulação com 15 mil grãos com tamanho equivalente 

variando no intervalo de 0,4 μm até 4,0 μm para investigação do valor médio e distribuição do 

livre caminho, mantido fração de fase ligante constante. 

 

 
Figura 4.49: Distribuição de livre caminho da simulação com fração de fase ligante de 40% e 

tamanho equivalente de grão de 0,4 μm até 4 μm. 
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Figura 4.50: Imagens de três seções de corte da estrutura da terceira simulação. 

 

 

 Com base nos gráficos das Figuras 4.43, 4.47 e 4.49, percebe-se que para as simulações 

com fração de fase ligante constante, houve uma maior concentração de menores intercepto de 

livre caminho para as três simulações. Por outro lado houve, para as três simulações, um 

decaimento contínuo da frequência com o aumento do tamanho dos interceptos de livre 

caminho.  Na última simulação, onde havia uma variação no tamanho dos grãos, houve uma 

maior concentração, comparada com as duas outras simulações, de intercepto de menores 

comprimentos e uma diminuição mais acentuada de frequência nas últimas classes de 

interceptos de livre caminho. As imagens da primeira e da terceira simulação mostram uma 

distribuição das seções de área no plano de corte que condizem ter valores de livre caminho 

aproximadamente iguais. 

 

 

 

 

 

4.4 Considerações sobre a simulação do metal duro implementada neste trabalho 

 
 A metodologia para simulação da estrutura do metal duro utilizando simulação estática 

parte do pressuposto de que cortar um grão certo número de vezes é equivalente a cortar, de 

modo aleatório, um único grão um número de vezes igual ao número de grãos seccionados. 

Esta hipótese não foi necessária para simulação da estrutura do metal duro aplicado neste 

trabalho. Isto não foi preciso porque foi criada a estrutura tridimensional em que tanto os grãos 

como a fase ligante podiam ser simulados. Com a estrutura tridimensional criada foi possível 

simular o efeito da interação entre os grãos da fase carbeto, possibilitando simular o efeito da 

orientação de curto e longo alcance dos grãos na estrutura. 
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 Roebuck et al.(1996) adotaram uma ordem de curto alcance para simular a estrutura do 

metal duro, entretanto esta ordem foi aplicada ao plano metalográfico e não à estrutura 

tridimensional, como utilizado neste trabalho. Assim os resultados das medidas dos interceptos 

lineares e de área encontrados por estes autores não refletiam a realidade das medidas obtidas 

em planos de cortes de estruturas reais. 

 Buriti (2003), na criação da estrutura tridimensional protótipo de metal duro, pôde 

simular o efeito da interação entre os grãos, bem como o efeito nas medidas dos interceptos no 

plano de corte. Algumas limitações encontradas no modelo desenvolvido por Buriti foi que os 

grãos tinham uma massa relativamente grande em comparação com o volume da estrutura 

simulada, comprometendo a orientação dos grãos devido ao efeito sofrido pela gravidade e 

devido ao contato entre os grãos e a superfície do recipiente usado para preparar a estrutura.  

Em parte, na simulação desenvolvida neste trabalho, foi possível evitar alguns dos 

fatores negativos abordados por Buriti na simulação de estrutura do metal duro utilizando seu 

protótipo. A simulação foi desenvolvida num ambiente sem o efeito da gravidade (de fato, é 

possível colocar qualquer valor para a gravidade) e foi possível colocar partículas com 

tamanhos bem pequenos em relação ao volume da estrutura, além de colocar um número 

significativo de grãos que pudesse minimizar o efeito dos bordos na orientação dos grãos. De 

fato, o número de grãos que foi possível simular ficou um pouco a quem do desejado para 

evitar totalmente o efeito dos bordos da estrutura. 
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Capítulo 5: CONCLUSÕES 

 

 Neste presente trabalho foi desenvolvido um programa de simulação computacional 

para simulação da estrutura tridimensional do metal duro (WC-Co), utilizando como modelo 

teórico para a fase dispersa (WC) prismas triangulares e prismas triangulares truncados. A 

partir da criação da estrutura tridimensional com distribuição de grãos de forma aleatória ou 

obedecendo à certa distribuição, foram efetivados cortes desta estrutura, objetivando obter 

imagens das seções obtidas pela interseção do plano com os grãos dispersos na estrutura. Com 

estas imagens foi possível calcular valores médios e distribuição de parâmetros estereológicos 

para obter informações sobre a estrutura simulada. 

 Para validação do software desenvolvido neste trabalho foi realizada uma série de testes 

para avaliação, desde dispersão dos grãos na estrutura até testes de validação das medidas 

realizadas para cálculo de valores de parâmetros como: intercepto linear, intercepto de livre 

caminho médio, intercepto de área e perímetro de seção e fração de volume. Estes valores 

calculados eram comparados com valores teóricos fornecidos pela estereologia ou por dados já 

conhecidos na simulação. 

 A base das conclusões que foram retiradas neste trabalho está pautada na confiabilidade 

dos resultados fornecidos pelo software após exaustivos testes de reprodutividade de resultados. 

Neste sentido, podem-se obter as seguintes conclusões: 

1- A tecnologia assegurada pela placa GPU foi imprescindível para simulação da estrutura 

tridimensional com grãos no formato prismático. Caso não estivessem sido utilizados 

estes recursos da placa aceleradora, não teria sido possível realizar simulações com o 

número de grãos na faixa de 20 mil grãos.  

2- Foi possível realizar simulações com fração da fase ligante na faixa superior de ligas 

comerciais de metal duro, ou seja, compósitos com ligante variando na faixa de 15% a 

30%.  

3- Os testes de reprodutividade das simulações com condições similares mostraram-se 

estáveis. As variações dos resultados eram compatíveis com a natureza aleatória dos 

eventos realizados. 

4-  As curvas de distribuição de interceptos lineares, área e perímetro de seção para grãos 

no formato de prismas e prismas triangulares truncados estão de acordo com resultados 

apresentados por outros autores, utilizando simulação computacional estática. 
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5- Modificando a distribuição de tamanho e o formato dos grãos prismáticos truncados foi 

possível obter distribuição de intercepto linear e de perímetros que tendem à 

distribuição lognormal. 

6- As imagens dos planos de cortes da estrutura obtidas da simulação da estrutura do metal 

duro são compatíveis com imagens de ligas reais de WC-Co. 

7- A eliminação de interceptos lineares menores que 150 vezes os maiores interceptos não 

alterou o comportamento da curva de distribuição desse parâmetro. 

8- A variação da quantidade de retas passadas pelos planos obtidos do corte da estrutura do 

metal duro não alterou significativamente o comportamento da curva de distribuição 

dos interceptos lineares.  

9- Estruturas de compósitos de metal duro têm aumento do livre caminho médio (aumento 

da tenacidade) com o aumento do tamanho do grão, mantida a mesma fração de ligante. 

10- Quanto maior o valor da fração de ligante, maior o livre caminho médio. 

11- O valor do livre caminho médio teórico fornecido pela estereologia é mais bem 

representado quando corrigido pela multiplicação da razão entre o número de 

interceptos lineares e o número de intercepto de livre caminho. 
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