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No presente trabalho foram desenvolvidos e construídos dois modelos originais de 

células de pressão para serem utilizadas em espalhamento elástico de difração de 

raios X, (absorção de raios X) e espalhamento de nêutron (difração de nêutron) sob 

pressão hidrostática. Para o primeiro caso do experimento, onde os raios X foram 

usados, a célula de pressão foi construída com dois anvis de B4C e montada em um 

corpo de CuBe. As bigornas de B4C foram preparadas no Centro Tecnológico da 

Aeronáutica (CTA), possuem transparência aos raios X além de apresentarem uma 

dureza elevada. Um detalhe especial e inédito associado à vantagem de se usar a 

célula de CuBe com anvil de B4C, é poder usá-Ia em medidas de susceptibilidade 

magnética AC in situo Essa característica gerou um novo conceito rotulado aqui 

como célula de pressão com propósito múltiplo. O segundo tipo de célula de pressão 

foi desenvolvido para ser utilizado em experimento de espalhamento elástico em 

nêutrons, mais especificamente em experimento de difração de nêutron. Esta célula 

de pressão para nêutron foi desenvolvida usando-se um reforço feito em material 

compósito à base de fibra de carbono e resina epóxi, com geometria cilíndrica. As 

células de B4C foram usadas em experimentos no Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS). A célula para difração de nêutrons foi entregue aos 

pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) para ser 

avaliada. Este trabalho mostra a concepção inédita, com detalhes e desenhos nos 

dois tipos de células de pressão hidrostáticas desenvolvidas. 
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HVOROSTATIC PRESSURE CELLS OEVELOPMENT FOR X

RAV ANO NEUTRONS EXPERIMENTS 

ABSTRACT 

It was developed and built two pressure cell original models in order to be applied in 

X-ray elastic scattering (X-ray diffraction), X-ray absorption and neutron scattering 

experiments (neutron diffraction) under hydrostatic pressure. For the first two 

experimental cases, where X-ray beam is used, the pressure cell built with two B4C 

anvil mounted in a CuBe body. The B4C anvil was prepared at CTA research center 

in order to present an enhanced X-ray transparence and hardness. The special detail 

and advantage of the CuBe cell with B4C anvil is that this cell can be also used to 

measure de AC magnetic susceptibility in situo This special characteristic is highlight 

as new concept of labeled here as multipurpose pressure cell. A second type of cell 

pressure was developed in order to be used in neutron elastic scattering 

experiments, specific in neutron diffraction experiments. The neutron cell pressure 

was developed using carbon fibers composite to improve the mechanical resistance 

a cylindrical geometry. The B4C pressure cells were available to researches in LNLS. 

The neutron pressure cell was given to research staff of IPEN Nuclear Reactor. This 

work show details and draws of these two types of hydrostatic cell pressures. 
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1. Introdução 

1.1 - Sobre células de pressão 

1.1.1 - Células de pressão para o estudo de propriedades físicas 

Uma grande quantidade de trabalhos publicados na área de materiais e 

metalurgia tem sido produzida utilizando técnicas de pressão externa. Em geral 

esses trabalhos investigam propriedades físicas tais como: fenômenos de 

transporte, comportamentos magnéticos, modificações estruturais e cristalográficas 

entre outras. O uso de técnicas de pressão é muito vantajoso, pois as distâncias 

interatômicas podem ser reduzidas sem que se faça uso de substituições ou adições 

de elementos químicos o que muitas vezes podem causar modificações 

inapropriadas nos compostos. Os recentes experimentos desenvolvidos usando 

técnicas de pressão tornaram pOSSíveis obter dados que podem ser comparados 

com os oriundos de medidas realizadas em pressão ambiente [1]. 

Considerando o tipo de pressão usada nos experimentos com uso de pressão 

externa, pode-se qualificá-los em três diferentes categorias: 

I pressão hidrostática; 

II pressão quasi-hidrostática e 

111 pressão uniaxial. 

Um exemplo ilustrativo para o caso de um sistema com pressão hidrostática é 

o gás hélio dentro de um cilindro com um pistão móvel (Figura 1). Além deste, há o 

caso clássico de um cilindro com um pistão móvel, onde dentro se coloca um meio 

líquido transmissor da pressão considerado hidrostático. O conceito de meio 

hidrostático provém do fato de não ocorrerem gradientes de pressão dentro do 

volume a ser estudado, o que tornaria o meio anisotrópico, sob o ponto de vista de 

tensões mecânicas aplicadas. 

No segundo caso o sistema quasi-hidrostático, ocorre o uso de meios fluidos 

ou sólidos com reduzida granularidade como meio transmissor da pressão. Em 

baixas pressões (P < 2 GPa, 1 GPa = 10 kbar) esses sistemas se comportam como 

hidrostáticos. Somente com o uso de altas pressões (P > 30 GPa) podem ocorrer 

respostas não hidrostáticas, portanto, aparecendo tensões que tornam o meio não 
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isotrópico. 

No terceiro caso os sistemas uniaxiais, o objetivo é o estudo de pressões 

uniaxiais em cristais, portanto o emprego de um meio transmissor isotrópico perde 

sentido. Os métodos mais comuns usam as variações das dimensões das amostras. 

Isto vai ocorrer quando se varia a temperatura da mesma proporcionando o 

aparecimento de tensões em determinadas direções. 

As células de alta pressão mais utilizadas para experimentos de 

espalhamento de nêutrons dividem-se em três categorias bem definidas [1]: 

I. célula do tipo hidrostático, com o uso preferencial do gás hélio como meio de 

pressão, para medições abaixo de 1 GPa; 

11. célula do tipo clamp (braçadeira) com suporte em pistão/cilindro, para medida de 

até 2,5 GPa; 

111. célula do tipo bigorna (em inglês anvi~ oposta, que segundo a literatura são 

utilizadas em medidas de até 25 GPa. 

1.1.2 - Medidas abaixo de 1 G Pa 

Medidas de pressão abaixo de 1 GPa podem ser feitas usando amostras de 

monocristal com gás hélio como meio de transmissão de pressão. Esse sistema tem 

garantido uma excelente homogeneidade na pressão, inclusive sobre baixas 

temperaturas, uma vez que este gás é um meio que se liquefaz a muito baixas 

temperaturas (4 K). As células cilíndricas simples, tendo uma entrada capilar com 

tubulação pressurizada, são frequentemente usadas (Fig. 1). Para o caso de feixes 

de nêutrons, elas são fabricadas com o uso de materiais de baixa absorção de 

nêutrons, como ligas de alumínio e liga de espalhamento nulo de Ti-Zr, ou ainda 

materiais de matriz-zero, que têm seção de choque de espalhamento coerente zero 

(ou muito pequena), e que não apresentam o espalhamento de background (ruído 

de fundo). As propriedades das ligas estão associadas ao fato de que os termos das 

amplitudes de espalhamento de Fermi, na espécie isotópica, podem ser positivas ou 

negativas. Assim, a seção de choque de espalhamento, que é proporcional ao 

quadrado da amplitude de espalhamento, pode ter um termo zero coerente, desde 

que se escolha de forma adequada a composição isotópica. Este é o caso de uma 

liga de aproximadamente 50-50% de titânio e zircônio natural. Além disso, estas 
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ligas têm uma força de compressão de 700 a 900 MPa, portanto elas são 

razoavelmente resistentes. Infelizmente, se a seção de choque de espalhamento 

coerente for reduzida a valores próximos de zero, a absorção e o espalhamento 

incoerente permanecerão perfeitamente normais, no entanto a fim de reduzir a 

atenuação dos nêutrons a espessura das paredes deve ser reduzida. 

Aço 
Maraglng 

Carcaça --~v 

Selo 

Célula de Alta 
Preeaao 

3crn 

Figura 1. Célula de pressão de gás hélio. Esta célula cilíndrica de liga de alumínio 

suporta 800 MPa a uma temperatura de 4,2 K [1]. 

As células com uma entrada de fluido capilar como demonstrado na Fig. 1, 

quando usadas em baixas temperaturas (4He líquido) devem ser aquecidas 

enquanto a pressão varia até o gás hélio voltar a fluir no capilar. Isto pode ser 

evitado por compressão direta comprimindo a célula com um pistão. Apesar de um 

número muito grande de pesquisadores utilizarem esta célula acima de 1 GPa, elas 

são na prática fabricadas para serem utilizadas entre 500 e 800 MPa, isto por razões 

de segurança. 
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1.1.3 - Medições até 2,5 GPa 

Um grande número de dispositivos têm sido descritos para a compressão 

quasi-hidrostática de pó ou monocristais a pressões de 2-3 GPa. Entre eles destaca

se a célula do tipo braçadeira bicônica que é a mais comumente utilizada. Neste tipo 

de dispositivo a célula interna é feita de uma alumina (Lucalox) no formato bicone 

que é apoiada externamente por anéis cônicos de aço com uma compressão axial 

de 200-300 kN (Figura 2). A diferença entre os anéis dá um acesso de 360 0 para o 

ângulo total da amostra no plano equatorial. A amostra é comprimida usando-se 

pistões de carboneto de tungstênio. No projeto original, o apoio de impulso externo 

correspondeu à pressão interna e pressões de até aproximadamente 4 GPa. 

