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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de marcadores por 

traços de elementos químicos para identificação de cabos elétricos de alumínio e de 

cobre por meio da técnica analítica de espectroscopia por fluorescência de raios-X 

(FRX) com uso de equipamento portátil. O desenvolvimento dos marcadores químicos 

tem como propósito tentar solucionar ou minimizar o crescente problema de furtos de 

cabos elétricos no país, o qual tem causado enormes prejuízos e transtornos para 

empresas e população. Neste sentido, foram desenvolvidos marcadores utilizando um 

verniz de base poliéster e uma resina epóxi de cor preta, os quais foram dopados com 

partículas de Cr2O3. Os marcadores foram produzidos com adições de 1, 2, 5 e 10% do 

peso em massa de Cr2O3 nas resinas poliméricas e foram aplicados em cabos de 

alumínio nus e de cobre revestidos. Após a aplicação dos marcadores, os cabos foram 

analisados via FRX, em seguida fundidos, e novamente analisados via FRX para 

verificar a permanência do elemento marcador, mesmo após uma possível reciclagem 

dos cabos. Os resultados mostraram que os marcadores químicos são eficientes para 

identificação do Cr via FRX de laboratório, mesmo com apenas 1% de adição de Cr2O3 

na superfície de cabos de Al e Cu, com os dois tipos de resinas, contudo, não é 

suficiente para identificação após a refusão dos condutores. Os marcadores contendo 2 e 

5% de Cr2O3 mostraram-se pouco eficientes na identificação do Cr após refusão. 

Apenas os marcadores confeccionados com resina poliéster contendo 10% de Cr2O3 se 

mostraram eficientes após a refusão do Al sendo identificados em todos os corpos de 

prova analisados. 

Palavras-chave: Marcadores químicos, Identificação, Condutores, FRX. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work has as objective the study and development of markers based on 

traces of chemical elements for the identification of electrical cables of aluminum and 

copper by means of a X-ray fluorescence (XRF) portable equipment. The development 

of chemical markers has as purpose try to solve or minimize the problem of theft of 

electric cables in the country, which has caused huge losses and disorders for companies 

and population. In this sense, the markers were developed using a polyester-based 

varnish and a black epoxy resin, which were doped with Cr2O3 particles. The markers 

were produced with additions of 1, 2, 5 and 10% of bulk weight of Cr2O3 in polymer 

resins and they were applied on cables of bare aluminum and isolated copper. After the 

markers were applied, the cables were analyzed via XRF, then fused, and again 

analyzed by XRF to check the permanence of the marker element, even after a possible 

recycling of the cables. The results showed that the chemical markers are efficient for 

identifying the Cr element via laboratory FRX even with only 1% bulk addition of 

Cr2O3 on the surface of Al and Cu cables, with both types of resins, however, it is not 

sufficient for identification after re-fusion of the conductors. The markers containing 2 

and 5% of Cr2O3 showed little efficiency in the identification of Cr after re-fusion. Only 

the markers made with polyester resin containing 10% of Cr2O3 proved to be efficient 

after the Al re-fusion and were identified in all analyzed samples.  

Key words: Chemical markers, Identification, Conductors, XRF. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Uma atividade criminosa vem causando prejuízo milionário para os cofres 

públicos e privados em todo o Brasil. Essa atividade consiste no furto de cabos de 

energia, telefonia e internet. O problema tem causado enormes transtornos e prejuízos 

para empresas e para a população principalmente devido a interrupção de energia em 

indústrias, hospitais, estações de metrô, de trens, no trânsito, residências e até no 

sistema de abastecimento de água por horas. Os cabos de cobre e alumínio são muito 

procurados para o comércio ilícito da reciclagem devido ao alto valor agregado da 

matéria prima. Empresas do setor elétrico estimam que os índices anuais de furtos de 

cabos chegam a centenas de toneladas. A empresa Light do Brasil, principal fornecedora 

de energia no estado do Rio de Janeiro afirmou que somente nos últimos três anos 

foram furtados pelo menos 270 quilômetros de cabos elétricos de energia no Rio de 

Janeiro, e que o prejuízo já chegava a R$ 20 milhões. Empresas de internet e telefonia 

também sofrem com o mesmo problema. A companhia de telefonia “Oi” informou que 

somente no ano de 2016 foram registrados 6.600 casos de furto de cabos de telefonia no 

estado do Rio de Janeiro, sendo 4.441 destes na capital. O problema não ocorre somente 

na cidade do Rio do Janeiro, mas em todo o Brasil e até mesmo no exterior. No estado 

do Rio Grande do Norte o problema ocorre com frequência principalmente na capital. 

Segundo os dados da secretaria municipal de serviços urbanos (Semsur), o furto de 

cabos elétricos, entre outros equipamentos de iluminação pública gerou um prejuízo de 

aproximadamente R$ 600 mil reais em 2014 e R$ 500 mil reais em 2015. 

(G1.globo.com; www.tribunadonorte.com.br). 

Tendo em vista a necessidade de tentar solucionar ou minimizar o problema, 

surgiu a ideia de avaliar a viabilidade do desenvolvimento de um sistema de 

identificação dos cabos furtados. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

o desenvolvimento de marcadores químicos para identificação de cabos elétricos. A 

proposta concebida consiste em: 

Desenvolver um sistema de marcação que possibilite a identificação de um 

elemento químico característico que não faça parte da composição típica, normalmente 

encontrada em condutores elétricos. 
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Identificação por meio de uma técnica analítica utilizando-se equipamentos 

portáteis, de fácil utilização e baixo custo. 

O sistema de marcação deve permitir fácil aplicação na superfície dos cabos, 

sem modificar o processo de fabricação dos mesmos, proporcionando uma boa adesão 

para que não seja removido facilmente e em concentrações mínimas capazes de serem 

identificadas pela técnica. Além disso, é interessante que não apresente coloração típica 

para que não seja identificado visualmente e finalmente, deve permanecer no material 

mesmo após uma possível refusão do condutor, de modo a facilitar a identificação do 

cabo após um possível roubo e reciclagem. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 - CONDUTORES ELÉTRICOS 

 

Condutores elétricos são materiais capazes de transportar corrente elétrica 

devido aos mesmos apresentarem elétrons livres que se movem sob a influência de um 

campo elétrico. Os materiais condutores mais comuns são na forma de fios ou de cabos. 

Os fios são materiais sólidos, maciços, flexíveis e de secção circular. Os cabos são 

constituídos por um conjunto de fios encordoados entre si, que tem como finalidade dar 

ao material condutor maior flexibilidade quando comparado ao fio. Os condutores 

podem ser com ou sem isolamento. O condutor nu é o material sólido (fio ou cabo) que 

não possui qualquer revestimento, isolamento ou camada protetora. O condutor 

revestido apresenta uma camada de material isolante aplicada sobre o condutor 

propriamente dito, para isolá-lo eletricamente de outros condutores, da terra e/ou 

pessoas. A capacidade de condução de corrente de um condutor elétrico é a maior 

corrente que pode circular por ele, durante um tempo ilimitado, sem que a temperatura 

característica do isolamento seja ultrapassada. A capacidade de condução depende 

também de vários fatores além do tipo de isolação, tais como temperatura ambiente, 

maneira de instalar, agrupamento de condutores e outros. (RODRIGUES, 2011). 

Os materiais mais utilizados em condutores elétricos são o cobre e alumínio 

devido a ótima condutibilidade elétrica dos mesmos, aliada a várias outras propriedades 

físicas e mecânicas, custo e disponibilidade das matérias primas. O melhor condutor 

elétrico conhecido atualmente a temperatura ambiente é a prata, o cobre vem em 

segundo lugar, o ouro em terceiro e o alumínio em quarto lugar. Porém, a prata e o ouro 

não são usados em condutores em larga escala por serem extremamente caros. O cobre é 

o material mais utilizado e preferível como condutor atualmente. O alumínio vem em 

segundo lugar sendo utilizado em condutores principalmente devido ao seu baixo custo 

e baixo peso quando comparado com o cobre. Porém, a economia deve ser avaliada a 

longo prazo e não somente pelo custo inicial com a aquisição do material. O alumínio 

apresenta menor condutibilidade elétrica e por isso necessita de cabos com maior 

diâmetro quando comparado ao cobre, além disso o cobre apresenta maior 

condutibilidade térmica, o que leva a uma economia de energia e facilita a dissipação de 
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calor. Por outro lado, alumínio é três vezes mais leve que o cobre, característica 

vantajosa para aplicação de cabos em linhas aéreas. Portanto, escolha do material deve 

levar em consideração propriedades físicas, elétricas e mecânicas, além do custo. 

(MANASSERO, 2013; PASTRO). 

 

2.1.1 - CONDUTORES DE ALUMÍNIO 

 

Os condutores de alumínio são geralmente nus (sem revestimento isolante), mas 

podendo também conter revestimento. Os nus são chamados também de aéreos por 

serem aplicados em redes elétricas aéreas, mais frequentemente em linhas de 

distribuição ou de transmissão onde os valores das classes de isolamentos/tensões são 

maiores. Esses condutores são apoiados, fixados, ou sustentados sobre isoladores de 

vidro, porcelana ou poliméricos (borracha, silicone ou epóxi) e fixados em cruzetas de 

madeira ou concreto. Nesses condutores é utilizado alumínio de alta pureza com 

condutibilidade de 61% na escala IACS (International Annealed Copper Standard). 

Esse padrão de condutibilidade foi criado para o cobre, mas também é utilizado para 

comparar a condutibilidade do alumínio em relação ao cobre. Em alguns casos, os cabos 

de alumínio podem conter um fio de aço no centro do mesmo, chamado de alma que 

tem a finalidade de dar maior resistência mecânica aos cabos. A figura 1 mostra um 

cabo condutor de alumínio aéreo com alma, os tipos de encordoamentos utilizados e sua 

classe. A norma ABNT NBR NM-208 define a classe de encordoamento dos condutores 

pelo número de fios que forma o condutor. (RODRIGUES, 2011). 
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Figura 1: Condutor aéreo de alumínio e os tipos de encordoamento utilizados. 

 

Fonte: RODRIGUES (2011). 

 

O padrão de rede de distribuição no Brasil é o aéreo nu, baseado nos padrões dos 

Estados Unidos, porém, esse tipo de rede vem sendo substituída por cabos do tipo 

cobertos. Os cabos nus são considerados de baixa confiabilidade devido aos riscos de 

acidente em áreas com grandes densidades populacionais pois ficam próximos de 

prédios, sacadas e marquises, além de trazer impactos ambientais pois requer a poda de 

árvores uma vez que desligam quando encostam em galhos. (RODRIGUES, 2011). 

 

a) O ALUMÍNIO 

 

O alumínio é um metal encontrado em grande abundância na crosta terrestre na 

forma de óxido de alumínio (Al2O3), o qual é extraído e isolado de reservas minerais 

onde a principal delas é a bauxita, o que dá uma grande importância para o Brasil, o 

qual detém a terceira maior reserva de bauxita no mundo. O alumínio é o segundo metal 

mais consumido no mundo perdendo apenas para o ferro, o que se deve a suas 

excelentes características físico-químicas, com destaque ao seu baixo peso especifico, 

alta resistência a corrosão, alta condutibilidade elétrica e térmica e excelente aspecto 

estético. (ABAL, 2007). 
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O alumínio possui excelente combinação de propriedades o que resulta em boa 

adequação para o vasto campo de aplicações na engenharia. O mesmo pode ser 

facilmente transformado por todos os processos metalúrgicos. Suas principais 

características e propriedades são: elevada resistência a corrosão, boas propriedades 

mecânicas, baixo ponto de fusão, baixo peso específico, alta condutibilidade elétrica e 

térmica, alto coeficiente de dilatação térmica, impermeabilidade a luz, umidade e ao 

oxigênio, alta refletividade a luz, propriedade antimagnética, atoxidade, características 

nucleares e é infinitamente reciclável. Quanto à sua resistência a corrosão, o alumínio é 

altamente resistente aos diferentes tipos de atmosfera, ao tempo e substâncias ácidas. 

Porém, cuidados devem ser tomados ao colocar o alumínio em contato com alguns 

metais na presença de um eletrólito. Isso pode gerar uma corrosão galvânica do 

alumínio na região de contato. Nesse caso é importante isolar a área de contato. Em 

relação a suas propriedades mecânicas, o alumínio comercialmente puro apresenta baixa 

resistência mecânica e dureza, porém, essas propriedades podem ser aumentadas 

facilmente através de trabalhos a frio, pequenas adições de elementos de liga ou por 

tratamentos térmicos. Esses tratamentos podem levar a um aumento de sua resistência a 

tração de 90 MPa para aproximadamente 700 MPa. A temperatura de fusão do alumínio 

comercialmente puro é em torno dos 660 ºC. (ABAL, 2007). 

 

2.1.2 - CONDUTORES DE COBRE REVESTIDOS 

 

Os condutores terrestres são geralmente de cobre e revestidos por um material 

isolante. Estes, são aplicados em bandejas, canaletas, tubulações subterrâneas ou 

diretamente no solo. O cobre utilizado nesses condutores é o cobre eletrolítico recozido 

de alta pureza, com pureza mínima de 99,9% e condutibilidade de 100% na escala IACS 

de padrão internacional que foi estabelecida em 1913 pela IEC (Comissão Internacional 

de Eletrotécnica). O cobre de alta pureza tem uma condutividade elétrica mais alta do 

que qualquer outro metal a temperatura ambiente, com exceção apenas da prata, a qual 

não é muito utilizada em condutores devido ao seu alto custo. Já a sua condutividade 

térmica é quase o dobro quando comparada com o alumínio. (CARVALHAL, 2011; 

RODRIGUES, 2011; ICA). 
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O isolamento dos cabos é feito geralmente de polietileno (PE) ou de polietileno 

reticulado (XLPE), resistentes à radiação solar, abrasão e ao trilhamento elétrico, que 

aumentam a vida útil dos cabos. O isolamento também pode possuir uma capa externa 

protetora onde é utilizado o negro de fumo, resistente aos raios solares ultravioletas. As 

capas protetoras são compostas geralmente por policloreto de vinila (PVC) ou outros 

polímeros. O material das capas é escolhido em função de sua resistência mecânica e/ou 

química, podendo ser também de material metálico, empregadas na forma de armação 

quando os cabos são solicitados mecanicamente. A armação pode ser radial (com fitas 

de aço ou alumínio) ou tangencial (com fios de aço). A escolha do tipo de isolador vai 

depender do tipo de sistema utilizado, de acordo com as necessidades do sistema ou 

características de cada equipamento. Dependendo do tipo de sistema, os cabos podem 

ser solicitados sob tração, flexão, torção, compressões ou esforços combinados. A figura 

2 mostra alguns tipos de cabos isolados e tipos de isolamentos. (RODRIGUES, 2011). 

 

Figura 2: Alguns tipos de cabos de cobre isolados; a) com apenas um isolamento de XLPE; b) com várias 

camadas de condutores e isolamentos dispostos paralelamente ou torcidos helicoidalmente. 

 

Fonte: Adaptado de RODRIGUES (2011). 
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a) O COBRE 

 

O cobre é o metal mais antigo utilizado pelo homem, o qual veio a substituir a 

pedra na confecção de armas e ferramentas. Atualmente é o terceiro metal mais 

consumido no mundo, perdendo apenas para o ferro e o alumínio. O mesmo está 

presente em grande abundância na crosta terrestre na forma de minerais, podendo ser 

encontrado não somente na superfície terrestre, mas também em lagos, rios e oceanos.  

De acordo com o United States Geological Survey (USGS) a quantidade de reservas de 

cobre exploradas atualmente é cerca de 680 milhões de toneladas, sem levar em 

consideração a grande quantidade de reservas que se encontram em águas profundas e 

em sulfuretos maciços submarinos não explorados. Os recursos de cobre estão 

estimados em mais de 3 bilhões de toneladas. (DOEBRICH, 2009; JOHNSON, 2013; 

USGS, 2013). 

Devido suas excelentes propriedades o cobre está presente em praticamente 

todos os segmentos da indústria, sendo utilizado em várias aplicações. Porém, cerca de 

70% do cobre produzido no mundo é utilizado em aplicações elétricas (transmissão e 

geração de energia, telecomunicações, produtos elétricos e eletrônicos, entre outros). 

(DOEBRICH, 2009; USGS, 2013). 

O cobre também exerce um papel importante na saúde e sustentabilidade. O 

mesmo pode ser infinitamente reciclado sem que perca suas propriedades, não libera 

gases tóxicos quando em contato com elevadas temperaturas, sendo também resistente a 

essas. Hoje em dia cerca de 30% da demanda global do cobre é atendida pela 

reciclagem. O seu uso permitiu importantes melhorias na eficiência energética e 

aumento de energias renováveis causando reduções nas emissões de CO2 decorrentes de 

energias geradas pela queima de combustíveis fósseis. O cobre apresenta propriedade 

antimicrobiana, sendo capaz de matar bactérias, vírus e fungos em curtos períodos de 

tempos, o que também ajuda na limpeza do ar e o torna importante para nossa saúde. O 

cobre é essencial no organismo dos seres humanos, animais e vegetais, está presente nos 

alimentos e na água. Suas principais propriedades são alta condutibilidade elétrica e 

térmica, elevada resistência a corrosão, alta ductilidade e maleabilidade, propriedade 

antimicrobiana, alta solubilidade para elementos como níquel, zinco, alumínio e estanho 

e bom aspecto estético. Sua temperatura de fusão é em torno dos 1.083 ºC. (ICA). 
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2.1.3 - MATERIAIS DE REVESTIMENTO 

 

a) POLIETILENO (PE) 

 

O polietileno é um polímero termoplástico semicristalino flexível, o qual é 

obtido a partir do monômero etileno (C2H4) que se encontra no estado gasoso. A reação 

de polimerização responsável para formação do polietileno ocorre por adição, em que 

uma dupla ligação é quebrada para formar uma simples ligação com duas outras 

moléculas de etileno sucessivamente até que se consiga obter uma macromolécula. Suas 

propriedades são influenciadas pela quantidade de fase amorfa e fase cristalina 

presentes. Sua estrutura da fase cristalina é formada por lamelas que obedecem a 

conformação do tipo zig-zag planar. O grau de cristalinidade depende de sua história 

térmica (temperaturas de trabalho e taxas de resfriamento), pressão e modo de síntese, 

definindo assim o tipo de polietileno obtido, que é classificado pela sua densidade. A 

tabela 1 mostra alguns tipos de polietilenos entre os mais comuns, suas siglas, valores 

de densidade e suas temperaturas de transição. A presença de ramificações (cadeias 

laterais) curtas junto a cadeia principal inibem a formação de regiões cristalinas e 

deformam o polímero, diminuindo o seu grau de cristalinidade e densidade. Portanto, 

polímeros de cadeia lineares possuem maior rigidez que os ramificados. Sua resistência 

mecânica, rigidez, densidade e ponto de fusão aumentam com o grau de cristalinidade. 

(COUTINHO, 2003; NOBREGA, 2013). 

 

Tabela 1: Tipos de polietileno com seus valores de densidade e temperaturas de transição vítrea (Tg), 

temperatura de fusão cristalina (Tm) e temperatura de degradação (Td). 

Tipo de polietileno/sigla Densidade 

(g/cm3) 

Tg (ºC) Tm (ºC) Td (ºC) 

Polietileno de baixa densidade (PEBD 

ou LDPE) 

De 0,91 a 

0,93 

De -130 

a -100 

De 100 a 

115 

De 475 a 

490 

Polietileno linear de baixa densidade 

(PEBDL ou LLDPE) 

De 0,91 a 

0,94 

De -130 

a -100 

De 122 a 

127 

De 475 a 

485 

Polietileno de alta densidade (PEAD De 0,94 a De -130 De 125 a De 480 a 
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ou HDPE) 0,96 a -100 135 490 

Polietileno de ultra-alto peso 

molecular (PEUAPM ou UHMWPE) 

De 0,93 a 

0,94 

De -130 

a -100 

De 130 a 

145 

De 480 a 

490 

Fonte: NETZSCH. 

 

Por se tratar de um polímero termoplástico, o polietileno pode ser refundido e 

reciclado várias vezes, possui fácil processamento e baixo custo. Suas principais 

propriedades são: alta tenacidade, alta flexibilidade, alta resistência ao impacto e alta 

resistência química. Em condições ambientes não é toxico e pode ser usado em contato 

com produtos alimentícios e farmacêutico, apresenta resistência às radiações, é inerte a 

maioria dos produtos químicos e é parcialmente solúvel em todos os tipos de solventes a 

temperaturas abaixo de 60 ºC. Contudo, a interação com esses solventes pode causar 

reações e fazer com que o mesmo sofra inchamento, dissolução parcial, mudança de cor, 

diminuição da resistência e degradação. (COUTINHO, 2003; DIAS, 2007). 

 

b) POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 

 

O XLPE é uma forma reticulada do polietileno. Ou seja, ele pode ser obtido a 

partir do PEBD ou PEAD pela formação de ligações covalentes entre as cadeias 

principais da macromolécula do polietileno, chamadas também de ligações cruzadas, 

que formam uma rede tridimensional (polímero termofixo ou termorrígido) com 

propriedades bem diferenciadas quando comparado com os termoplásticos. Os 

processos de reticulação mais comuns são químicos e irradiantes. A reticulação química 

utiliza peróxidos ou silanos como agentes iniciadores de reação, os quais formam 

radicais livres que se unem para formar as ligações cruzadas. Nos polímeros cristalinos 

como o polietileno, a reticulação se forma geralmente nas regiões amorfas. O processo 

de reticulação por irradiação utiliza feixe de elétrons ou radiações ultravioletas que 

provocam a quebra de ligações químicas, formando radicais livres que se unem para 

formar as ligações cruzadas (DIAS, 2007; NOBREGA, 20013). 

Por se tratar de um polímero termofixo o XLPE é insolúvel e infusível, logo, 

este material é mais estável frente às variações de temperatura. As ligações cruzadas 
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(covalentes) impedem que as cadeias fluam com o amento da temperatura, devido as 

mesmas estarem fortemente ligadas.  Portanto, um aumento da temperatura acima do 

admissível, não irá fundir, mas irá degradar o material. O XLPE é bastante utilizado em 

sistemas de tubulação que necessitam de resistência a radiações e elevadas temperaturas 

como em sistemas de abastecimento de água e isolamento de cabos elétricos de altas 

tensões. A presença de ligações cruzadas aumenta a resistência mecânica, a resistência 

térmica e ao envelhecimento sem afetar as características dielétricas do polímero. 

(NOBREGA, 2013). 

 

2.1.4 - NORMAS TÉCNICAS APLICADAS A CONDUTORES 

 

Existem normas brasileiras que regulamentam e padronizam características dos 

condutores elétricos, algumas delas são: 

▪ NBR 7286 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de borracha 

etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 KV até 35 KV – Especificação. 

▪ NBR 6251 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada para tensões de 

1kv até 35 KV - Requisitos construtivos. 

▪ NBR 6252 - Condutores de alumínio para cabos isolados. Características 

dimensionais, elétricas e mecânicas – Padronização. 

▪ NBR 7295 - Fios e cabos elétricos - Ensaios de capacitância e fator de 

dissipação - Métodos de ensaios; 

▪ NBR 7289 - Cabos de controle com isolação sólida extrudada com polietileno 

(PE) ou cloreto de polivinilha (PVC) para tensões até 1 KV – Especificação. 

▪ NBR 6814 - Ensaio de resistência elétrica. 

▪ NBR 6242 - Métodos para verificação dimensional de condutores. A norma 

estabelece a medição de diâmetro de fios, do passo e da massa. 

▪ NBR 7271 - Ensaios de resistência mecânica para cabos de alumínio. 