Atualmente, são utilizados dispositivos com uma pressão já fixa, e eles geralmente 

são capazes de fazer pressões de aproximadamente 2,5 GPa. A célula pode ser 

facilmente arrefecida a 4,2 K, especialmente na versão compacta. Quando utilizado 

com um líquido (Fluorinerte ou CS2) que apresenta pressão média de transmissão, o 

encapsulamento do volume da amostra é necessário devido à porosidade da 

alumina. Isto pode ser evitado pela substituição da alumina do bicone por uma liga 

Ti-Zr, que também permite o trabalho a 2 GPa, sem background, mas com a 

desvantagem de atenuação um pouco maior. 
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Cilindro de Lucalox 

Feixe incidente Saída do feixe 

-:)~ 

AnoIde .. ~ .... o B 
1'1.--- Pistão de camelo de 

(a) éf Tungstênio 

/Detector 

AnéIs de suporte de aço Amostra 

Figura 2. Uma célula bicônica em alumina. (a) uma visão geral, (b) uma visão em 

corte transversal [1]. 

1.1.4 - Pressões acima de 3 GPa 

Projetos específicos descritos na referência [1] relatam as primeiras tentativas 

de criar dispositivos para pressões acima de 3 GPa. Desde 1990 dois novos 

desenvolvimentos permitiram estudos bem acima de 2,5 GPa. Um desses 

dispositivos se dá pelo uso de células com bigorna de safira, padrões refináveis que 

permitem a obtenção de até 7 GPa; o outro é o desenvolvimento de células de Paris

Edimburgo com bigornas toroidais, que permitem refinar padrões de amostras de pó 

para se obter pressões de até 25 GPa [1 l. 
As células para uso em espalhamento de nêutrons com bigorna de Safira são 

construídas a partir da utilização de volumes de amostra menores do que 1 mm3, 

pois elas são utilizadas em sistemas que têm um detector de alta sensibilidade, 

excelente nível de background de rejeição (para as quais dedicou-se grande ângulo 
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e concebeu-se novos detectores). A capacidade de tais métodos têm sido 

demonstrada por uma notável medida da equação de estado do deutério a pressões 

superiores a 30 GPa, um experimento de monocristal com bigornas grandes de 

diamante. Neste tipo de experimento, o volume « 1 0-2 mm3) é demasiado pequeno 

para produzir padrões em pó de qualidade refináveis isto significa que os parâmetros 

de rede podem ser extraídos, já as distâncias interatômicas não possibilita, e isso 

pode realmente ser feito mais facilmente por difração de raios X. Desde que grandes 

bigornas de diamante com qualidade adequada para experimentos de alta pressão 

sejam e continuarão a serem indisponíveis, enquanto as bigornas de safira tem que 

ser usadas. A ordem de grandeza do volume de amostra para esse tipo de aparelho 

é dado pela relação V (mm3) = 1000 X p-4 (GPa). 

As vantagens desses dispositivos é que eles são leves « 1 O kg) e podem ser 

facilmente resfriados à temperaturas criogênicas. Elas permitem um grande acesso 

angular no plano equatorial e em direção normal a este plano. Sua principal 

desvantagem é o volume limitado da amostra, que no presente tempo não permite 

procedimento adequado para se obter um perfil de refinamento realizado acima de 

10 GPa. No entanto, eles são extremamente úteis para a baixa temperatura, alta 

pressão de trabalho, tais como o estudo das transições de fase magnética. 

Uma abordagem diferente tem sido utilizada em células de pressão de Paris

Edimburgo mostrada nas Figuras 3 e 4. O volume da amostra é comprimido em uma 

câmara fechada esférica de centro de carboneto de tungstênio ou uma bigorna de 

diamante sinterizada, e é contida por um conjunto de gases de espalhamento nulos. 

A amostra e o conjunto de vedação são comprimidos por uma prensa hidráulica com 

uma capacidade de 2,5 MN. A câmara da célula do projeto original é mostrada na 

Fig. 4, tem uma massa de apenas 50 kg tornando-a assim portátil. Com este tipo de 

célula e perfil de bigorna, o volume de amostra disponível é V (mm3) == Y2 d (mm)3 == 

3000 P-3/2 (GPa), ou seja, cerca de 100 mm3 até 10 GPa. O carbeto de tungstênio é 

utilizado para estas bigornas para pressões de até 12 GPa, e o diamante sinterizado 

é usado para pressões mais elevadas, pelo menos até 25 GPa. 
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(7)~)(~ 
I 

L------ Diameter, 72 mm 

Figura 3. Uma vista em corte transversal toroidal usado em uma célula de Paris-Edinburgh: (1) 

amostra (-100 mm3), (2) arruela (liga de Ti-Zr de espalhamento nulo), (3) bigorna de carboneto de 

tungstênio, (5) anel de aço, (6) abertura para o feixe incidente, (7) recuo de retorno das bigornas para 

reduzir a absorção, (a) chapa de cádmio, (e) feixe de nêutron transmitido, (d1, d2) feixe de nêutron 

difratado e (i) feixe de nêutron incidente [1J. 

Para as amostras de pó, o volume compactado contém além da amostra um 

calibre de (NaCI) e um meio de pressão como Fluorinerte para proporcionar a 

homogeneidade e. condições de tensão não hidrostática. As células de Paris

Edimburgo podem ser carregadas com amostras contendo líquidos (H20) ou gases 

condensáveis (NH3 ou H28). Pode-se também utilizar um carregamento da célula 

com gases não condensáveis a alta temperatura e pressão como o N2, H2, ou He. 

Pode-se operar à baixas temperaturas substituindo o fluido hidráulico por uma 

mistura pentano-isopentano que é apropriado para temperaturas abaixo de 115 K, e 

por gás hélio para temperaturas abaixo de 20 K. Esta célula foi projetada 

especificamente para medições de tempo de vôo com ângulo de 29 fixos de 

dispersão de 90° para a estação POLARI8 da 1818 8pallation no Laboratório 

Rutherford Appleton (Didcot, Reino Unido) [1]. O feixe incidente atravessa alguns 

milímetros do material da bigorna, e o feixe difratado, que sai em 29 = 90° (+/-) 7° é 

detectado na estação POLARI8 por quatro módulos que abrangem detector Zn8 .... 

140° no plano perpendicular ao feixe incidente. O feixe difratado (Fig. 3) atravessa o 

material de vedação e, em parte, o material da bigorna. Assim, com o intuito de se 

obter valores de intensidade precisos para os padrões de difração e para o 

comprimento de onda, as correções de atenuação devem de ser executadas. Essas 

correções devem incluir a absorção e espalhamento incoerentes de vários materiais. 
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Além disso, a colimação cuidadosa e a blindagem de nêutrons na entrada e saída 

das vigas são necessárias, a fim de obter padrões limpos e refináveis em alta 

pressão, como o mostrado na Fig. 4. 

·---------wo---------, 

Figura 4. Célula de pressão do tipo Paris-Edinburgh [1 J. 
Esta célula tem uma capacidade nominal de trabalho de 250 toneladas (2.5 

MN), (1) amostra e arruela, (2,3) bigorna e anel da base de apoio, (4) base (culatra), 

(5) rolo superior, (6) colimador de nêutron de 84C, (7) pistão, (8) abertura para 

medida no modo transmissão, (9) anel de vedação e (10) entrada do fluido 

hidráulico. Dimensões em milímetros [1]. 

1.2 - O desenvolvimento de células de pressão no PresLab 

o desenvolvimento de células de pressão no PresLab começou com o 

Professor Dr. Marcos T. D. Orlando ainda no seu período de doutorado [4], quando 

desenvolveu as primeiras células para medir resistividade sob pressão em amostras 

supercondutoras cuja composição era de Hg,Re-1223. Dando continuidade a esse 

trabalho, em setembro de 2004, iniciou-se o desenvolvimento de células de pressão 

para as linhas de luz do Laboratório nacional de Luz Síncrotron - LNLS em 
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Campinas / SP. Desenvolveram-se células de pressão com bigorna de B4C para o 

uso em três linhas de (XAS, XPD e SAXS), estas células estão em operação desde 

2007. Atualmente, conta-se com o apóio do Laboratório de Usinagem do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Espírito Santo, 

onde se tem total apoio na fabricação destas células. 

Foram desenvolvidas outras células de pressão para aplicação em Biologia. 

Neste caso, as células são usadas para comprimir sucos de frutas de diversos tipos 

como: laranja, abacaxi, mamão e manga. Os sucos de frutas são comprimidos a 

determinadas classes de pressão para matar possíveis fontes de fungos e bactérias, 

que poderiam deteriorá-los. 

1.3 - O interesse na construção de células de pressão aplicada em 

estudos cristalográficos 

O atual interesse em projetar e construir células de pressão advém da 

necessidade de desenvolver tecnologia própria e não depender do fornecimento de 

determinado material de um fabricante específico. Além disso, em caso de quebra 

ou avaria do equipamento o custo operacional do reparo pode ser minimizado. 

Outro fator determinante para o desenvolvimento de tecnologia própria está 

no fato de construir células competitivas de custo menor (cerca de 60% mais 

barato), quando comparadas com as células com bigorna de diamante (DACS). 

Ressalta-se, que as células de pressão possibilitam o estudo cristalográfico 

"in sitLl' da amostra, podendo-se resfriá-Ias a baixa temperatura (perto do nitrogênio 

líquido 77 K= -196 CC), bem como aquecê-Ias a aproximadamente 100 ºC. 

Especificamente nesta célula desenvolvida em B4C, destaca-se que todas as 

medidas citadas podem ser feitas aplicando-se campo magnético externo, tendo em 

vista que o B4C não demonstra sinal magnético quando submetido a um campo 

magnético. Isso torna a célula capaz de ser aplicada em experimentos de difração, 

absorção e susceptibilidade magnética AC simultaneamente, sem que a mesma seja 

desmontada para se adaptar a cada um desses experimentos. Com esta leitura 

podemos dizer que esta célula apresenta o ineditismo e torna-se necessário um 

estudo para a tese de doutorado. 
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2. Fundamentos da Teoria de espalhamento 

2.1 - Espalhamento de nêutrons e de raios X 

2.1.1 - Definições básicas 

Um nêutron de baixa energia (não-relativístico) tem energia E, vetor de onda 

k, velocidade v, e comprimento de onda Â. Estas quantidades estão relacionadas 

da seguinte forma [2]: 

h 
Â=-; 

mv 

1 2 h2 

E=-mv =-- (1) 
2 mÂ2 , 

onde h é a constante de Planck e m é a massa do nêutron. As conversões 

aproximadas são: 

As unidades mais utilizadas de comprimento de onda e energia para os 

nêutrons são Angstrom (Â) e mili-eletron Volts (meV), respectivamente. Note que 1 Â 

= 0,1 nm e 1 MeV == 8,1 cm-1 == 11,6 K == 0,24 x 1012 Hz == 1,6 x 10-15 ergo Tem-se que 

1 kJ / moi == 10,4 meV / molécula. 

Em um evento de espalhamento (Fig. 5-a) a energia do nêutron incidente é E;, 

e a do nêutron espalhamento é E,. (O subscrito "l' e "r significa "inicial" e "final", 

respectivamente). Da mesma forma o vetor de onda dos nêutrons incidente e 

espalhado é ~ e kf, respectivamente. A transferência de energia ;,m = Ej - E f é a 

energia transferida pelo nêutron para a amostra, quando espalhado. Da mesma 

forma, a transferência do vetor de onda, ou vetor de espalhamento, é Q = kj - k f . 
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Da regra do cosseno aplicada a (Q, kj , k,) no triângulo de espalhamento (Fig. 5b), se 

obtém que Q2 = k j2 + k; - 2kjk IEj - E I cos(28), onde 29 é o ângulo de 

espalhamento (o ângulo entre a direção do feixe de nêutrons incidentes e 

espalhados). Para o caso especial do espalhamento elástico, isto é, a energia do 

nêutron não muda durante o espalhamento, Ej = Et, hOJ = O , kj = kt, e 

Q = 2k j sen8 = 4Jl"sen'%i onde À; é o comprimento de onda incidente. 

(a) 
/ 

/ 

/ (b) 

Figura 5. Um evento de espalhamento é ilustrado (a) no espaço real e em (b) o triângulo de 

espalhamento correspondente. Os símbolos estão definidos no texto. 

2.1.2 - Teoria básica de espalhamento 

Para compreender a difração de nêutrons do pó e a comparação da difração 

de nêutron e de raios X [2], se discutirá sua teoria básica. Tratamentos mais 

detalhados são encontrados na literatura especializada em difração e cristalografia 

[3-5]. 

Os átomos de um material cristalino são periodicamente organizados. Suas 

posições podem ser geradas especificando o tamanho e o formato da célula unitária 

e as posições dos átomos dentro da célula unitária. A estrutura completa é obtida 

pela repetição da célula unitária muitas vezes em todas as direções, conforme 

mostrado na Fig. 6a. Em alguns casos, há apenas um sítio atômico para o átomo na 

célula unitária, de modo que todas as posições atômicas são equivalentes e o 
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ambiente de cada átomo é o mesmo. Na maioria dos casos há vários átomos (na 

verdade, qualquer número entre 2 a centenas) na célula unitária (Figura 6b). Em 

todos os casos a estrutura do cristal é descrito por três vetores no espaço real a, b e 

c, que definem o tamanho e a forma da célula unitária, além das posições dos 

átomos dentro da célula, que geralmente são expressos em coordenadas 

fracionárias (Fig. 6b). 

I(a) I I I I I -.- - - - ~ - - - -. - - - -.- - - -.- - - - ,. -

I I I I I I 

-~ -- -.. -- -r -~.! ---~ ---.. -I I I j I 
I I I I I -. - - - . - - - - - -. - - - . -
I 
I I I I I I 

-~ - - -. - - - ~- - - -..- - - -.- - - - .-
(b) 

Figura 6. Células unitárias (a) sem uma base e (b) com uma base. Exemplos em duas dimensões são 

apresentados pela simplicidade. Vetores no espaço real a e b são mostrados. Com a escolha de a e 

b, coordenadas fracionárias para os átomos são representados por (3/4,1 /4) e C/4,3/4) [2]. 

Os nêutrons são espalhados por núcleos e por momentos magnéticos 

atômicos devido a elétrons não pareados. Para o momento, considerar-se-á 

somente o espalhamento nuclear e se assumirá (por enquanto) que todas as células 

unitárias são idênticas (e por extensão que os átomos não se movem) e que outros 

efeitos serão ignorados, tais como, extinção, absorção, espalhamento inelástico e 

espalhamento múltiplo. 

A intensidade espalhada em um experimento de difração de nêutrons é 

proporcional à 'oNS(Q), onde lo, a intensidade do feixe incidente, N, o número total 

de átomos no cristal e S(Q), o fator de estrutura, dada por: 

1 N ~2 S (Q ) = - L bj exp (iQ . ri 
N j (3) 
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onde a soma é sobre todos os átomos, ri é a posição do átomo i e b; é a amplitude 

de espalhamento para o átomo i, que é uma medida da força da interação entre a 

radiação incidente e o átomo. Em um material cristalino a periodicidade da rede 

implica que 5(0) é zero, exceto para valores específicos de O, tal que os fatores de 

fase exp (iQ . ri) interferem de forma construtiva. Estes valores especiais de O, 

representados em um espaço 3-dimensional, chamado espaço de recíproco, formam 

uma grade regular de pontos conhecidos como rede recíproca. Os vetores da rede 

recíproca podem ser escritos em termos de três vetores do espaço recíproco a*, b* e 

c*: 

G hkI = ha* + kb* + lc* (4) 

Os índices de Miller h, k e I são inteiros que caracterizam as reflexões que ocorrem 

quando Q = Ghkl. Estas reflexões são conhecidas como reflexões de Bragg, sendo 

os picos observados em experimentos de difração (tanto para monocristais como 

para policristais) chamados de picos de Bragg. 

Os vetores da rede recíproca estão relacionados com os vetores do espaço 

real a, b e c pela -relação a * = (2 Yv ) b x c , com permutações cíclicas, onde 

V = a . (b x c) é o volume da célula unitária. 

A periodicidade da rede (com a suposição de que N é muito grande) permite 

escrever a equação (3) um pouco diferente: 

(5) 

A primeira soma é sobre todos os vetores da rede recíproca, a função delta 

implica em que 5(0) é somente diferente de zero, quando Q é um vetor da rede 

recíproca. A segunda soma é restrita aos n-ésimos átomos em uma única célula 

unitária. 

Em uma medida de monocristal, usando-se um feixe incidente monocromático 

(único comprimento de onda), o vetor de onda incidente kJ é bem definido. Assim, o 

espalhamento só ocorre se Q = Ghkl e kf = ki - Q (Figura 5a), os nêutrons espalhados 
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sairão da amostra em direções discretas. 

No caso de difração de material policristalino, o fator de estrutura deve ser 

calculado sobre todas as possíveis orientações do cristalito. As dimensões dos 

cristalitos são muito maiores do que os da célula unitária e uma função escalar 

simples de Q pode ser obtida. Essa função desaparece exceto quando Q é igual ao 

módulo de um dos vetores da rede recíproca Ghkl. Uma vez que, para espalhamento 

elástico Q = 41r sen%i' o espalhamento de uma amostra policristalina, em um 

experimento idealizado com um feixe incidente monocromático, só ocorre nos 

ângulos 2B tais que senO = Ghk1 • À;{1r' ou seja, Ài = 2dhk1 senO (equação de 

Bragg), onde a distância entre os planos de difração é d hk1 = 21r{; . Nesta /G hkl 

situação, todas as orientações de cristalito estão presentes nos nêutrons espalhados 

que saem da amostra na forma de cones de Debye-Scherrer. 

2.1 .3 - Espalhamento de nêutrons e raios X 

Na comparação das duas técnicas, observa-se que a intensidade espalhada 

para os raios X é em geral maior que a dos nêutrons, já que as fontes de raios X são 

muito mais intensas. Portanto, a difração de raios X é uma técnica extremamente 

útil, mais barata e frequentemente mais utilizada. A difração de nêutrons apresenta o 

custo mais elevado, é mais trabalhosa, pouco disponível e com restrições de 

acessibilidade. Por outro lado, em muitas situações a técnica de nêutrons é superior 

e/ou complementar, no sentido de que novas informações podem ser obtidas pela 

combinação dos resultados das duas técnicas. 