(RODRIGUES, 2011; PASTRO). 
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2.2 - ESPECTROSCOPIA POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X (FRX) 

 

A espectroscopia por fluorescência de raios-X é uma técnica não destrutiva 

capaz de identificar os elementos químicos presentes numa amostra e quantificar sua 

concentração. Essa técnica permite a análise simultânea de vários elementos químicos 

de forma rápida, com baixo custo e possibilidade de uso de equipamentos portáteis. O 

princípio da técnica consiste em se aplicar um feixe de alta energia (raios-X ou raios 

gama) capaz de interagir com os elétrons dos átomos da amostra e induzir transições 

eletrônicas entre os orbitais. A retirada de elétrons das camadas dos átomos é feita por 

efeito fotoelétrico. Quando um átomo no estado fundamental fica sob a ação de uma 

fonte externa de energia, ele absorve esta energia promovendo elétrons a níveis mais 

energéticos. Os elétrons são ejetados de uma camada menos energética para outra mais 

energética, ionizando o átomo.  Neste estado, o átomo fica numa situação chamada de 

estado excitado. Logo após, o átomo excitado tende naturalmente a retornar a sua 

condição de estabilidade. Quando isso ocorre, há liberação de um fóton de energia o 

qual é uma característica específica de cada elemento químico, permitindo assim sua 

identificação e quantificação. O tipo de energia emitida caracteriza o elemento químico, 

enquanto sua intensidade permite que seja medida a concentração do elemento na 

amostra. (JENKINS, 1995; BECKHOFF, 2006). 

O fenômeno supracitado está apresentado de forma esquematizada na figura 3. 
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Figura 3: Fenômeno de absorção fotoelétrica. (a): Fóton incidente interage com os elétrons dos átomos da 

amostra; (b): O elétron na camada mais interna é ejetado para uma camada adjacente, gerando a ionização 

do átomo; (c): O elétron ejetado retorna à camada de origem, ocorrendo a emissão do fóton com energia 

característica daquele elemento. 

 

Fonte: JENKINS (1981). 

 

2.2.1 - RADIAÇÕES CARACTERÍSTICAS 

 

Cada elemento químico possui orbitais eletrônicos de energia característica. 

Quando um fóton de energia proveniente de uma radiação externa interage com um 

átomo da amostra, ocorrem transições de elétrons entre as camadas externas e internas 

do átomo. As transições de elétrons que ocorrem entre as camadas definem o tipo de 

energia liberada. As transições mais comuns ocorrem entre as camadas K, L e M, são 

elas: transição de L para K chamada de Kα, transição de M para K chamada de Kβ, 

transição de M para L chamada de Lα. Cada uma dessas transições rende um fóton 

fluorescente com uma energia característica igual à diferença de energia orbital inicial e 

final. Com o resultado da análise de uma amostra é adquirido um espectro de energia 

onde o tipo de energia emitida caracteriza o elemento químico e sua intensidade permite 

que seja medida a concentração do elemento. (FILHO, 1999). 
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A radiação fluorescente emitida pela amostra pode ser analisada de duas formas. 

Pela classificação das energias dos fótons (espectroscopia por energia dispersiva - EDS) 

ou pela separação dos comprimentos de onda da radiação (espectroscopia por 

comprimento de onda dispersivo - WDS). Na fluorescência de raios X com WDS, os 

raios X produzidos pela amostra são difratados por um cristal em função de seus 

comprimentos de onda a um certo ângulo, de acordo com a lei de Bragg. Isso significa 

que as amostras requerem pré-tratamento adequado. Na fluorescência de raios X por 

EDS os raios X produzem pulsos eletrônicos proporcionais às energias dos raios X, os 

quais são enviados a um detector de Si(Li) que gera um espectro de energia versus 

intensidade. A vantagem desse método é a possível análise de amostras sólidas sem 

nenhum pré-tratamento. (SIMABUCO, 1993). 

A figura 4 mostra um espectro típico de fluorescência de raios X obtido pelo 

método EDS. 

 

Figura 4: Espectro de fluorescência de raios X por EDS numa amostra contendo os elementos Al, Si, S, 

Rh, K e Ca. 

 

Fonte: JENKINS (1981). 
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2.2.2 - LIMITE DE DETECÇÃO 

 

Independentemente das características de cada espectrômetro, a técnica tem suas 

limitações intrínsecas, estando entre as mais significativas a espessura do material a ser 

analisado. (FERRETTI, 2009). 

A facilidade com que os raios-X penetram em substâncias depende da energia do 

fóton, espessura da substância e do seu peso atômico. Os raios-X mais energéticos (de 

menor comprimento de onda) são chamados de raios-X duros e tem maior poder de 

penetração em substâncias. Já os raios-X menos energéticos são chamados de raios-X 

moles e tem menor poder de penetração. Os moles, atravessam com grande facilidade 

substâncias com pequeno peso atômico como corpos orgânicos constituídos por 

carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Porém, substâncias com elevado peso 

atômico são dificilmente atravessadas. Por esse motivo que placas de chumbo são 

comumente utilizadas como blindagem para barrar os raios-X. (SALMERON, 2004). 

Portanto, dependendo do elemento fluorescente e da matriz a ser analisada, a 

baixa penetração dos raios-X na matéria limita a informação analítica a análises mais 

superficiais do material estudado. Os materiais em que o estudo da composição 

elementar fornece resultados mais significativos são as cerâmicas e metais. Os materiais 

poliméricos (colas, ligantes, tintas, vernizes e outros) não são muito aplicados a análises 

elementares devido a sua natureza orgânica. (FERRETTI, 2009). 

Além disso, a concentração de elementos em uma amostra sofre influência de 

alguns fatores, como o fator de geometria, o qual relaciona o sistema de calibração, 

geometria do sistema fonte-amostra e detector. O fator geometria é função constante da 

forma e dimensões da matriz analisada. Para amostras espessas, a contribuição para a 

medida da intensidade das linhas características para diferentes camadas da amostra 

diminui com o aumento da profundidade da camada, tanto devido aos efeitos de 

absorção como de diminuição da área efetiva da amostra. Os erros observados para o 

fator de geometria para padrões finos e espessos em espectrómetros de FRX por 

dispersão de energia são cerca de 10%. (SIMAMBUCO, 1993). 
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Um aspecto importante em relação à técnica de FRX é o limite de detecção, ou 

seja, a concentração mínima de um elemento, a qual o método é capaz de detectar em 

uma determinada amostra. Tal característica vai depender do tipo de equipamento e do 

elemento químico a ser detectado. Os elementos químicos com baixo número atômico 

apresentam baixa sensibilidade analítica e baixo valor de energia de emissão, portanto 

são mais difíceis de serem identificados, enquanto que os elementos químicos com 

elevado número atômico apresentam alto valor de emissão de energia. Quanto ao tipo de 

equipamento, os equipamentos de FRX podem ser de dois tipos: de laboratórios ou 

portáteis. Os equipamentos de laboratório são de alta sensibilidade e precisão, sendo 

capazes de identificar elementos químicos mesmo em baixas concentrações, contudo, 

necessitam de extração de amostras para análise, o que limita sua aplicação. O uso de 

equipamentos portáteis (técnica não destrutiva) permite análises em locais de difícil 

acesso e locomoção do equipamento. (JENKINS 1995; FERRETTI, 2009). 

Na figura 5 está representado um equipamento portátil de FRX e na tabela 2 uma 

comparação entre os limites de detecção típicos para um equipamento com essas 

características e um equipamento de laboratório de alta resolução (espectroscopia por 

emissão óptica por plasma acoplado indutivamente).  

 

Figura 5: Espectrômetro de raios-X portátil. 

 

Fonte: WILSON (2015). 
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Tabela 2: Comparação entre os limites de detecção típicos por elemento químico para equipamentos 

portáteis de FRX (PXRD) na coluna da direita e via ICP (espectroscopia por emissão óptica por plasma 

acoplado indutivamente), apresentados na coluna central. 

 

Fonte: WILSON (2015). 

 

De acordo com a tabela 2, os limites de detecção proporcionados por 

equipamentos portáteis de FRX apresentam valores mínimos bem maiores do que o 

método ICP, no entanto, este último não é um método rápido e portátil como FRX e não 

é viável para a proposta em questão. 

Nesse caso, para o desenvolvimento de um sistema de marcação química a ser 

identificado via FRX com equipamento portátil, é importante selecionar elementos cujo 

limite de detecção é baixo, ou seja, que seja possível detectá-los mesmo em baixas 

concentrações. Isto posto, os elementos Fe, Mn, As, Cd, Cr, Hg, Pb e Zn seriam os mais 

indicados para a proposta em questão dentre os citados na tabela 2. Destes, pode-se 

descartar os elementos Hg, Cd e Pb devido elevada toxidade, questões ambientais e 

sérios riscos à saúde que podem ser provocados por tais metais. Outro critério a ser 

considerado está relacionado à composição típica dos condutores de Al e Cu, ou seja, os 

elementos utilizados como marcadores não podem existir na composição típica 

normalmente encontrada em condutores em valores maiores do que os limites de 
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detecção obtidos via FRX. Sendo assim, os elementos Fe, Mn e Zn também devem ser 

descartados, já que podem estar presentes em valores significativos em condutores 

elétricos de Al e Cu. Portanto, dentre os elementos citados na tabela 2, os mais 

indicados para aplicação na confecção de marcadores químicos em condutores elétricos 

são o As e Cr. 

Obviamente existem outros elementos metálicos disponíveis na natureza que 

podem ser identificados via FRX e não foram citados na tabela 2 como é o caso da 

prata, do ouro e terras raras. A prata e o ouro não são muito interessantes para a 

aplicação em marcadores devido ao seu elevado custo. Quanto aos metais de terras 

raras, não foram encontradas referências sobre o limite de detecção destes elementos via 

FRX. Contudo, é interessante realizar um estudo desses elementos uma vez que o Brasil 

é rico em reservas de terras raras, tendo inclusive jazidas no estado do RN. 

 

2.3 - PRESSÃO DE VAPOR E DENSIDADE DE ÓXIDOS DOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS 

 

Outra questão a se levar em consideração é a possível fusão dos cabos após o 

furto. Essa técnica é geralmente utilizada com a finalidade de remover o material 

isolante que reveste os cabos terrestres, dificultar sua identificação e facilitar a venda. 

Caso os cabos que contém o verniz ou tinta marcadora venham a ser fundidos, existem 

outros critérios que devem ser considerados na escolha do elemento marcador. 

O primeiro critério a ser considerado para os cabos submetidos ao processo de 

refusão é a pressão de vapor do elemento marcador, a qual deve ser baixa, de modo que 

tal elemento não tenha vaporização significativa durante o processo térmico. A tabela 3 

apresenta os valores típicos de pressão de vapor para os elementos selecionados e a 

figura 6 um gráfico comparando os valores da pressão de vapor em função da 

temperatura de vários elementos metálicos. 
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Tabela 3: Pressões de vapor dos elementos As e Cr. 

Elemento Pressão de Vapor 

As 1 Pa a 553 K 

Cr 1 Pa a 1656 K 

 

Fonte: Handbook of Chemistry (1988). 

 

Figura 6: Pressão de vapor de diferentes elementos metálicos em função da temperatura. 

 

Fonte: Radio Corporation of America - RCA Laboratories (1957). Disponível em: 

https://www.powerstream.com/vapor-pressure.htm  

 

Analisando a figura 6 pode-se dizer que os dois elementos selecionados da 

tabela 3 apresentam baixa pressão de vapor, ou seja, apresentariam baixa vaporização 

durante o processo de refusão, sendo possível a incorporação na composição dos 

condutores.  

Outro critério a ser avaliado é a densidade do óxido do elemento marcador, já 

que é possível que este se oxide durante o processo de fusão dos condutores e, portanto, 

o óxido formado, se apresentar baixa densidade, deverá sofrer flotação para a superfície 

https://www.powerstream.com/vapor-pressure.htm


20 
 

do metal fundido, separando-se da composição do condutor refundido. Portanto, é 

necessário que o óxido formado apresente densidade próxima ou maior do que 

aquela do material condutor. A tabela 4 apresenta a densidade dos principais óxidos 

formados pelos elementos selecionados e condutores. 

 

Tabela 4: Densidades dos elementos Al, Cu e dos principais óxidos formados. 

Elemento Densidade (g/cm3) 

As2O3 3,86 

Cr2O3 5,22 

Al2O3 3,95 

CuO 6,31 

Al 2,70 

Cu 8,89 

 

Fonte: Handbook of Chemistry (1988). 

 

Com base na tabela 4, os dois elementos selecionados, após serem oxidados 

apresentariam densidades superiores ao Al, portanto podem ser aplicados nesse tipo de 

condutor sem problemas. Já em relação aos condutores de Cu, os dois elementos 

apresentam densidades inferiores ao Cu, o que é um problema. O As2O3 apresenta valor 

de densidade muito inferior ao Cu e por isso tem forte tendência a separar-se por 

flotação para a escória durante o processo de fusão, por esse motivo deve ser descartado 

o seu uso. Sendo assim, a melhor alternativa é usar o Cr como elemento marcador. 