Uma diferença importante entre raios X e nêutrons é na natureza da interação 

entre o instrumento (a técnica) e a amostra. A interação nêutron-núcleo é de mais 

curto alcance, da ordem 10-15 m, menor do que as distâncias interatômicas, que são 

da ordem de 10-10 m. Assim, as amplitudes de espalhamento b são essencialmente 

independentes de Q sobre o intervalo de valores acessíveis de Q em uma 

experiência de espalhamento de nêutron. Por outro lado, os raios X interagem com 

os elétrons e sendo a extensão espacial da nuvem eletrônica em torno do núcleo 

comparável com as distâncias interatômicas, a quantidade conhecida como "fator de 
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forma", diminui rapidamente com o aumento de O (Figura 7). 
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ê 15 
~ 
I o 
:::;, 10 -O Nêutron 
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Figura 7. Amplitude de espalhamento do carbono, b, independente de a, para o nêutron, e o 

correspondente fator de espalhamento atômico, f(a), para os raios X. 

Esta quantidade que será escrita como ((O), é a transformada de Fourier da 

densidade média radial de elétrons em torno do núcleo. O decréscimo de ((O) para o 

aumento de O causa problemas nos experimentos de raios X. Se há um 

espalhamento significativo da radiação de fundo (ruídos), tal como, espalhamento 

Compton (incoerente) da amostra ou do ambiente da amostra, a razão sinal/ruído 

se reduz fortemente para altos ângulos. Uma diferença fundamental destas técnicas 

é que os raios X fornecem informações sobre a distribuição da densidade eletrônica 

no material, enquanto que os nêutrons fornecem a posição nuclear. Portanto, 

informações qualitativamente diferentes podem ser extraídas das duas técnicas. 

Outra diferença entre raios X e nêutrons é que, para os raios X o ((O) é 

proporcional ao número de elétrons, ou seja, ao número atômico Z. Enquanto que 

para nêutrons não existe uma relação simples entre a quantidade equivalente b e a 

composição do núcleo de espalhamento. De fato, b varia aleatoriamente com Z, 

conforme mostra a Figura 8. Portanto, nêutrons podem ser usados algumas vezes 

para distinguir entre elementos próximos na tabela periódica, que seriam 

indistinguíveis com o uso da técnica de raios X. Um exemplo típico ocorre no estudo 

das zeólitas contendo AI (Z = 13, b = 3.5x10-15 m) e Si (Z = 14, b = 4.2x10-15 m) [2]. 

Além disso, é mais fácil detectar os átomos leves vizinhos a presença de pesados, 

quando usa-se nêutrons em vez de raios X, tais como H, C, N, e 0, comuns em 
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Figura 8. Parte real da amplitude de espalhamento b para nêutrons versus a ocorrência natural dos 

elementos atômicos (número atômico Z). 

A amplitude de espalhamento nêutron-núcleo depende dos isótopos, algo que 

não ocorre com o '(Q) para os raios X. Um bom exemplo, para a dependência do b 

com diferentes isótopos de um mesmo elemento atômico, envolve o H (hidrogênio) e 

O (deutério), que apresentam amplitude de espalhamento b de -3,8 x 10-15 m e +6,7 

x 10-15 m, respectivamente e valor de I(Q) de 2,8 x 10-15 m (para ambos os isótopos). 

Esta dependência de b pelo isótopo tem sido utilizada para avanços no estudo de 

espalhamento a baixo ângulo de polímeros, materiais biológicos e também no 

estudo da PDF (Partial Distribution Functions) em líquidos e gases densos. 

2.1.4 - Espalhamento incoerente 

Na discussão teórica básica assumir-se-á que todas as células unitárias são 

idênticas. O termo desordem será usado para descrever as situações em que as 

células unitárias se diferenciam uma das outras. Neste item, serão discutidos dois 

tipos de desordem nuclear, sendo que mais à frente, outros tipos serão tratados. 

Considere um material que contém um ou mais elementos com mais que um 

isótopo estável. Se as amplitudes de espalhamento de nêutrons dependentes do Z e 
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do isótopo e as células unitárias neste material não são idênticas, a expressão para 

S(O) modificada fica da seguinte forma: 

(6) 

Onde os < > denotam as médias sobre as distribuições de isótopos. O primeiro 

termo da equação é o espalhamento de Bragg, que é "coerente" e claro fortemente 

dependente de O. O segundo termo é o espalhamento incoerente e independente de 

O. A força da amplitude do espalhamento incoerente devido a um dado tipo de 

átomo é proporcional à variância de sua amplitude de espalhamento. 

Visto que o nêutron tem um spin 1f2, a interação do nêutron com um núcleo de 

spin 1 não nulo depende do estado de spin do núcleo do composto alvo, que pode 

ser 1 + 1f2 ou 1- 1f2. A medida que ocorre a distribuição das direções de spin nucleares 

em um material é aleatória, tem-se um tipo adicional de espalhamento incoerente, 

que é independente de O. 

A equação (6) é aplicável, mas as médias dentro dos colchetes agora incluem 

estados de spin nucleares bem como os isótopos. As quantidades U c = 4" <b>2 e UI 

= 4" [<lf> - <b>2j são denominadas, seção de choque de espalhamento coerente e 

incoerente, respectivamente. A seção de choque de absorção depende da energia 

do nêutron, enquanto que a seção de choque de espalhamento Uc e UI não está 

relacionada com a energia do nêutron. 

Em analogia com nossa discussão anterior sobre absorção, a probabilidade 

de espalhamento incoerente por átomos de um dado elemento, cuja seção de 

choque de espalhamento incoerente é U" dentro de uma distância infinitesimal x, é 

simplesmente P UI x. Por outro lado, nenhuma expressão simples se aplica ao 

espalhamento coerente. A probabilidade de espalhamento coerente depende da 

estrutura do material e do comprimento de onda incidente. Além disso, o chamado 

comprimento de onda de corte de Bragg (8ragg cutoff wavelength) Ac, é tal que a 

equação de Bragg Ai = 2 dhkl sen 8 não pode ser satisfeita para AI > Ac, ou seja, não 

existe espalhamento coerente (desprezando a desordem atômica). A probabilidade 

de espalhamento coerente para um monocristal depende de sua orientação em 

relação ao feixe incidente; não existe espalhamento coerente a menos que Q seja 

igual ao vetor da rede recíproca. 

Para a maioria dos elementos da tabela periódica o espalhamento coerente é 
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predominante. As exceções mais importantes são: hidrogênio e vanádio. A seção de 

choque de espalhamento incoerente de spin do hidrogênio é de == 80 b/ãtomo. Neste 

caso, o uso da técnica de difração se torna inconveniente em diversos estudos, pois 

contribui com o ruído de fundo (background) grande e constante para a medida da 

intensidade. Por esta razão amostras deuteradas (hidrogênio substituído por 

deutério) são recomendadas. O vanádio (com abundância natural) espalha quase 

total e incoerentemente, sendo frequentemente usado para fazer "porta-amostras" 

para experimento de difração de pó. A baixa intensidade de seus picos de Bragg, 

devido a sua pequena seção de choque de espalhamento coerente se torna uma 

grande vantagem, apesar da desvantagem associada com o background do 

espalhamento incoerente. Por ouro lado, é difícil determinar a posição do átomo do 

vanádio porque sua seção de choque de espalhamento coerente é muito pequena. 

2.1.5 - Desordem atômica 

Um tipo de desordem atômica que nunca está ausente, não importa o quão 

cuidadosamente foi preparada à amostra, é o distúrbio térmico. Esse distúrbio está 

associado ao movimento dos átomos sobre suas posições atômicas médias. O efeito 

sobre o espalhamento é a mudança de certa quantidade na intensidade dos picos de 

Bragg. Esta dispersão é contínua em Q (enquanto o espalhamento Bragg ocorre em 

valores discretos de Q). O espalhamento contínuo é às vezes chamado de dispersão 

térmica difusa. Se a intensidade do movimento térmico é isotrópico as intensidades 

de Bragg são modificadas através da substituição de bj por b j exp(- ~Q2(Uj2)), 

onde a expressão exponencial é chamada de fator térmico ou de fator de Debye

Waller para o átomo i; (u j

2
) denota o deslocamento médio quadrático do átomo. O 

fator térmico também pode ser escrito como exp( - Rj [sen %f), sendo Bi o 

parâmetro de deslocamento para o átomo i. Em muitos casos, o movimento térmico 

é anisotrópico, caso em que os fatores são muito mais complicados (Willis e Pryor, 

1975) [2]. Parâmetros de deslocamentos são rotineiramente obtidos na análise de 

experimentos de difração por nêutron de materiais policristalinos. 

Existem outros tipos de modificação da intensidade espalhada devido à 
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desordem atômica em um experimento de difração [6]. Eles incluem efeitos locais, 

como a desordem composicional, vacâncias e átomos intersticiais, bem como 

fenômenos mais abrangentes, como contornos de grão agregados e poros. 

Defeitos geralmente modificam o espalhamento de Bragg e contribuem para a 

difusão e dispersão entre os picos de Bragg. Os picos de Bragg podem ser alterados 

na intensidade, posição e/ou largura, e as diferentes maneiras como essas 

modificações ocorrem na reflexão, pode ser usado para distinguir entre os diversos 

fenômenos. Por exemplo, o alargamento do pico de difração pode ser devido ao 

pequeno tamanho dos cristalitos da amostra, caso que é independente de Q, ou 

pode ser devido aos efeitos das tensões, caso em que aumenta com o aumento de 

Q. 
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3. Experimental I: A célula para experimentos com raios X 

3.1 - A célula com bigornas de 84C com propósito múltiplo. 