Apesar da densidade do óxido formado ser inferior ao Cu, esta diferença é pequena, 

sendo viável a realização de testes para verificar sua permanência após a refusão. 

Vale ressaltar que possivelmente as tintas marcadoras não sejam eficientes na 

identificação dos cabos revestidos após a refusão, já que as tintas serão aplicadas 

diretamente no revestimento isolante e, portanto, o elemento marcador não seria 

incorporado à composição do condutor de cobre. Por outro lado, ao serem submetidos a 

elevadas temperaturas, tanto o revestimento polimérico, quanto a resina utilizada na 

tinta ou verniz irão degradar, e possivelmente o metal marcador ou óxido formado fique 

depositado na superfície do condutor. Portanto, levando-se em consideração os dois 

aspectos mencionados anteriormente, pressão de vapor e densidade dos óxidos, existe a 
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hipótese de que o elemento marcador fique depositado na superfície do cobre, o que só 

pode ser comprovado após os testes. 

 

2.4 - O CROMO 

 

O cromo de símbolo Cr é um metal de transição que pertence ao grupo 6 da 

tabela periódica e tem número atômico 24. É um metal duro e frágil que apresenta alto 

ponto de fusão (1907 ºC ou 2180 K) e coloração cinza prateada, semelhante ao aço, mas 

que se torna altamente brilhante quando polido. O mesmo apresenta alta resistência a 

corrosão, o que o leva a ser muito utilizado como recobrimento para proteção de outros 

metais. O cromo não se encontra no seu estado livre na crosta terrestre e é obtido 

principalmente a partir do minério de cromita (cromato de ferro, FeCr2O4) e crocoíta 

(cromato de chumbo, PbCrO4), embora esteja presente em muitos outros minerais. 

Também pode ser obtido pela redução do óxido de alumínio (aluminotermia). Pela 

redução da cromita com alumínio se obtém a liga ferro-cromo que é utilizada na 

fabricação do aço inox. O cromo também é um metal pesado, podendo se acumular no 

organismo e ser prejudicial se ingerido em grandes quantidades, porém, este é menos 

nocivo quando comparado com Cd, Pb e Mg. (QUIMLAB; UNESP). 

O cromo está presente em vários materiais que são amplamente utilizados no 

cotidiano como aços e ligas metálicas e no recobrimento de diversas peças automotivas 

e decorativas. O cromo é bastante utilizado como elemento de liga, adicionado a outros 

metais com o intuito de aumentar a resistência mecânica, resistência a corrosão, 

ductilidade e estabilidade térmica, sem causar prejuízos a condutibilidade elétrica, 

portanto pode ser utilizado como elemento marcador em condutores elétricos. 

(CARVALHAL, 2011). 

 

2.5 - O ÓXIDO DE CROMO 

 

O Cromo pode ocorrer em vários estados de oxidação de +2 a +6, contudo, 

somente os estados 0, +2, +3 e +6 são mais comumente encontrados. Estes são 
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classificados como Cr (0), Cr (II), Cr (III) e Cr (VI) respectivamente. Entre estes, 

apenas o Cr (III) e o Cr (VI) são encontrados naturalmente no meio ambiente, enquanto 

os demais são produzidos artificialmente. (LEE, 2000; GIANNETTI, 2009; ARAÚJO, 

2014). 

O estado de oxidação trivalente do cromo (3+), chamado também de Cr (III) é a 

sua forma mais estável e importante. Depois do Cr 3+, a sua forma mais estável é a 

hexavalente (6+), chamado também de Cr (VI), trióxido de cromo ou comercializado 

como ácido crômico. O Cr (VI) é o mais fortemente oxidante dos óxidos do Cr podendo 

reagir explosivamente com muitos materiais oxidáveis. Contudo, o Cr (VI) não ataca 

substancias orgânicas. O Cr (III) embora seja muito estável em meio ácido, pode ser 

facilmente oxidado a Cr (VI) em soluções alcalinas. (LEE, 2000; ARAÚJO, 2014;). 

Alguns dos óxidos do Cr são usados como pigmentos corantes. O Cr (III) 

apresenta coloração verde e é aplicado como pigmento em tintas, fogos de artifício, 

borrachas, cimentos e como catalizador em grande número de reações. Já o Cr (VI) 

apresenta cor laranja intenso e é muito tóxico. Os íons mais importantes do Cr (VI) são 

o cromato de sódio (Na2CrO4), de cor amarelada e o dicromato de sódio (Na2Cr2O7), de 

cor laranja-avermelhado. (LEE, 2000; ARAÚJO, 2014;). 

O óxido de cromo em sua forma Cr (III) possui a formula química Cr2O3 e 

estrutura cristalina romboédrica com base hexagonal, conforme mostra a figura 7, a qual 

é igual a estrutura do óxido de alumínio, Al2O3. Tanto os íons do Al como os íons do Cr 

possuem mesma carga, bem como, raios iônicos semelhantes (0,053 e 0,062 nm, 

respectivamente), além da mesma estrutura cristalina. Este é um fato que contribui para 

que estes óxidos formem uma solução sólida substitucional contínua para qualquer 

proporção na composição abaixo do ponto de fusão do Al2O3, segundo o diagrama de 

fases de equilíbrio Al2O3-Cr2O3, onde os íons Al3+ substituem os íons Cr3+ e vice-versa. 

(NEWNHAM, 1962; MEDEIROS, 2007; CALLISTER, 2008). 
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Figura 7: Estrutura cristalina do Cr2O3. 

 

Fonte: NEWNHAM (1962). 

 

O Cr2O3 possui composição elementar de aproximadamente 68,43% de cromo e 

31,57% de oxigênio. Sua densidade é 5,22 g/cm3 e o mesmo é um importante material 

refratário devido ao seu alto ponto de fusão e ebulição, 2330 ºC e 3000 ºC, 

respectivamente. (MASTERTON, 1990; PATNAIK, 2003). 

 

2.6 - TINTAS E VERNIZES 

 

As tintas são dispersões, ou seja, misturas de várias substâncias onde partículas 

sólidas com dimensões entre 1 nm e 1 µm encontram-se distribuídas em um 

componente volátil na forma líquida (água ou solventes). É uma mistura constituída de 

pigmentos, a qual é aplicada sobre um substrato e após sofrer processo de cura, forma 

uma película sólida opaca ou filme, a qual adere a superfície do substrato com a 

finalidade de dar proteção, acabamento e decoração. O verniz é uma película de aspecto 

quase transparente que tem basicamente as mesmas características e finalidades da tinta. 

A principal diferença que distingue o verniz de uma tinta é que o verniz não possui 
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pigmentos que tem como finalidade dar cor. O verniz é aplicado para dar brilho, 

proteção e profundidade em materiais como madeira, metais e cerâmicas, sendo muitas 

vezes aplicado inclusive sobre uma tinta. (ANGHINETTI, 2012). 

As matérias-primas básicas para a produção de quase todos os tipos de tintas são 

constituídas por resinas, pigmentos, solventes e aditivos. A resina é o componente mais 

importante que forma a película de tinta. Chamada de veículo sólido, a resina é 

responsável pela maioria das características físico-químicas da tinta pois determina o 

brilho, a resistência química e física, secagem e aderência. A resina é a parte não-volátil 

da tinta, conhecida também como ligante ou aglutinante. As primeiras tintas 

desenvolvidas utilizavam resinas de origem natural, vegetais ou animais (principalmente 

vegetal). Atualmente, com exceção de trabalhos artísticos, as resinas utilizadas pela 

indústria são sintéticas, obtidas pela indústria química ou petroquímica por meio de 

reações complexas de polimerização. As resinas mais utilizadas são as alquídicas, epóxi, 

poliuretânicas, de poliéster, acrílicas, vinílicas e de nitrocelulose. (CETESB, 2006; 

ANGHINETTI, 2012). 

Os pigmentos são substâncias insolúveis no meio em que são utilizados 

(orgânico ou aquoso) e têm como principal finalidade conferir cor as tintas. Os 

solventes são compostos orgânicos ou água, responsáveis por dar o aspecto líquido da 

tinta e determinar sua viscosidade. Após a aplicação da tinta, o solvente evapora 

deixando uma camada de filme seco sobre o substrato. Os aditivos são produtos 

químicos que envolvem uma vasta gama de componentes empregados em baixas 

concentrações (geralmente menor que 5%) com funções específicas que conferem 

importantes propriedades, tais como, aumentar a proteção anticorrosiva, bloquear raios 

UV, acelerar as reações, dispersantes e umectantes de pigmentos e cargas, entre outras. 

O processo de fabricação das tintas envolve as seguintes etapas: Pré-mistura dos 

insumos, dispersão (moagem), completagem, filtração e envasamento. (CETESB, 

2006). 
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2.6.1 - RESINAS POLIÉSTER 

 

As resinas poliéster são polímeros que contém o grupo éster em sua estrutura. 

Este grupo éster é obtido geralmente através da reação de condensação entre ácidos 

carboxílicos e glicóis (álcoois), ou melhor dizendo, de um diácido com um diácool que 

reagem formando éster e água. A reação mais comum de formação de poliéster ocorre 

entre o ácido tereftálico e o etilenoglicol, originando o polímero denominado polietileno 

tereftalato (PET). As resinas poliéster se classificam como saturadas e insaturadas. Os 

poliésteres saturados são obtidos por reação de condensação entre um diácido e um 

diálcool, ambos saturados, e resultam como produto final um polímero termoplástico 

com cadeias lineares, podendo se encontrar no estado líquido ou sólido, que tem como 

características alta flexibilidade e baixo ponto de fusão. As resinas poliésteres 

insaturadas são obtidas pela reação de um diácido insaturado e um diálcool. O produto 

final é um sólido termofixo com estrutura molecular tridimensional, sendo este, 

insolúvel e infusível. Os tipos de ácidos mais utilizados na fabricação das resinas 

insaturadas são o ácido maleico e o fumárico. (GOURNINSKI, 2002). 

As resinas de poliéster também compõem a base para as resinas alquídicas e 

algumas de poliuretano. As resinas alquídicas são nada mais do que poliésteres 

modificados com óleos vegetais e outras resinas, geralmente dissolvidas em solventes 

orgânicos ou água. A maior parte das tintas à base de solventes são feitas a partir de 

resinas alquídicas. As resinas alquídicas são utilizadas principalmente para fabricação 

de tintas óleo, esmaltes e vernizes. Sua secagem pode ser ao ar, por oxidação, ou com 

calor. As resinas de poliuretano são obtidas pela reação de condensação de poliálcoois 

com isocianatos. São tintas bicomponentes onde a resina é de base poliéster, epóxi ou 

acrílica e o catalizador é um isocianato.  (ANGHINETTI, 2012). 

Os vernizes a base de poliéster podem sofrer reações e rejeitar tintas que tenham 

sido aplicadas na superfície do material antes do verniz. Isso acontece quando o verniz e 

a tinta são de bases diferentes ou incompatíveis, causando reações entre elas e fazendo 

com que a tinta se desestruture, forme bolhas ou enrugue. Nesse caso, deve-se usar 

vernizes e tintas compatíveis de mesma base. Alguns fabricantes de vernizes 

automotivos aplicados a metais especificam nas embalagens dos produtos o tipo de tinta 

compatível que se pode utilizar. (GONÇALVES, 2012; SHERWIN WILLIAMS). 
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O PET apresenta Tg entre 70 e 85 ºC, Tm entre 245 e 260 ºC e Td entre 425 e 

445 ºC. (NETZSCH). 

 

2.6.2 - RESINAS EPÓXI 

 

As resinas epóxi (EP) são polímeros que se caracterizam pela presença de óxidos 

chamados de grupos epóxis. Existem vários tipos de grupos epóxis, os quais são 

geralmente estruturas cíclicas constituídas de pelo menos três elementos. O grupo epóxi 

mais comum e utilizado é o óxido de etileno, chamado também de epoxietano ou etano 

epóxi, oxirano, epóxido ou grupo glicidil. O termo glicidil é usado para referir-se a um 

grupo epóxi terminal como mostra a figura 8. (RODRIGUES, 1988; ALMEIDA, 2005). 

 

Figura 8: Grupo funcional epóxi. 

 

Fonte: Adaptado de RODRIGUES (1988). 

 

As resinas epóxi são convertidas em polímeros termorrígidos através de reações 

de cura quando misturadas com um agente catalizador, ou seja, são constituídas de dois 

componentes que são misturados para produzir o produto final. As reações de cura 

causam mudança no estado físico da resina que passa de um líquido viscoso para um 

sólido termorrígido. O produto final da reação pode obter resinas epóxi com estruturas 

dos tipos alifáticas, cicloalifáticas ou aromáticas. A versatilidade das resinas epóxi 

obtidas se deve a capacidade que o grupo epóxi tem de reagir com uma variedade de 

substratos, porém, a maior parte das resinas epóxi comerciais são produzidas a partir da 
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reação de bisfenol-A e epicloridina, tendo como produto final a resina conhecida como 

diglicidil éter de bisfenol-A (DGEBPA). A figura 9 mostra a estrutura química da resina 

DGEBPA. (RODRIGUES, 1988; ALMEIDA, 2005). 

 

Figura 9: Estrutura química da resina diglicidil éter de bisfenol-A. 

 

Fonte: RODRIGUES (1988). 

 

As resinas epóxi são muito utilizadas em aplicações na indústria elétrica e 

eletrônica como isoladores, encapsulantes e adesivos. As tintas e vernizes aplicados a 

condutores metálicos são geralmente a base de resinas epóxi. Elas possuem alta rigidez 

dielétrica, alta dureza, excelente aderência, estabilidade dimensional, alta resistência 

química e térmica, podendo ser aplicadas a frio ou a quente. Após aplicadas e curadas as 

resinas são extremamente resistentes e impermeáveis, tornando os componentes 

totalmente isolados. Após curadas, as resinas só podem ser removidas por métodos 

mecânicos, químicos ou térmicos. (SILAEX, 2015). 

As resinas epóxi apresentam Tg entre 50 e 200 ºC e Td entre 380 a 450 ºC. Por 

se tratar de um polímero termorrígido, não apresenta Tm. (NETZSCH). 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os cabos elétricos de alumínio e cobre utilizados na análise foram fornecidos 

pela empresa Light do Brasil. Antes da aplicação dos marcadores nos cabos foi 

realizada uma análise via FRX para verificar se a composição dos mesmos estava de 

acordo com a literatura. As tabelas 5 e 6 mostram a composição química dos cabos 

elétricos fornecidos pela Light em porcentagem de massa dos elementos, antes da 

aplicação dos marcadores químicos. 

 

Tabela 5: Composição química dos cabos de alumínio antes da aplicação de marcadores. 

Elemento Quantidade (%) 

Al 99.536% 

Fe 0.186% 

Si 0.098% 

Ca 0.048% 

S 0.045% 

W 0.043% 

Zn 0.017% 

Cu 0.017% 

Ga 0.011% 

 

Tabela 6: Composição química dos cabos de cobre revestidos antes da aplicação de marcadores. 

Elemento Quantidade (%) 

Cu 99.04% 

Cl 0.40% 

Al 0.39% 

Si 0.11% 

S 0.05% 

 

Os resultados da análise via FRX nos cabos mostrou que não há presença do 

elemento Cr, mesmo em quantidades mínimas, na composição dos condutores de 

alumínio e cobre, portanto, o Cr pode ser utilizado como elemento marcador. Tanto os 

cabos de alumínio quanto os de cobre apresentaram pureza de aproximadamente 99%, 

sendo os demais elementos encontrados impurezas irrelevantes para o trabalho. 
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Os cabos de cobre foram cortados em tamanhos de 3 centímetros e os de 

alumínio em tamanhos de 6 centímetros para facilitar o manuseio, aplicação do verniz e 

fusão. Ambos os cabos foram cortados com o auxílio de serra de aço manual e em 

seguida limpos com água corrente, detergente neutro, álcool e ultrassom para remover 

impurezas contidas na serra. 

O elemento químico utilizado para confecção dos marcadores foi escolhido 

levando-se em consideração os critérios de limite de detecção, pressão de vapor, 

densidade de óxidos, riscos à saúde e ao meio ambiente, de acordo com a revisão da 

literatura, sendo o cromo considerado a melhor alternativa. Os materiais foram 

fornecidos pela empresa JB Química do Brasil, sendo estes, Cr metálico em pó e óxido 

de cromo em pó (Cr2O3). Os pós de Cr e Cr2O3 também foram analisados via FRX antes 

de serem utilizados para verificar a composição dos mesmos. As tabelas 7 e 8 mostram 

a composição química dos pós de Cr e Cr2O3 fornecidos pela JB Química. 

 

Tabela 7: Composição química do pó de cromo metálico. 

Elemento Quantidade (%) 

Cr 92.708% 

Fe 2.708% 

Al 2.323% 

Ni 1.195% 

Mo 0.338% 

Si 0.315% 

Cu 0.301% 

S 0.112% 

 

Tabela 8: Composição química do óxido de cromo em pó. 

Elemento Quantidade (%) 

Cr2O3 99.389% 

La2O3 0.393% 

SO3 0.218% 

 

Os resultados da análise via FRX nos pós de Cr e Cr2O3 mostraram a presença 

de algumas impurezas. Os elementos Al e Cu, estes já fazem parte da composição típica 

de condutores elétricos. Quanto aos elementos Fe, Ni, Mo, Si e S encontrados no pó de 

Cr, estes também podem estar presentes como impurezas em condutores elétricos e 
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portanto, não representam um problema. Quanto as impurezas La2O3 e SO3 presentes 

em pequena quantidade no pó de Cr2O3, não foi encontrada nenhuma referência sobre a 

influência destes na interação do Cr2O3 com tintas. 

Todas as análises via FRX foram realizadas por FRX do tipo EDS de laboratório 

da marca Shimadzu, modelo EDX-720/800HS com raios-X emitidos por um tubo de 

Ródio (Rh) e a quantificação elementar é feita por um detector semicondutor de Si (Li). 

Os pós também foram analisados por microscopia eletrônica de varredura com 

emissão de campo (MEV-FEG) da marca ZEISS AURIGA. O tamanho médio das 

partículas dos pós foi calculado através do método dos interceptos lineares, segundo a 

norma ASTM E-112. A figura 10 mostra a análise microscópica do pó de Cr metálico. 

 

Figura 10: Imagem do pó de Cr metálico obtida por MEV-FEG com ampliação de 52x. Tamanho médio 

de partícula: 0,36 mm. 

 

 

Analisando a barra de escala da imagem pode-se observar que as partículas do 

pó de Cr são em sua maioria, maiores que 200 µm. O tamanho médio das partículas 

calculado foi de 0,36 mm ou 360 µm. O tamanho das partículas do pó está muito 

superior ao que é recomendado pelos fabricantes de tintas para aplicação como 

pigmento (no máximo 1 µm). Além disso, existem alguns riscos e dificuldades para 
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moer o pó de Cr devido ao mesmo se tratar de um metal reativo, e por este motivo, se 

descartou o seu uso inicialmente. 

As figuras 11 e 12 mostram a análise microscópica do pó de Cr2O3. 

 

Figura 11: Imagem do pó de Cr2O3 obtida por MEV-FEG com ampliação de 20.000x. 
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Figura 12: Imagem do pó de Cr2O3 obtida por MEV-FEG com ampliação de 40.000x. Tamanho médio de 

partícula: 1,72x10-4 mm = 0,172 µm ou 172 nm. 

 

 

Analisando as figuras 11 e 12 pode-se observar que o pó de Cr2O3 se apresenta 

bem mais refinado que o pó de Cr. Fazendo uma comparação entre tamanho médio das 

partículas e a barra de escala, pode-se notar que todas as partículas presentes na imagem 

são menores que 1 µm e, portanto, o pó de Cr2O3 se encontra com tamanho médio de 

partículas ideal para aplicação em tintas. O tamanho médio das partículas calculado foi 

de 1,72x10-4 mm = 0,172 µm ou 172 nm. 

Como o pó de Cr foi descartado, decidiu-se realizar também uma análise mais 

detalhada do pó de Cr2O3 utilizado. Foi realizada uma análise via DRX do Cr2O3 com o 

objetivo de identificar os planos difratados e a estrutura cristalina do mesmo. A análise 

foi realizada com DRX da marca Shimadzu, modelo XRD 7000. A indexação dos picos 

para identificação dos planos cristalinos foi feita com o auxílio do software X'Pert 

HighScore Plus. A figura 13 mostra o gráfico obtido com o resultado da análise via 

DRX no pó indicando os planos cristalinos encontrados na estrutura. A figura 14 mostra 

uma comparação entre os picos encontrados no material analisado e os picos da carta 

usada como referência para identificar o material. 
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Figura 13: Gráfico de intensidade x 2θ, evidenciando os planos cristalinos do Cr2O3. 

 

 

Figura 14: a) Comparação entre os picos do material analisado (em azul) e picos da carta de referência 

(em vermelho); b) Carta de referência 38-1479. 

 

 

Analisando o gráfico da figura 13 pode-se observar que o valor de 2θ só foi até 

70, sendo este valor suficiente para identificar o material, não apresentando picos de 

outras substâncias. Os picos obtidos pelo material ficaram perfeitamente sobrepostos 

aos picos da carta de referência, como mostra a figura 14a. A carta utilizada para 
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identificar o material foi a de código de referência 38-1479 como mostra a figura 14b. O 

material foi identificado como óxido de cromo (Cr2O3), com estrtrutura cristalina 

romboédrica. 

Foram utilizados dois tipos de resinas para a confecção dos marcadores, sendo 

uma delas incolor e outra de coloração preta. O objetivo é verificar se a adição dos pós 

de Cr e Cr2O3 modificam a coloração da tinta, uma vez que o mesmo não deve ser 

visível. A resina incolor utilizada trata-se de um verniz eletroisolante de referência 

LACKTERM 1303 B do fabricante WEG tintas. Sua composição é a base de poliéster e 

consiste de uma resina alquídica com solventes alifáticos e aromáticos. Esse verniz é 

utilizado para aplicação em materiais metálicos como motores elétricos, 

transformadores e bobinas (catálogo de vernizes LACKTERM e boletim técnico verniz 

1303 B em anexo). A resina de coloração preta utilizada trata-se de uma resina 

bicomponente de referência SQ-2119 do fabricante Redelease. Sua composição é a base 

de epóxi e a mesma também é aplicada a materiais metálicos. O catalisador utilizado 

para cura da resina é de referência SQ-3154-BB do mesmo fabricante. A proporção 

recomendada é de 80% de resina para 20% de catalisador de acordo com a especificação 

do fabricante. 

Os marcadores foram produzidos utilizando quatro variações de composição, 

sendo estas, contendo 1, 2, 5 e 10% do peso em massa de pó de Cr2O3. Foram 

confeccionados 3 corpos de prova para cada variável de composição (4 variáveis de 

composição), tipo de condutor (2 tipos de condutores) e tipo de resina utilizada (2 tipos 

de resinas), totalizando 48 corpos de prova. O método de aplicação do verniz marcador 

nos cabos foi por imersão e secagem ao ar para os dois tipos de resinas, como 

recomendado nas especificações técnicas do fabricante WEG tintas (catálogo e boletim 

técnico em anexo). O método usado para promover a mistura da resina com os pós 

metálicos foi agitando manualmente com uso de bastão de vidro por 2 minutos. 

Após a aplicação dos marcadores, a fusão dos cabos de alumínio nus foi 

realizada em forno do tipo mufla, modelo EDG3P-S 7000 e marca EDG equipamentos. 

Os corpos de prova foram submetidos a uma temperatura de 700 ºC por 15 minutos. 

Cada corpo de prova foi fundido e vazado separadamente em um molde cerâmico 

refratário como mostra a figura 15. Devido à falta de um forno adequado não foi 

possível realizar a fusão dos cabos de cobre revestidos.  
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Figura 15: Corpos de prova de Al após a refusão contendo marcadores de resina poliéster com 1% de 

Cr2O3: a) corpo de prova 01; b) corpo de prova 02; c) corpo de prova 03. 