Um acordo científico entre o Laboratório de Altas Pressões da Universidade 

Federal do Espírito Santo (PresLab) - UFES, o Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN), o Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA), e o Laboratório 

Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) proporcionou o começo do desenvolvimento de 

uma célula de pressão para a Linha de Luz D06-DXAS do Laboratório Nacional de 

Luz. Após quatro anos de desenvolvimento essa célula de pressão com bigorna de 

84C tornou-se operacional em (2008). Esse mesmo acordo proporcionou a 

construção de mais duas células para o LNLS; uma para a linha de Difração de 

Raios X (XRD1) e outra para a linha de Estrutura Fina de Absorção de Raios X 

(XAFS-2). 

O desenvolvimento de células com bigorna de 84C, nasceu da necessidade 

do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron de desenvolver sua própria linha de 

pesquisa em pressão. No ano de 2004 o, pesquisador Dr. Flávio Garcia pediu que 

fosse desenvolvida uma célula de pressão que pudesse ser usada nas linhas de luz 

D06-DXAS do Síncrotron. Nessa ocasião ficou estabelecido que toda a tecnologia 

que seria gerada com o desenvolvimento seria nacional. O Prof. Dr. Marcos T. D. 

Orlando da UFES, Prof. Dr. Luiz Gallego Martinez do IPEN, Prof. Dr. Francisco 

Cristovão de Melo do CTA e o então aluno de mestrado, José Luis Passam ai Jr. 

iniciaram o projeto. O Prof. Dr. Francisco Cristovão de Melo, sintetizou e forneceu o 

B4C para a confecção das bigornas. 

No primeiro projeto da célula de pressão com propósito múltiplo de 84C 

contou-se com o apoio do físico de linha da DXAS o Sr. Edilson Tamura que ajudou 

a desenhar o primeiro modelo, neste projeto inicial, utilizamos a usinagem em um 

torno universal convencional e uma plaina, detalhes deste primeiro projeto são 

mostrados nas Figuras 9,10 e 11. 
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rClfuso 

Figura 9. Desenha da primeiro protótipo da célula de pressão. cam múttipla prapósita desenvalvida em 

conjunta com a LNLS, CTA, IPEN e UFES. (Obs: As medidas da desenha estão. em 

milímetras) 

1HO....s R' 0114 

Rgura 10. Fatagrafia da primeira célula de pressão. de B,C cam propósitas múttiplas, feita para a linha 

de pesquisa da LNLS, ao. lado. esquerda tem-se a primeira bobina para aplicar campo magnética 

externa. 
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Esta primeira célula de pressão também teve o cobre-berilo que (apresenta 

susceptibilidade magnética muito reduzida) empregado no seu desenvolvimento do 

corpo. A Figura 11 mostra em detalhes a primeira célula de B4C. 

_0"4 

Figura 11 . Fotografia dos componentes da célula: da esquerda para direita tem-se (a) corpo principal 

da célula, (b) a bigorna superior embutida no metal, (c) a gaxeta de (teflon), (d) a bigorna embutida no 

B,C, parte de cima da célula. 

Vista detalhada da bigorna de B4C embutida em aço inoxidável. 

Figura 12. Fotografia da bigorna de B,C embutido em aço inoxidável. 
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A Figura 13 mostra uma vista detalhada da gaxeta de teflon. 

Figura 13. Fotografia da primeira gaxeta usada na célula de pressão. 

A Figura 14 mostra a base da primeira célula para B4C confeccionada na liga cobre

berílio. 

Figura 14. Fotografia do primeiro corpo da célula para B.C em cobre-berílio. 
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A Figura 15 mostra o dispositivo aplicador de pressão. 

Figura 15. Fotografia do primeiro dispositivo aplicador de pressão. 

A Figura 16 mostra a vista superior da primeira célula de pressão com propósito 

múltiplo fabricada no PresLab. 

Figura 16. Detalhe interno da primeira célula com a bigorna embutida em aço inoxidável. 
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A Figura 17 mostra uma vista superior da célula de pressão da bigorna com a 

gaxeta. 

Figura 17. Fotografia da parte superior da célula de pressão com a bigorna e a gaxeta de tellon. 

A Figura 18 mostra uma vista superior da célula com a bigorna inferior, a gaxeta e a 

bigorna superior. 

Figura 18. Fotografia da parte superior da primeira célula de pressão com todos os componentes 

montados. 



A Figura 19 mostra a célula de pressão com a bobina encaixada. 

Figura 19. Vista superior da célula com a bobina encaixada. 

A Figura 20 mostra a bigorna superior após ensaio de pressão na qual ela foi 

destruída, quando a pressão atingiu 1,0 GPa. 

Figura 20. Fotografia da bigorna superior danificada após teste destrutivo. 

41 



42 

A Figura 21 mostra o conjunto completo já montado e pronto para aplicação de 

pressão. 

~ ... ... 
o 
'" '" a: 

Figura 21 . Vista lateral da montagem da primeira célula de pressão fabricada no PresLab. 



3.2 - Segunda geração de célula de 84C 
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Figura 22. Desenho da primeira célula de pressão. logo abaixo. temos o detalhamento dos 

componentes: 

a) Base da célula. 

b) Bigorna da célula. 

c) Bobina externa. 

d) Gaxeta. 

e) Fluído compressor. 

f) Base inferior da célula. 
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A Figura 23 mostra a segunda geração da célula de pressão, que já foi utilizada em 

experimentos. 

Figura 23. Vista lateral da segunda geração da células de pressão fabricada no PresLab e usada em 

experimentos. 

A Figura 24 mostra a última versão da célula de pressão que já está em uso 

no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron - LNLS, onde se pode constatar a 

evolução do projeto de célula. 

Figura 24. Fotografia da última versão da célula de pressão que está sendo usada desde 2008 pelo 

LNLS. 
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Os desenhos a seguir fazem parte da última versão da célula que está 

operando no LNLS, todas as medidas estão em na escala de milímetros. 

O desenho a seguir mostra em detalhes a (Peça a) da Figura 22. 

Vista Lateral em corte 

VISta Lateral 
Rosca M2 

., I ,. 
~l . ~1 .. I .. 
ti . t! -'---+--"1 ............ 1. ......... .. 1; · . · . · . · . · . · . 
.. ·l ........ j ........ l .. · 

! I' ! . . 
l J 

Vista Superior 

Figura 25. Desenho da base da célula de B4C com a vista lateral superior e vista em corte. 
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A seguir temos o desenho da bigorna, (Peça b) da Figura 22. 

1......-
Vista La teral Vista em Corte 

ri Anvilde B4C 

f ···1··· .. t 
I 

I .. .. : 
i : .. 

Vista Superior 

'---10 

Figura 26. Desenho da bigorna da célula de B.C. 
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A seguir temos o desenho da Gaxeta, (Peça d) da Figura 22. 

I 
Vista Frontal Vista em Corte 

vllllll I vllllll 

VISta Superior 

__ --2 

Figura 27. Desenho da gaxeta da célula de B4C. 

I 



, 
48 

A seguir temos o desenho da base inferior da célula, (Peça f) Figura 22. 

1'O---:23.----t Vista Lateral em corte 

Vista Lateral 

.... ' ' ... 

L I 
i 

Vista Superior 

Figura 28. Desenho da base superior da célula de B4C. 

Esta versão de célula de pressão tornou-se operacional nas diversas linhas 

de pesquisas do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron - LNLS em Campinas - SP. 

Foram feitas algumas mudanças, tais como embutir todas as bigorna no corpo de 

cobre-berílio e trocar a gaxeta de poliuretano por uma de cobre. Foram trocados 

todas as partes externas sextavadas por partes cilíndricas com corte duplo superior 

e inferior. 

Foram muitos os projetos de células até chegar a finalizar com a versão atual, 
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que está em uso no LNLS. Muitos testes de compressão e elasticidade foram feitos 

nos protótipos, levando os componentes ao seu limite de construção. Depois de 

muitos testes chegou-se a um protótipo que pôde ser usado na linha de luz D06 -

DXAS. Inicialmente, quando a célula foi colocada no foco do feixe da linha de 

absorção dispersiva de raios X, ela apresentou uma atenuação no sinal de saída, 

que deixou um desempenho a desejar. Descobriu-se então que o sinal de saída do 

feixe de raios X estava sendo muito absorvido pela janela de B4C, de ambos os 

lados. Nesse momento optou-se por fazer um rebaixo em ambos os lados da janela 

de B4C para que o feixe fosse menos absorvido . 

• 

Figura 29. Mostrando o detalhe da furação da bigorna de B.e (figura 26) cujo rebaixo permitiu uma 

menor absorção do feixe de raios X. 

Quando a célula começou a adquirir pressão interna e manter essa pressão, 

por várias horas, foi possível colocá-Ia para medir na linha DXAS. Verificou-se de 

imediato que a intensidade do feixe que entrava na célula, diminuía 

acentuadamente, após a sarda atrás da célula. Optou-se por fazer um furo na 

bigorna de B4C. Feito o furo foi posicionado a célula novamente no goniômetro da 

linha DXAS do LNLS para obter um resultado bem melhor, com menor perda de 

intensidade de raios X difratado em relação a medida anterior. O primeiro trabalho 

divulgado utilizando a célula de pressão de B4C instalada no LNLS foi publicado em 

2009 [3]. 
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As Figuras 30, 31, 32, 33 e 34 mostram diversas vistas da última versão desta 

célula de pressão que está em operação no LNLS. 

Figura 30. Vista lateral da célula desmontada. 

Figura 31 . Fotografia mostrando a vista superior da célula com a bigorna dentro da base. 

Figura 32. Fotografia mostrando a bigorna e a gaxeta de cobre. 
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... ~ .... O". 

Figura 33. Fotografia da célula montada. 

Figura 34. Fotografia da célula de pressão completa. 
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4. Experimental 11: a célula para experimentos com 

nêutrons 

Com o sucesso da construção da célula de pressão de B4C para o raio x, o 

grupo de pesquisas do PresLab contactou os pesquisadores do Reator Nuclear 

EAR-1 do IPEN para propor a construção de uma célula de pressão, nos 

experimentos de difração de nêutrons. Com o apoio dos pesquisadores do IPEN, 

formulou-se um projeto que foi aprovado para o desenvolvimento de uma célula de 

pressão para ser instalada no difratômetro de nêutrons do Reator no Instituto de 

Energia Atômica, Reator 1 (IEA-R1) instalado no IPEN . 

4.1 - Construção da célula de pressão para nêutrons 

Como já foi descrito, este trabalho teve como objetivo desenvolver, construir e 

comissionar a primeira célula de pressão hidrostática para ser utilizada no único 

difratômetro de nêutrons do Brasil. 

Este projeto de célula foi inicialmente baseado no modelo da célula cilíndrica 

[1], porém ela foi concebida para ser mais leve (apresentando maior portabilidade), e 

ter maior capacidade volumétrica permitindo que uma maior quantidade de amostra 

fosse analisada, podendo trabalhar com baixo fluxo de nêutrons e capaz de operar 

com pressões de até 2 GPa. Para alcançar o sucesso no projeto, foi inicialmente 

proposto a incorporação de avanços tecnológicos em materiais que são obtidos no 

IPEN. Para a usinagem de dispositivos e partes da célula de pressão, foi utilizada a 

instalação do Laboratório de Tecnologia Mecânica do Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal do Espírito Santo. 

A célula foi projetada para operar na linha de difração de nêutrons instalada 

no reator nuclear do IPEN. A motivação aqui foi a de proporcionar aos 

pesquisadores do Brasil e da América Latina a possibilidade de realizar medidas de 

difração de nêutrons em amostras submetidas a pressões externas hidrostáticas de 

até 2 GPa. 

• 
• 

As características gerais previstas para esta célula foram: 

Pressão máxima de trabalho de 2 GPa . 

Temperatura de trabalho de 10 K até 400 K 
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• Possibilidade de aplicação de campos magnéticos externos. 

• Portabilidade, apresentado massa total da célula depois de carregada em torno 

de 2 kg. 

4.2 - Projeto da célula de pressão 

o projeto da célula de pressão foi planejado correlacionando informações do 

tubo de Zirlo que foi usado na confecção da célula como transparência ao feixe de 

nêutrons e seção de choque dos átomos. Estas informações foram fornecidas pelos 

pesquisadores que trabalham no reator nuclear IEA-R1 e do conhecimento prévio 

adquirido ao longo de quatro anos no desenvolvimento de células de pressão para o 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas [3] e do conhecimento 

técnico adquirido em mais de uma década na área de usinagem de materiais 

especiais, que não são encontrados no comércio para fabricação ou para venda. 

A meta do trabalho foi projetar um corpo cilíndrico rígido, capaz de atender a 

uma solicitação mecânica de compressão e expansão até 2 GPa, além disso, esse 

corpo cilíndrico deveria ser o mais transparente possível ao feixe de nêutrons 

oriundo do reator, para que não houvesse problemas de interferência de sinais do 

material que compõe a célula, como picos de Bragg. 

Realizou-se um estudo meticuloso e cuidadoso sobre os materiais que 

apresentam transparência ao feixe de nêutrons em conjunto com os pesquisadores 

do reator nuclear. A conclusão inicial foi de que os tubos de ZIRLO, (é uma liga de 

zircônio usada na indústria nuclear como material para encapsulamento no elemento 

combustível) apresentam uma boa transparência « 15% de absorção da seção de 

choque). Amostras desses tubos foram fornecidas pelo IPEN para atender a 

presente demanda. Um outro material que se apresentou adequado foi um material 

compósito de matriz polimérica feito de fibra de carbono embebida em resina epóxi 

que será mostrado mais adiante [5,6]. 

Além do estudo feito para encontrar o material que iria confinar o fluído de 

pressão mais a amostra a ser pressionada, precisava-se ainda encontrar o material 

que iria compor o corpo estrutural. Pois este deveria ser capaz de suportar a 

pressão radial e axial da célula, sem deixar romper a pressão interna e sem sofrer 

deformação após todo conjunto estar pressionado. Realizou-se ainda um estudo 
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preliminar sobre os materiais que poderiam compor a célula de pressão a ser 

construída, objetivando usar materiais não magnéticos, portanto descartou-se logo 

de início as ligas que continham ferro. Como já é conhecido de todos os membros 

do grupo do PresLab, a liga de CuBe surgiu como candidato natural para estudos 

magnéticos, pois o mesmo não sofre interferência, utilizando o mesmo na forma de 

eixos redondos que possuíam o diâmetro externo de 50 mm e outro eixo redondo 

com diâmetro de 36 mm externo. 

Projetou-se células no formato cilíndricas, cujo tubo central de Zirlo foi 

fornecido pelo Prof. Or. Cristiano Stefano Mucsi do IPEN. O tubo tinha o diâmetro 

interno de 7,90 mm e diâmetro externo de 9,10 mm com aproximadamente 400 mm 

!' de comprimento. 

4.3 - Diagrama esquemático do protótipo 

Fez-se um esboço do desenho da célula de pressão observando as limitações 

dos diâmetros dos materiais disponíveis. Acabou-se por escolher o material cobre

berílio para compor os berços da célula, estes berços são componentes importantes 

da célula. 

Foram feitos muitos desenhos e simulações computacionais sobre possíveis 

problemas de vedação, problemas estruturais como: se o tubo de ZIRLO iria resistir 

a compressão axial e expansão radial após aplicação da pressão, se as espessuras 

das peças dos berços estavam em um limite para não se deformarem e se o cobre

berílio teria uma boa maleabilidade. Após um trabalho árduo e dezenas de projetos 

rascunhados sem sucesso, chegou-se ao projeto final. A seguir, na Figura 22 é 

mostrado o esboço esquemático do projeto que foi apresentado aos professores 

responsáveis pelo difratômetro de nêutrons do IPEN. 
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Diagrama esquemático da Célula para o reator nuclear. As dimensões estão em 

milímetros. 
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Figura 35. Vista geral da célula de pressão cilíndrica projetada. 
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A seguir temos a sequência de desenhos detalhando a célula de nêutron. 

Peça número 1 

Vista Frontal Vista Lateral 

r--~" " ; " •... " . I 

Rosca triangular, passo 1,5mm 

Vista Superior 

·"i .; 

_._._. ··~·-1-· -t ·- _._._.-
.. , 

Figura 36. Desenho da Porca superior da célula de nêutron. 
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Peça número 2 

VIsta Frontal Vista Lateral 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

• I 

VIsta SUpel10r 

. ~._. 

Figura 37. Desenho do Pino maior da célula de nêutron. 
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Peça número 3 

Vista Frontal VIsta La!"",1 

I 

í 

VIsta Superior 

• 

-ED--
Figura 38. Desenho do Pino menor da célula de nêutron. 
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Peça número 4 

Vista Frontal 

Vista Superior 

1O,,8O9_--+->----r 

17 

36 

Figura 39. Desenho da peça número 4 da célula de nêutron. 
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Vista Lateral em corte 



Vista Frontal 
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Peça número 5 

Vista Superior 

2 

Figura 40. Desenho da peça número 5 da célula de nêutron. 
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Vista Lateral com corte 

Rosca M2 



Peça número 6 

Vista Frontal 

~--:2:5--_ 

Vista Superior 

o 

o 

o 

v--2 

o 

Figura 41 . Desenho da peça número 6 da célula de nêutron. 
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Vista Lateral com corte 
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Vista Superior 

Peça número 7 

Vista Frontal 

" ! " n ; :: 

~-~--2 

2 

2 

Figura 42. Desenho da peça número 7 da célula de nêutron. 
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Vista Lateral em corte 

Rosca M2 
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Peça número 8 

Vista Frontal vista lateral em corte 

~I I~ 

Vista Superior 

Figura 43. Desenho da peça número 8 da célula de nêutron. 

, 
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Vista Frontal 
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Peça número 9 

Figura 44. Desenho da peça número 9 da célula de nêutron. 
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Vista lateral em corte 

~ Comp6sito 



Peça número 10 

Vista Frontal Vista Lateral em corte 

(" T! -~ -r---li -- ': 

I 

! 
I 

2,5 

Vista Superior 

Figura 45. Desenho da peça número 10 da célula de nêutron. 
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4.4 - A confecção do protótipo 

Objetivando realizar estudos comparativos iniciou-se a confecção de duas 

células iguais. Tivemos algumas dificuldades para iniciar a confecção dos protótipos, 

tendo em vista a quebra do maquinário locado no Departamento de Física da UFES. 

A primeira peça a ser construída foi o corpo cilíndrico. O primeiro passo foi o 

processo de corte dos tubos de ZIRLO nas dimensões projetadas e com o cuidado 

para que as faces do mesmo ficassem exatamente paralelas. 