 

 

Também foi realizada uma análise microscópica com uso de MEV-FEG em 

alguns corpos de prova com o objetivo de tentar visualizar a distribuição das partículas 

de Cr2O3 no material antes a após a refusão. A análise dos corpos de prova antes da 

refusão foi realizada na seção transversal dos cabos de Al e Cu como mostra a figura 16, 

com o intuito de visualizar a distribuição do Cr2O3 na superfície (borda dos cabos). Para 

isso, as amostras precisaram ser embutidas, lixadas e polidas. O embutimento foi 

realizado com o objetivo de preservar o marcador aplicado na borda dos cabos, durante 

o lixamento e análise. Foi utilizada uma resina epóxi de cura a frio rica em Al. Também 

foi realizado recobrimento das amostras com ouro com a finalidade de melhorar a 

interação de elétrons com a amostra. 

 

Figura 16: Corpos de prova de Al e Cu embutidos para análise microscópica via MEF-FEG. 
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A análise no corpo de prova após a refusão foi realizada em uma região qualquer 

da superfície do material fundido, de forma aleatória, não necessitando de preparação. 

A figura 17 mostra o fluxograma do projeto. 

 

Figura 17: Fluxograma das atividades e procedimentos realizados no projeto. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 - ANÁLISE MACROSCÓPICA  

 

A figura 18 mostra o aspecto macroscópico do verniz incolor LACKTERM de 

base poliéster após a adição do pó de Cr2O3 e dos corpos de prova de Al após aplicação 

do marcador. 

 

Figura 18: a) Verniz LACKTERM após adição de Cr2O3; b) Corpos de prova de Al contendo marcador 

com 2% de Cr2O3. 

 

 

Pode-se observar que correu mudança significativa de cor no verniz incolor 

LACKTERM de base poliéster após adição do Cr2O3. O mesmo ficou com uma cor 

verde escura como mostra a figura 18, como já era de se esperar, devido ao óxido de 

cromo ser verde. A cor verde não é muito interessante para a aplicação em questão uma 

vez que pode ser identificada visualmente tanto nos cabos de Al nus quanto nos cabos 

de Cu contendo isolamento em XLPE de cor preta. O tom de verde fica mais escuro a 

medida que maior quantidade de Cr2O3 é adicionada sendo visível até mesmo com 

apenas 1% de adição de Cr2O3. 
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A resina epóxi de coloração preta não apresentou mudança de cor com adições 

de Cr2O3 nas concentrações de 1, 2 e 5%, porém, apresentou pequena mudança de cor 

nos marcadores contendo 10% de Cr2O3 como pode ser visto na figura 19. 

 

Figura 19: Corpos de prova de cobre revestidos, contendo marcador químico confeccionados com resina 

epóxi: a) com 5% de Cr2O3; b) com 10% de Cr2O3. 

 

 

Observando a figura 19 pode-se notar pequena mudança de cor, de preto, nos 

corpos de prova em (a) para verde escuro, nos corpos de prova em (b). 

 Os marcadores confeccionados com resina de base poliéster apresentaram maior 

homogeneidade da mistura devido a resina se tratar de um verniz com baixa 

viscosidade. Como resultado, os corpos de prova pintados com a resina de base poliéster 

apresentaram melhor acabamento superficial, como pode ser visto na figura 20a. Já a 

resina epóxi apresenta maior viscosidade o que dificultou a mistura com os pós de 

Cr2O3, deixando um aspecto rugoso com aglomerados de Cr2O3 na superfície dos cabos 

contendo 10% de Cr2O3, como pode ser visto na figura 20b. 
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Figura 20: Corpos de prova de cobre revestidos, contendo marcador químico com 10% de Cr2O3: a) com 

resina poliester; b) com resina epoxi. 

 

 

Deve-se ressaltar que o método utilizado para promover a mistura dos pós com a 

resina foi manual, o que influencia na homogeneidade da mistura. Métodos de mistura 

automatizados provavelmente proporcionam melhor homogeneidade e qualidade dos 

marcadores. 

O mesmo ocorre com o método de aplicação das tintas que influencia na sua 

interação com a superfície do material. O método de aplicação com uso de pistola 

geralmente proporciona melhor interação da tinta com a superfície do material e melhor 

acabamento superficial quando comparado com o método de imersão utilizado, porém, 

este primeiro, é mais viável para pintura em larga escala. Como o objetivo do trabalho é 

apenas verificar a eficiência da identificação dos marcadores em corpos de prova, foi 

produzida pequena quantidade de tinta, não sendo viável o uso de pistola. 

A figura 21 mostra os corpos de prova de Al contendo marcadores com 10% de 

Cr2O3 após a refusão, evidenciando a presença do Cr2O3 verde aglomerado em algumas 

regiões nos corpos de prova e fora dos corpos de prova de Al. 
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Figura 21: Corpos de prova de Al após refusão, evidenciando o óxido de cromo verde separado da 

composição do metal: a) Corpo de prova CP-02, contendo marcadores de base epóxi com 10% de Cr2O3; 

b) Corpo de prova CP-03, contendo marcadores de base epóxi com 10% de Cr2O3; c) Corpo de prova de 

CP-01 contendo marcadores de base poliéster com 10% de Cr2O3. 

 

 

Analisando a figura 21 pode-se observar que parte do Cr2O3 se separou da 

composição do metal líquido durante o vazamento em alguns corpos de prova, como 

mostram as figuras 21a e 21b. Também pode-se observar que em alguns corpos de 

prova o Cr2O3 ficou na superfície do metal, como mostram as figuras 20b e 20c, sendo 

as vezes, parte dele removido facilmente com a mão. Vários fatores podem ter 

influenciado na ocorrência do problema como por exemplo, a falta de agitação durante a 

fundição e falta de molhabilidade das partículas cerâmicas de Cr2O3. Levando-se em 
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consideração que a densidade do Cr2O3 é superior que a do Al, à falta de agitação 

durante a fundição, provavelmente fez com que o Cr2O3, por ter maior densidade, 

decantasse no fundo do cadinho, contudo, ao virar o cadinho de cabeça para baixo para 

realizar o vazamento do metal líquido, o Cr2O3 ficou em cima. Além disso, o processo 

de fundição estava totalmente fora dos padrões que ocorrem nos processos de 

sucateamento e reciclagem do alumínio. A quantidade de alumínio a ser fundida era 

muito pequena devido a limitações relacionadas a tamanho dos fornos e do cadinho, o 

que dificultou a agitação do metal líquido e retirada da escoria. Os corpos de prova de 

Al pesavam em média 3,8 g, sendo essa quantidade suficiente para formar apenas uma 

gota de Al líquido com o tamanho aproximado de uma moeda. A quantidade de pó de 

Cr2O3 também era pequena para produção de marcadores em grandes quantidades. O 

forno utilizado não tinha atmosfera de proteção e os cadinhos apresentavam grande 

quantidade de contaminantes metálicos. Embora se saiba que na prática não existe um 

controle rigoroso durante o sucateamento do alumínio, a quantidade de Al fundido e 

agitação do metal líquido são essenciais para obtenção de bons resultados. 

Nos corpos de prova em que ocorreu esse acúmulo e separação do Cr2O3, 

procurou-se não realizar a análise via FRX na região verde onde era visível o excesso de 

Cr2O3. Como o Cr2O3 ficou acumulado em certas regiões do corpo de prova, 

obviamente as outras regiões ficaram com ausência ou pouca quantidade de Cr2O3 e por 

esse motivo não foi possível identificar o elemento marcador em alguns corpos de 

prova. 

 

4.2 - MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV-FEG) 

 

a) Antes da Refusão: 

 

A figura 22 mostra a análise microscópica da secção transversal de um corpo de 

prova de Cu com ênfase na região da borda do cabo, onde foi aplicada a tinta 

marcadora. 
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Figura 22: Seção transversal do cabo de Cu mostrando a borda do material onde está presente o marcador 

de poliéster com 10% Cr2O3, obtida por MEV-FEG com ampliação de 200x. 

 

 

Analisando a figura 22 pode-se observar a presença de três camadas de 

materiais. A camada superior trata-se da resina epóxi utilizada para embutir o corpo de 

prova, a camada inferior trata-se do revestimento isolante do cabo de Cu (XLPE) e a 

camada do centro trata-se da resina poliéster (marcador químico), a qual foi aplicada na 

superfície do isolamento de XLPE. 

A figura 23 mostra o mapeamento do elemento Cr na região onde está presente o 

marcador químico no cabo de Cu. 
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Figura 23: Mapeamento por área via EDS na região do marcador químico no cabo de Cu, obtido por 

MEV-FEG: em a) Área mapeada; b) Picos de energia do elemento Cr; c) Distribuição do Cr. 

 

 

Analisando a figura 23 pode-se observar a área analisada em a), os picos de 

energia Kα do elemento Cr presente, em b), e a distribuição do Cr nos pontos verdes em 

c). A análise mostra que a distribuição do Cr ficou bem homogênea na região do 

marcador. 

As figuras 24 e 25 mostram a região do marcador químico com maior 

ampliação. 
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Figura 24: Seção transversal do cabo de Cu mostrando a borda do material onde está presente o marcador 

de poliéster com 10% Cr2O3 (espessura calculada de 16,04 µm), obtida por MEV-FEG com ampliação de 

1.500x. 

 

 

Figura 25: Seção transversal do cabo de Cu mostrando a borda do material onde está presente o marcador 

de poliéster com 10% Cr2O3, obtida por MEV-FEG com ampliação de 5.000x. 
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Analisando a figura 24 pode-se observar que a camada de marcador químico 

ficou bastante espessa. A espessura média do marcador calculada foi de 16,04 µm. É 

possível também visualizar a as partículas de Cr2O3 contidas na resina poliéster e 

afirmar, mais uma vez, que as partículas ficaram bem distribuídas na resina. As 

partículas de Cr2O3 podem ser visualizadas melhor na figura 25 com ampliação de 

5.000x. 

As figuras 26 e 27 mostram a análise microscópica da secção transversal do cabo 

de Al, com ênfase na borda do cabo onde foi aplicada a resina marcadora. 

 

Figura 26: Seção transversal do cabo de Al mostrando a borda do material onde está presente o marcador 

de poliéster com 10% Cr2O3, obtida por MEV-FEG com ampliação de 200x. 
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Figura 27: Seção transversal do cabo de Al mostrando a borda do material onde está presente o marcador 

de poliéster com 10% Cr2O3 (espessura calculada de 5,958 µm), obtida por MEV-FEG com ampliação de 

1.500x. 

 

 

Analisando as figuras 26 e 27 pode-se observar que a espessura da camada de 

resina poliéster (marcador químico) ficou menor no cabo de Al nu, do que em relação 

ao cabo de Cu revestido. A espessura média do marcador calculada foi de 5,958 µm 

como mostra a figura 27. Pode-se afirmar então que, a resina poliéster aderiu melhor na 

superfície do revestimento isolante de XLPE presente nos cabos de Cu, do que em 

relação aos cabos de Al nus. A menor aderência do marcador químico na superfície do 

Al pode ser explicada devido aos cabos de Al terem uma superfície muito lisa, fazendo 

com que a resina poliéster, a qual foi aplica por imersão, escorra mais facilmente no 

metal antes de curar completamente.  

A figura 28 mostra o mapeamento do elemento Cr na região onde está presente o 

marcador químico no cabo de Al. 

 

 

 

 



47 
 

Figura 28: Mapeamento por área via EDS na região do marcador químico no cabo de Al, obtido por 

MEV-FEG: em a) Área mapeada; b) Picos de energia do elemento Cr; c) Distribuição do Cr. 

 

 

Analisando a figura 28 pode-se observar a área analisada em a), os picos de 

energia Kα do elemento Cr presente, em b), e a distribuição do Cr nos pontos verdes em 

c). Devido a camada de marcador ter menor espessura no cabo de Al, há uma maior 

dificuldade de realizar o mapeamento da região, aparecendo pontos verdes indicando a 

presença de Cr em locais que provavelmente não existem, ou o Cr pode ter sido 

arrastado para essas regiões durante o polimento. 

 

b) Após a Refusão: 

 

A figura 29 mostra a análise microscópica em uma região aleatória da superfície 

do corpo de prova de Al refundido contendo o marcador de poliéster com 10% de 

Cr2O3. 

 

 

 



48 
 

Figura 29: Corpo de prova de Al após refusão contendo marcador de poliéster com 10% de Cr2O3 obtida 

por MEV-FEG com ampliação de 2.000x. 

 

 

Analisando a figura 29 pode-se observar a presença de uma região 

esbranquiçada no centro da imagem. Mesmo com apenas 2.000x de ampliação é 

possível notar a presença de pequenas partículas na região mencionada, o que 

provavelmente são partículas de Cr2O3, as quais não chegam a fundir devido sua 

temperatura de fusão ser muito superior a temperatura de fusão do Al. 

A figura 30 mostra uma análise por área via EDS na região mencionada 

anteriormente na figura 28. 
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Figura 30: Análise por EDS no corpo de prova de Al após refusão contendo marcador de poliéster com 

10% de Cr2O3, obtida por MEV-FEG: a) Área analisada; b) Picos de energia dos elementos encontrados; 

c) Mapeamento e distribuição dos elementos encontrados. 

 

 

 

Observando as figuras 30b e 30c pode-se notar a presença dos elementos Al, Cr 

e O na área analisada. A ferramenta EDS disponível no MEV-FEG comprova a hipótese 

da presença do Cr na região mencionada anteriormente, mostrando a permanência no Cr 

mesmo após a refusão do Al. O mapeamento da figura 30c mostra a distribuição dos 

elementos Cr em vermelho, Al em verde e O em azul. 
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4.3 - FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X (FRX) 

 

a) Após Aplicação dos Marcadores de Resina Poliéster: 

 

A tabela 9 mostra os resultados da análise via FRX nos cabos de Al e Cu após a 

aplicação dos marcadores químicos confeccionados com resina de base poliéster (verniz 

incolor), contendo 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3. 

 

Tabela 9: Quantidade de cromo encontrada via FRX nos cabos de Al e Cu após aplicação dos marcadores 

de poliéster contendo 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3. 

Tipo de 

cabo 

Quantidade de 

dopante 

Corpos de prova Quantidade de Cr (%) Média  

 

 

 

 

 

 

Alumínio 

 

 

 

 

1% de Cr2O3 

Al-CP-01 2.91%  

2.72% Al-CP-02 3.49% 

Al-CP-03 1.77% 

 

2% de Cr2O3 

Al-CP-04 21.49%  

24.49% Al-CP-05 5.00% 

Al-CP-06 46.98% 

 

5% de Cr2O3 

Al-CP-07 6.55%  

6.82% Al-CP-08 12.39% 

Al-CP-09 1.51% 

 

10% de Cr2O3 

Al-CP-10 17.00%  

20.24% Al-CP-11 15.45% 

Al-CP-12 28.27% 

Tipo de 

cabo 

Quantidade de 

dopante 

Corpos de prova Quantidade de Cr (%) Média  

 

 

 

 

 

 

Cobre  

 

1% de Cr2O3 

Cu-CP-01 3.91%  

4.32% Cu-CP-02 4.36% 

Cu-CP-03 4.69% 

 

2% de Cr2O3 

Cu-CP-04 9.92%  

13.29% Cu-CP-05 15.62% 

Cu-CP-06 14.33% 

 

5% de Cr2O3 

Cu-CP-07 18.13%  

17.52% Cu-CP-08 22.71% 

Cu-CP-09 11.70% 

 

10% de Cr2O3 

Cu-CP-10 25.30%  

26.46% Cu-CP-11 27.05% 

Cu-CP-12 27.03% 
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Analisado a tabela 9 pode-se observar que a aplicação do verniz marcador 

contendo apenas 1% do peso em massa de Cr2O3 já é suficiente para conseguir 

identificar o elemento Cr desejado antes da refusão dos cabos. 

Também pode-se observar uma alta concentração de Cr encontrada em alguns 

corpos de prova contendo marcadores com 2% de Cr2O3. Essa alta concentração de Cr 

pode ser explicada devido a análise via FRX se tratar de uma análise mais superficial da 

amostra. Como o marcador só foi aplicado na superfície dos cabos, o elemento Cr 

aparece em grande quantidade. Além disso, a análise via FRX só é capaz identificar 

elementos com peso atômico maior que 10 (a partir do Na), portanto, não é capaz de 

identificar a resina polimérica que também está em grande quantidade na superfície e é 

constituída principalmente por carbono e hidrogênio. Apesar da técnica ser utilizada 

mais para análises superficiais, é possível identificar o Al e outros elementos que estão 

contidos abaixo da superfície. Contudo, a presença desses elementos não é relevante 

para o trabalho e não foi colocada nas tabelas. 

Fazendo uma comparação entre as amostras contendo 2 e 5% de Cr2O3 pode-se 

observar que apesar da quantidade de dopante ter aumentado, a quantidade de Cr 

encontrada em alguns cabos contendo 5% de Cr2O3 foi menor do que nos cabos 

contendo 2% de Cr2O3. Isso não deveria ocorrer já que se aumentou a quantidade de 

dopante, porém, pode ter ocorrido devido à dificuldade de misturar os pós com o verniz, 

causando elevada heterogeneidade da mistura. 

Em relação aos corpos de prova contendo marcadores com 10% de Cr2O3, pode-

se observar que os valores de Cr aumentaram consideravelmente em todos os corpos de 

prova analisados e não somente em alguns de forma isolada. 

No anexo 3 encontram-se as figuras 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 que mostram 

os espectros de energia das análises via FRX nas amostras contendo os marcadores 

confeccionados com resina poliéster com 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3, evidenciando os picos 

de energia produzidos pelo elemento Cr. 

Analisando as figuras da 31 a 34 pode-se observar que os picos de energia do Cr 

tornam-se mais acentuados a medida que a quantidade de Cr nos corpos de prova de Al 

aumenta, devido ao aumento da quantidade de Cr2O3 nos marcadores. O mesmo pode 

ser observado nas figuras de 35 a 38 para os corpos de prova de Cu. 
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b) Após Aplicação dos Marcadores de Resina Epóxi: 

 

A tabela 10 mostra o resultado da análise via FRX nos cabos de Al e Cu após a 

aplicação dos marcadores químicos confeccionados com resina epóxi de cor preta 

contendo 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3. 

 

Tabela 10: Quantidade de cromo encontrada via FRX nos cabos de Al e Cu após aplicação dos 

marcadores de resina epóxi contendo 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3. 

Tipo de 

cabo 

Quantidade de 

dopante 

Corpos de prova Quantidade de Cr (%) Média  

 

 

 

 

 

 

Alumínio 

 

 

 

 

1% de Cr2O3 

Al-CP-13 0.856 %  

2.104 % Al-CP-14 3.830 % 

Al-CP-15 1.626 % 

 

2% de Cr2O3 

Al-CP-16 3.811 %  

3.754 % Al-CP-17 2.668 % 

Al-CP-18 4.784 % 

 

5% de Cr2O3 

Al-CP-19 1.761 %  

1.959 % Al-CP-20 1.971 % 

Al-CP-21 2.145 % 

 

10% de Cr2O3 

Al-CP-22 15.980 %  

23.706 % Al-CP-23 10.414 % 

Al-CP-24 44.724 % 

Tipo de 

cabo 

Quantidade de 

dopante 

Corpos de prova Quantidade de Cr (%) Média  

 

 

 

 

 

 

Cobre  

 

1% de Cr2O3 

Cu-CP-13 1.965 %  

1.949 % Cu-CP-14 2.466 % 

Cu-CP-15 1.437 % 

 

2% de Cr2O3 

Cu-CP-16 5.379 %  

3.852 % Cu-CP-17 3.244 % 

Cu-CP-18 2.933 % 

 

5% de Cr2O3 

Cu-CP-19 1.898 %  

2.344 % Cu-CP-20 3.128 % 

Cu-CP-21 2.005 % 

 

10% de Cr2O3 

Cu-CP-22 17.708 %  

16.642 % Cu-CP-23 16.634 % 

Cu-CP-24 15.584 % 

 

As análises via FRX nos corpos de prova contendo marcadores confeccionados 

com resina epóxi também mostraram que mesmo com apenas 1% de adição de Cr2O3 é 

possível identificar o elemento Cr antes da refusão dos cabos. 
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Em relação aos corpos de prova contendo marcadores com adição de 2% de 

Cr2O3, a quantidade de Cr encontra nas análises via FRX não foi tão elevada quanto nos 

marcadores de base poliéster. 

Fazendo uma comparação entre as amostras contendo 2 e 5% de Cr2O3 pode-se 

observar que também ocorreu diminuição na quantidade de Cr encontrada nas análises, 

embora a quantidade de dopante tenha aumentado. Todos os corpos de prova analisados 

contendo marcadores com 5% de Cr2O3 apresentaram menor quantidade de Cr do que 

os corpos de prova com 2% de Cr2O3. A resina de base epóxi apresenta alta viscosidade, 

o que pode ter dificultando a mistura dos pós com a mesma, tendo como resultado uma 

mistura com elevada heterogeneidade. 

Em relação aos corpos de prova contendo marcadores com 10% de Cr2O3, pode-

se observar que os valores de Cr também aumentaram consideravelmente em relação 

aos marcadores contendo 5% de Cr2O3. 

Fazendo uma comparação entre os dois tipos de resina utilizadas, pode-se 

afirmar que de uma forma geral, os corpos de prova contendo marcadores 

confeccionados com resina de poliéster apresentaram valores de Cr maiores que os 

valores encontrados nos corpos de prova contendo marcadores com resina de base 

epóxi. 

No anexo 4 encontram-se as figuras 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 que mostram 

os espectros de energia das análises via FRX nas amostras contendo os marcadores 

confeccionados com resina epóxi com 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3, evidenciando os picos de 

energia produzidos pelo elemento Cr. 

Analisando as figuras da 39 a 46 também pode-se observar que a intensidade dos 

picos aumentou com o aumento da quantidade de dopante nos marcadores. Porém, de 

uma forma geral, os picos foram menos acentuados nos marcadores confeccionados 

com a resina epóxi.  
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c) Após Refusão do Al contendo Marcadores de Resina Poliéster: 

 

A tabela 11 mostra uma comparação entre resultados das análises via FRX nos 

corpos de prova de Al contendo marcadores confeccionados com resina de base 

poliéster, antes e após a refusão dos condutores. 

 

Tabela 11: Comparação entre os valores de Cr encontrados via FRX antes e após a refusão dos corpos de 

prova de Al com marcadores de base poliéster contendo 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3. 

Tipo de 

cabo 

Quantidade 

de dopante 

Corpos de 

prova 

Quantidade de Cr 

(%) antes da refusão  

Quantidade de Cr 

(%) após a refusão 

 

 

 

 

 

 

Alumínio 

 

1% de Cr2O3 

Al-CP-01 2.91% - 

Al-CP-02 3.49% - 

Al-CP-03 1.77% - 

 

2% de Cr2O3 

Al-CP-04 21.49% 0,01% 

Al-CP-05 5.00% - 

Al-CP-06 46.98% 0,01% 

 

5% de Cr2O3 

Al-CP-07 6.55% - 

Al-CP-08 12.39% - 

Al-CP-09 1.51% 0.07% 

 

10% de Cr2O3 

Al-CP-10 17.00% 1.04% 

Al-CP-11 15.45% 0.04% 

Al-CP-12 28.27% 0.48% 

 

Analisando a tabela 11 pode-se observar que o uso de marcadores de resina de 

base poliéster contendo 1% de Cr2O3 não foi suficiente para identificação do elemento 

Cr desejado após a refusão dos condutores de Al. 

Os marcadores contendo 2 e 5% de Cr2O3 puderam ser identificados em pequena 

quantidade em apenas alguns corpos de prova, não se mostrando muito eficientes. Além 

disso, as quantidades de Cr encontradas nos corpos de prova contendo marcadores com 

2% de Cr2O3 foram muito pequenas e talvez não seja possível a sua identificação com 

uso de FRX portátil, uma vez que seu limite mínimo de detecção é maior. Por esse 

motivo, decidiu-se aumentar a quantidade de dopante nos marcadores para 10%.  

Os marcadores de resina de base poliéster contendo 10% de Cr2O3 se mostraram 

eficientes após a refusão do Al, podendo ser identificados em todos os corpos de prova 

analisados. 
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A baixa concentração de Cr nos corpos de prova após a refusão do Al já era se 

esperar, tendo em vista que o Cr2O3 que antes estava somente na superfície dos cabos, 

agora se encontra misturado com a composição interna do material a qual está em 

quantidade muito superior.  