Para ampliar a resistência mecânica à pressão interna esses tubos foram 

revestidos com uma casca de material compósito de matriz polimérica. O material 

compósito foi obtido por bobinagem de filamento em fibra de carbono com resina 

epóxi [5,6]. O trabalho de revestimento foi realizado no Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo - CTM/SP. Para realizar este trabalho teve-se de construir 

mandris especiais, conforme detalhes mostrados na Figura 46, para que 

acomodassem os tubos de ZIRLO. Destaca-se aqui que estes mandris teriam de ser 

facilmente adaptáveis ao maquinário do CTM/SP, para que o processo de 

bobinagem de fibra carbono pudesse ser feito, com a máxima confiabilidade e 

precisão. 

Figura 46. Vista dos mandris que foram enviados para o CTMlSP. 
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As Figuras 47,48 e 49 mostram com detalhes como os tubos de Zirlo serão 

enrolados com o compósito. 

Rgura. 47. Vista do tubo de ZIRLO entre duas arruelas de tellon sem o material compósito. 

o objetivo "da arruela de teflon foi o de evitar que a resina escorresse para 

fora da região onde a fibra de carbono seria enrolada prejudicando assim seu 

acomodamento nos berços de cobre-berílio. 

A Figura 48. Esta foto mostra os quatro mandris desmontados e em perspectiva. 
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Figura 49. Vista superior dos quatro mandris com os tubos de Zirlo montados. 

Na realização desta composição foram usados materiais compósitos com 

matriz polimérica de epóxi, reforçada com fibras longas de carbono. A obtenção do 

material foi pelo processo de bobinagem de filamentos ou fi/ament winding. Na 

aquisição do material para o projeto foram usadas como matriz, uma resina epóxi 

comercial bicomponente: resina DER331 (comumente chamada de diglicicil eter de 

bisfenol A - DGEBA), endurecedor HY905 (comumente chamado de anidrido de 

ácido orgânico), e um catalisador da reação, acelerador DY062 (benzil dimetil 

amina). As proporções em massa de resina / endurecedor / acelerador, foram 

respectivamente 100/100/0,5. A bobinadeira utilizada possui 3 eixos comandados 

numericamente por computador (CNC): eixo Z, paralelo ao eixo de simetria do 

mandril; eixo C, que controla o ângulo de rotação do mandril e o eixo X, 

perpendicular a Z, e que comanda a altura do olhai por onde passa a fibra embebida 

de resina antes de ser posicionada sobre o mandril. A direção da fibra foi a 90· em 

relação ao tubo de Zirlo, Le., na direção de tensão Hoop. 

Na preparação do mandril para a bobinagem, o mesmo teve sua superfície 

polida com rugosidade menor que 0,2 micra Ra. Em seguida passou-se um 

desmoldante aquoso à base de cera de carnaúba e polímero politetrafluoretileno 

(PTFE ou ''1eflon''). Montou-se o mandril na bobinadeira, programou-se o sistema de 

aquecimento do mandril para a temperatura de 50·C. Imediatamente antes do início 
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da bobinagem, preparou-se a resina misturando-se resina, endurecedor e 

acelerador. Foi feita uma homogeneização por agitação em placa aquecida. 

Esperou-se as bolhas saírem naturalmente. A partir do instante em que misturou-se 

a resina ao acelerador, teve-se 2 a 3 horas para bobinar o componente. A resina 

misturada foi então colocada na cuba da bobinadeira. Fez-se a fibra passar por essa 

cuba e ficar embebida pela resina antes de chegar ao mandril. Após a bobinagem de 

todas as camadas desejadas com fibra de 6000 filamentos, retirou-se o excesso de 

resina com auxílio de um raspador. O compósito foi curado em uma estufa a ar na 

temperatura de 125°C. 

Após o envio dos mandris e tubos de Zirlo para o Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo, concentrou-se no trabalho das demais partes da célula. 

Começou-se em seguida a usinar as extremidades das bases, peças 5 e 6 (ver Fig. 

35) que seriam adicionadas ao tubo de ZIRLO com o compósito. Durante o processo 

de usinagem as peças foram colocadas juntas para serem marcadas, objetivando 

realizar uma furação perfeitamente centrada conforme a figura abaixo. Projetaram

se apenas dois conjuntos para testar estas duas células. 

Figura 50. Fotos das bases externas da célula. peças (5 e 6) fixadas pelo centro. 

Após serem concluídas a furação e a usinagem dos berços externos, 

separaram-se as peças e numeraram-se ambas para formar um par, para cada uma 
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das duas células protótipos irmãs. Em paralelo ao trabalho de revestimento do tubo 

de Zirlo com o compósito, iniciou-se a confecção da peça (5) (ver Fig. 35). 

A Fig. 51 mostra as peças (7) em fase de usinagem. 

Figura 51 . Detalhes da parte da peça 7, nesta peça foi enroscado o parafuso de fixação peça (8). 

A Fig. 52 mostra a vista lateral dos parafusos que se encaixam na base do . 
difratômetro do Reator Nuclear IPEN IEA-R1, para sustentar toda célula. 

Figura 52. Parafusos que se encaixam na base do difratômetro do Reator Nuclear IPEN IEA-R1 . 

As Figuras 53 e 54 mostram a peça 8 já semi rosqueada na peça 7, para ter

se uma visão prévia de como ficou a montagem. 
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Figura 53. Vista lateral das peças 7 e B. 

Figura 54. Vista superior das peças 7 e B. 

Depois que os tubos de Zirlo recobertos com o compósito chegaram do 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTM/SP, imediatamente iniciou-se 

o procedimento para fazer a primeira célula para o teste de transparência no feixe de 

nêutrons. As Figuras 55 e 56 mostram uma fotografia do conjunto de peças que 

retornaram do CTM/SP. 
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Figura 55. Vista lateral do conjunto de peças já com o material comp6sito. 

Figura 56. Detalhe do tubo de Zirlo com a fibra de carbono (comp6sito) bobinada. 
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Figura 57- Enrolamento da fita de carbono (compósito) no tubo, Peça (9) 

Figura 58. Detalhe do tubo de Zirlo com o compósito bobinado. 
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Iniciou-se a usinagem e retífica da furação central das peças (5 e 6 ). 

objetivando a montagem dos tubos de ZIRLO já reforçados com o material 

comp6sito. (vide Figuras 58 e 59). 

Figura 59. Detalhes da base da célula onde foi encaixado o tubo de Zirlo peça (5) e peça (6). 

Figura 60. Peças em perspectiva (5 e 6). 

Todas as partes foram limpas. sendo retiradas as rebarbas de todos os 

cantos cortantes. Retirou e limpou-se o excesso de óleo para conseguir montar a 
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célula, tendo em vista que o óleo e a graxa podem reagir com o material compósito. 

Com todas as peças limpas e montadas (vide Figura 61) foi possível fazer o primeiro 

teste estrutural para saber se a célula se comportaria como o esperado. 

Figura 61 - Primeira montagem da célula de pressão para os primeiros testes. Nesta montagem 

u1i1izou-se somente as peças 5, 6, 7,8 e 9. 

Em seguida começou-se a usinar as peças 4 que servem de encaixe dos 

pinos 2 e 3 para fazer pressão na célula. Segue a Figura 62 onde foi possível fazer a 

comparação de um eixo semi-bruto e a direita de um outro mais usinado, cujo 

trabalho de usinagem encontrava-se em andamento. 

Figura 62. As bases onde foram instalados os acionadores da peça (2 e 3). 
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Teve-se muito trabalho para usinar as peças número 4, pois há muitos 

detalhes para fazerem nestas peças, tais como os furos centrados de diâmetro de 

2 mm , 6 mm e 9 mm. Em especial o furo de 2 mm foi muito difícil de ser executado, 

pois este material (CuBe) não pode ser aquecido, tendo em vista que o mesmo pode 

ganhar têmpera (aumentar a dureza), o que inviabilizaria a realização da furação. Os 

rebaixos externos também apresentaram certa dificuldade, poiS o torno mecânico 

onde foi trabalhado não possuia sistema de refrigeração. Toda refrigeração foi 

realizada manualmente, portanto realizou-se um grande número de operações, 

retirando 2 ou 3 décimos de milímetros por cada passo durante a usinagem, 

objetivando não danificar a ferramenta de corte do torno e não forçá-lo muito. Após 

algumas horas de usinagem da peça bruta, começou-se a fazer o furo interno na 

parte de trás, conforme mostra a Figura 63. 

Figura 63. Usinagem na peça para o acionamento da pressão. 
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Foi feito uma rosca na peça 4 conforme a indicação na Figura 64. 

Figura 64. Usinagem da rosca na parte traseira da peça (4), detalhada na pág. 55 

Após fazer esta rosca fabricaram-se as porcas que se encaixaram nesta 

peça. Estas porcas foram feitas inicialmente com um furo no centro e reaberto para 

o diâmetro da peça acima, com 15 mm de diâmetro interno, vide Figura 64. Após 

reabrir os furos internos executaram-se as roscas internas, como será mostrado nas 

Figuras 65, 66 e 67. 

Figura 65. Porcas no formato bruto. 
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Rgura 66. Porcas após serem feitos as roscas internas . 