No anexo 5 encontram-se as figuras 47, 48 e 49 que mostram os espectros de 

energia das análises via FRX após a refusão do Al contendo os marcadores 

confeccionados com resina poliéster com 2, 5 e 10% de Cr2O3, evidenciando os picos de 

energia produzidos pelo elemento Cr. Os corpos de prova contendo 1% de Cr2O3 não 

apresentaram picos de energia do Cr em seus espectros. 

Analisando as figuras da 47 a 49 pode-se observar que a intensidade dos picos 

foi bem menor devido à baixa concentração de Cr nos corpos de prova após a refusão do 

Al. 

 

d) Após Refusão do Al contendo Marcadores de Resina Epóxi: 

 

A tabela 12 mostra uma comparação entre os resultados das análises via FRX 

nos corpos de prova de Al contendo marcadores confeccionados com resina de base 

epóxi, antes e após a refusão dos condutores. 

 

Tabela 12: Comparação entre os valores de Cr encontrados via FRX antes e após a refusão dos corpos de 

prova de Al com marcadores de base epóxi contendo 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3. 

Tipo de 

cabo 

Quantidade 

de dopante 

Corpos de 

prova 

Quantidade de Cr 

(%) antes da refusão  

Quantidade de Cr 

(%) após a refusão 

 

 

 

 

 

 

Alumínio 

 

1% de Cr2O3 

Al-CP-13 0.856% 0,02% 

Al-CP-14 3.830% - 

Al-CP-15 1.626% 0,07% 

 

2% de Cr2O3 

Al-CP-16 3.811% - 

Al-CP-17 2.668% - 

Al-CP-18 4.784% - 

 

5% de Cr2O3 

Al-CP-19 1.761% 0.09% 

Al-CP-20 1.971% - 

Al-CP-21 2.145% 0.07% 

 

10% de Cr2O3 

Al-CP-22 15.980% - 

Al-CP-23 10.414% - 

Al-CP-24 44.724 % 0.03 % 
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Analisando a tabela 12 pode-se afirmar que os marcadores confeccionados com 

resina de base epóxi contendo 1, 5 e 10% de Cr2O3 se mostraram pouco eficientes após 

a refusão do Al, uma vez que somente foi possível identificar o Cr em alguns corpos de 

prova, em pequena quantidade. Os marcadores contendo 2% de Cr2O3 nem se quer 

puderam ser identificados após a refusão do Al. Mesmo aumentando a quantidade de 

dopante nos marcadores para 10% de Cr2O3, os resultados não foram positivos, uma vez 

que somente foi possível a identificação do Cr em um corpo de prova, e em pequena 

quantidade. Como já foi citado anteriormente no item 4.1 deste trabalho e pode ser 

observado melhor com auxílio da figura 21, alguns fatores como a falta de agitação e 

falta de molhabilidade dos pós influenciaram de forma negativa fazendo com que o 

Cr2O3 tenha se separado da composição do metal líquido durante a fusão do Al, e por 

esse motivo, não foi possível identificar o Cr após sua refusão. 

Fazendo uma comparação entre os dois tipos de resinas utilizadas, observa-se 

que nas amostras de Al contendo marcadores de resina poliéster com 1% de Cr2O3 não 

foi possível identificar o Cr após a refusão. Já as amostras contendo marcadores de 

resina epóxi também com 1% de Cr2O3 foi possível identificar o Cr após a refusão. Nas 

amostras contendo marcadores de resina poliéster com 2% de Cr2O3 foi possível 

identificar o Cr após a refusão. Já as amostras contendo marcadores de resina epóxi 

também com 2% Cr2O3 não foi possível identificar o Cr após a refusão. Nas amostras 

contendo marcadores com 5% de Cr2O3 foi possível identificar o Cr após a refusão do 

Al com os dois tipos de resinas utilizadas. Já nas amostras contendo marcadores com 

10% Cr2O3, a resina de base poliéster apresentou melhores resultados após a refusão do 

Al. 

Analisando as quantidades de Cr antes a após a refusão dos condutores de Al 

pode-se afirmar que os valores encontrados variam muito para cada análise. Portanto, o 

valor encontrado não depende somente da quantidade de dopante adicionada à tinta ou 

verniz, mas também da região analisada. Segundo SIMAMBUCO (1993), o valor da 

concentração de um elemento pode variar em até 10%. Logo, uma mesma amostra 

analisada mais de uma vez apresenta valores diferentes de concentração de elementos. 

No anexo 6 encontram-se as figuras 50, 51 e 52 que mostram os espectros de 

energia das análises via FRX após a refusão do Al contendo os marcadores 

confeccionados com resina epóxi com 1, 5 e 10% de Cr2O3, evidenciando os picos de 
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energia produzidos pelo elemento Cr. Os corpos de prova contendo 2% de Cr2O3 não 

apresentaram picos de energia do Cr em seus espectros. 

Analisando as figuras da 50 a 52 pode-se afirmar que mesmo que a concentração 

do Cr seja muito pequena é possível observar os picos de energia produzidos pelo 

elemento.   
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5 - CONCLUSÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados obtidos e com o que foi revisado na literatura, 

pode-se concluir que, tanto as resinas de base epóxi quanto as de poliéster são utilizadas 

para revestimento de condutores elétricos e podem ser aplicadas na confecção de 

marcadores químicos. Contudo, para utilização de métodos de mistura e aplicações 

manuais, a resina de base poliéster apresentou melhor homogeneidade na mistura e 

melhor acabamento superficial que a resina epóxi. 

O uso de marcadores químicos se mostrou eficiente para identificação do Cr via 

FRX de laboratório, mesmo com apenas 1% de adição de Cr2O3 em ambos os tipos de 

resinas poliméricas, antes da refusão dos condutores. Contudo, após a refusão 

condutores os resultados foram menos satisfatórios. Os marcadores confeccionados com 

resina de base epóxi se mostraram pouco eficientes para identificação via FRX após a 

refusão do Al em todas as variações de composições, uma vez que só foi possível 

identificar o elemento Cr em alguns corpos de prova. Mesmo com adições de 10% de 

Cr2O3 o marcador se mostrou pouco eficiente devido a elevada viscosidade da resina 

epóxi que dificultou a mistura com os pós, além da falta de molhabilidade e agitação do 

metal líquido durante a fundição do Al. Em relação aos marcadores confeccionados com 

resina de base poliéster, a adição de 1% de Cr2O3 não foi suficiente para identificação 

do Cr após a refusão do Al. Os marcadores contendo 2 e 5% de Cr2O3 se mostraram 

pouco eficientes após refusão do Al, sendo identificados em alguns corpos de prova. Já 

os marcadores contendo 10% de Cr2O3 se mostraram eficientes após a refusão do Al 

sendo identificados em todos os corpos de prova analisados. 

Não foram encontradas referências importantes sobre o uso de elementos 

químicos como marcadores em materiais. As principais referências encontradas são 

aplicadas a marcadores em líquidos, para o controle de vazão e fluxo de fluidos como 

petróleo e água. A grande maioria das referências encontradas utilizam isótopos 

radioativos como marcadores (PORTO, 2013; SILVA, 2009; ZECHERU, 2013). A 

vantagem do método é que a identificação de elementos radioativos via emissão de 

radiação proporciona um limite de detecção muito menor, se comparado ao FRX, 

necessitando de menor quantidade de elemento marcador. No entanto, não se considera 

essa rota devido a riscos associados a manipulação de elementos radioativos. Portanto, o 
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desenvolvimento de um método de identificação de cabos por meio de marcadores 

químicos via fluorescência de raios-X apresenta alto grau de originalidade, podendo até 

ser objeto de depósito de patente. 

 

6 - SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE OU TRABALHOS FUTUROS 

 

Apesar de se mostrar eficiente para identificação via FRX, o Cr2O3 não é muito 

interessante para aplicação em questão devido sua coloração verde. Uma rota alternativa 

como sugestão para trabalhos futuros seria utilizar outro estado de oxidação do Cr que 

apresente uma cor mais atrativa ou usar Cr metálico em pó na confecção de marcadores. 

Porém, o Cr é um metal reativo e exige certos cuidados durante o processo de moagem 

dos pós. Por esse motivo é difícil encontrar pó de Cr com partículas menores que 1 µm 

no mercado. 

Deve-se ressaltar também que existem outros elementos metálicos disponíveis 

na natureza os quais não foram estudados no presente trabalho e podem ser 

identificados via FRX, como é o caso dos metais de terras raras, ficando também como 

sugestão para trabalhos futuros a pesquisa sobre o limite de detecção vai FRX desses 

elementos, uma vez que o Brasil é rico em reservas de terras raras, tendo inclusive 

jazidas no estado do RN. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Catálogo de vernizes Eletroisolantes LACKTERM -  WEG Tintas. Disponível 

em: http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-lacktherm-50021432-catalogo-

portugues-br.pdf.  

Anexo 2: Boletim Técnico Verniz Eletroisolante LACKTERM 1303 B - WEG Tintas. 

Disponível em: http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-lacktherm-1303-b-boletim-

tecnico-portugues-br.pdf.  

Anexo 3: Figuras 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 mostrando os espectros de energia das 

análises via FRX nas amostras contendo marcadores confeccionados com resina 

poliéster com 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3, evidenciando os picos de energia produzidos pelo 

elemento Cr. 

 

Figura 31: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-01, 

contendo marcador de poliéster com 1% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-lacktherm-50021432-catalogo-portugues-br.pdf
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-lacktherm-50021432-catalogo-portugues-br.pdf
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-lacktherm-1303-b-boletim-tecnico-portugues-br.pdf
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-lacktherm-1303-b-boletim-tecnico-portugues-br.pdf
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Figura 32: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-05, 

contendo marcador de poliéster com 2% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 33: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-07, 

contendo marcador de poliéster com 5% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Figura 34: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-12, 

contendo marcador de poliéster com 10% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 35: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Cu-CP-01, 

contendo marcador de poliéster com 1% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Figura 36: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Cu-CP-05, 

contendo marcador de poliéster com 2% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 37: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Cu-CP-07, 

contendo marcador de poliéster com 5% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Figura 38: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Cu-CP-11, 

contendo marcador de poliéster com 10% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Anexo 4: Figuras 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45 e 46 mostrando os espectros de energia das 

análises via FRX nas amostras contendo os marcadores confeccionados com resina 

epóxi com 1, 2, 5 e 10% de Cr2O3, evidenciando os picos de energia produzidos pelo 

elemento Cr. 
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Figura 39: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-13, 

contendo marcador de base epóxi com 1% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 40: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-16, 

contendo marcador a base de epóxi com 2% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Figura 41: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-21, 

contendo marcador de base epóxi com 5% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 42: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-24, 

contendo marcador de base epóxi com 10% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Figura 43: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Cu-CP-14, 

contendo marcador de base epóxi com 1% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 44: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Cu-CP-16, 

contendo marcador de base epóxi com 2% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Figura 45: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Cu-CP-19, 

contendo marcador de base epóxi com 5% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 46: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Cu-CP-22, 

contendo marcador de base epóxi com 10% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Anexo 5: Figuras 47, 48 e 49 mostrando os espectros de energia das análises via FRX 

após a refusão do Al contendo os marcadores confeccionados com resina poliéster com 

2, 5 e 10% de Cr2O3, evidenciando os picos de energia produzidos pelo elemento Cr. 

 

Figura 47: Pico de energia CrKα produzido na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-06 após a 

refusão, contendo marcador de poliéster com 2% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Figura 48: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-09 

após a refusão, contendo marcador de poliéster com 5% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 49: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-10 

após a refusão, contendo marcador de poliéster com 10% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Anexo 6: Figuras 50, 51 e 52 mostrando os espectros de energia das análises via FRX 

após a refusão do Al contendo os marcadores confeccionados com resina epóxi com 1, 5 

e 10% de Cr2O3, evidenciando os picos de energia produzidos pelo elemento Cr. 

 

Figura 50: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-15 

após a refusão, contendo marcador de epóxi com 1% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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Figura 51: Picos de energia CrKα e CrKβ produzidos na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-19 

após a refusão, contendo marcador de epóxi com 5% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 

 

 

Figura 52: Pico de energia CrKα produzido na análise via FRX; corpo de prova de Al-CP-24 após a 

refusão, contendo marcador de epóxi com 10% de Cr2O3; análise do Ti ao U. 
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