• 

Figura 67. Teste para rosquear a base na porca. 
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A peça 4 ilustrada na Figura 68, sofreu dois cortes para o encaixe de uma 

chave de boca para aperto da porca: 

Figura 68. Usinagem externa da porca. 

A seguir começou-se a usinar as peças que iriam aplicar pressão na célula. 

Usinou-se duas peças, uma com diâmetro menor para pressionar a cápsula que 

aplica a pressão, e um pino maior para empurrar o pino menor e criar condições de 

pressão no interior da célula, vide Figuras 2 e 3 página 55. A peça com diâmetro 

menor entra primeiro, e em seguida entra a peça de diâmetro maior. 

Figura 69 - Pinos aplicadores de pressão. 
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Figura 70. Pinos aplicadores de pressão montados na base. 

4.5 - Construção da base de apoio e proteção 

Precisava-se de uma base de apoio para a aplicação da pressão na célula. 

Chegou-se então à conclusão que esta base deveria servir como segurança para o 

operador, quando fosse aplicar pressão no conjunto. Para proteção de evitar 

possíveis danos, quebras explosões e acidentes ao operador e as demais pessoas 

que estão a sua volta, projetou-se a peça em forma de semi-cilindro. 

Para iniciar, adquiriu-se um eixo de aço especial VC 131 com diâmetro 

original de 94 mm com 100 mm de comprimento, como mostra a Figura 71 . Em 

seguida fez-se um furo com aproximadamente 30 mm de diâmetro e que foi reaberto 

para 50 mm de diâmetro como será mostrado nas Figuras 72 e 73. 
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Figura 71 - Eixo bruto para usinagem visto de cima. 

Figura 72 - Eixo bruto para usinagem visto de lado. 
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Figura 73 - Vista em perspectiva do eixo. 

Depois reabriu-se o furo para 50 mm para acessar com ferramentas maiores 

para a usinagem interna, (vide Figura 74). 

Figura 74- Vista de cima do eixo 

Após concluir este trabalho de usinagem teve-se que fazer um rasgo na peça 

de proteção citada acima, para encaixar a célula de pressão, e posteriormente 
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aplicar pressão com segurança. 

O rasgo foi muito difícil de ser feito, pois este material poderia escapar da 

máquina operatriz (plaina), e causar um acidente ou até mesmo quebrar este 

maquinário, (vide Figuras 75 a 76). 

Figura 75. Vista superior da peça de apoio e proteção. 

Em seguida esta peça foi levada ao forno para tratamento térmico de 

1 000 "C durante 6 horas, logo após foi resfriada em óleo lubrificante SAE 140, até a 

temperatura ambiente. 

Figura 76 - Vista lateral da peça de apoio e proteção. 
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Figura 77 - Vista da parte de trás da peça de apoio e proteção. 

Após o tratamento térmico a peça teve que ser limpa em jato de areia, pois a 

crosta depositada ao redor da peça estava muito difícil de ser limpa manualmente 

com auxílio de lixas. 
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4.6 - Teste de transparência 

Após a construção das partes essenciais da célula de pressão foi possível 

montá-Ias e visualizá-Ia em seu aspecto físico. 

O gráfico abaixo mostra o primeiro difratograma de nêutrons com a célula 

vazia. 
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Rgura 78 - Primeiro difratograma de nêutrons realizado com a célula vazia. 

Neste primeiro momento com a célula montada no difratômetro de nêutrons, 

foi possível avaliar se o feixe de nêutron era capaz de atravessar a presente 

montagem da célula de pressão, sendo que a intensidade do feixe foi reduzida em 

30%. Com este teste também foi possível avaliar a abertura angular de saída da 

célula, isto é, qual abertura angular seria possível obter com o feixe de nêutron 

sendo espalhado por um material instalado dentro da célula. 

O difratograma mostrado na Fig. 78 revela que obteve-se uma reduzida 

absorção, tendo em vista a relação sinal ruído. O material compósito depositado 

sobre o tubo de Zirlo não ocasionou uma elevada absorção. É importante ressaltar 
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que se utilizou comprimento de onda À = 1,4103 Ângstrons. Os picos de difração 

detectados foram associados aos tirantes de aço inoxidável que mantêm a célula 

fixa. A presente interpretação foi que seria necessário colimar o feixe de nêutrons 

sobre a região do tubo de ZIRLO recoberto com compósito. Para tanto, realizou-se 

uma reunião em abril de 2008 com o grupo de pesquisa do reator para discutir o 

assunto e concluí-se que a célula deveria receber uma camada protetora de cádmio. 

Neste teste foi possível obter um ângulo de saída do feixe da célula de 10· a 

130· graus, isto é, possibilitando uma ótima saída de dados do feixe da célula. É 

importante ressaltar que a célula neste teste estava vazia e sem pressão interna. 
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4.7 - Teste de estanqueidade 

Após esse primeiro teste de transparência ao feixe de nêutrons, a célula 

retornou ao laboratório Preslab da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

onde foi feito o teste de estanqueidade. Na primeira tentativa na célula de nêutron, 

observou-se um problema de sensibilidade do manômetro da prensa hidráulica, 

conseguia-se verificar que existia a força sendo aplicada na célula, mas o 

manômetro da prensa não indicava essa pressão em seu marcador (visor) conforme 

ilustrado nas Figuras 79 a 81. 

Figura 79. Detalhe da montagem da célula na prensa hidráulica. 

Este manômetro possuía uma escala que atingia no máximo 15 ton = 15,000 

kgf de força aplicada; cada traço da divisão marca um valor de 0,3 ton = 300 kgf, que 

não é específico para o primeiro teste de estanqueidade, pois precisava-se de um 

manômetro mais sensível. 
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, . 

Figura 80-Detalhe da montagem da célula de pressão sendo aplicada força. 

Figura 81 -Detalhe da montagem da célula. sob o suporte protetor. 



89 

Figura 82 - Detalhe de montagem da célula sendo aplicada força. 

Durante este teste foi preciso mudar para outra prensa hidráulica que possuia 

um manômetro mais sensível. Nessa nova prensa a escala está dividida em 

unidades de 0,05 ton = 50,0 kgf vide Figuras 83 e 84. 

Figura 83- Vista geral da céula montada em uma prensa hidráulica. 
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Figura 84. Detalhe da prensa aplicando força sobre a célula. 

Destaca-se aqui no teste de estanqueidade que a célula está apoiada no 

suporte especialmente projetado para o uso desta célula. Observa-se que o suporte 

está com a saída (corte no cilíndro) direcionada para o lado, para protejer os 

operadores visando uma total segurança na operação,(vide Figuras 85 e 86). 

Figura 85. Vista lateral da célula montada no suporte protetor. 
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Figura 86. Vista aproximada da célula na prensa. 

Conseguiu-se primeiramente atingir um valor de força aplicada de 400 kgf, 

que corresponde a aproximadamente uma pressão de 140 MPa, sem vazamento de 

fluído compressor. Diante deste resultado positivo, decidiu-se por continuar a 

aumentar a forçã aplicada, variando até 600 kgf. Verificou-se que não ocorreu 

vazamento, decidiu-se então aumentar o valor para 700 kgf, que também não 

apresentou vazamento, posteriormente aumentou-se o valor da força para 800 kgf, 

e em seguida para 900 kgf, onde observou-se que a célula não apresentou 

vazamento. Neste ponto, constatando que estava tudo bem e a pressão estava 

sendo aplicada dentro da célula, resolveu-se então subir a força aplicada até atingir 

o valor de 1,0 ton, que corresponde a uma pressão de 350 MPa. 

O ponto, 350 MPa, foi determinante para as experiências e decidiu-se parar o 

teste de estanqueidade neste valor, pois a cápsula de teflon, que atua dentro da 

célula, estava totalmente comprimida e apresentava em seu final de curso. A 

cápsula, que apresentava um comprimento inicial de 18,30 mm teve o seu tamanho 

reduzido a 5,00 mm, não sendo mais possível comprimi-Ia, vide Tab. 1. A vantagem 

de se trabalhar com o teflon, como meio de aplicar pressão, é que ele possibilita que 

os pinos da célula de pressão (Figura 37) sejam empurrados para fora do ambiente 

de pressão espontaneamente. De posse dos valores construiu-se um gráfico da 

relação entre carga aplicada em Ton e a equivalente pressão em Mpa dentro da 

célula. 
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Tabela 1. Dados retirados com a primeira medida de estanqueidade. 

Força Aplicada (ton) Pressão correspondente ( MPa) 

0,4 ± 0,1 140,0 ± 35,0 

0,5 ± 0,1 180,0 ± 35,0 

0,6 ± 0,1 210,0 ± 35,0 

0,7±0,1 250,0 ±35,0 

0,8 ± 0,1 280,0 ±35,0 

0,9 ± 0,1 320,0 ±35,0 

10 ± 0,1 350,0 ± 35.0 
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Figura 87. Gráfico mostrando o aumento da pressão com a força aplicada. 
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o teste de estanqueidade foi um sucesso, não ocorrendo em momento algum 

vazamento do fluído compressor de dentro da célula. Destaca-se que neste primeiro 

teste utilizou-se apenas água filtrada. O material compósito que envolve o tubo de 

zircônio foi solicitado mecanicamente e respondeu muito bem ao teste. Não houve 

ruptura ou estilhaçamento do material, porém é importante ressaltar que durante o 

último teste de força aplicada, a pressão interna estava em torno de 3,5 kbar, que é 

aproximadamente (15 vezes) maior que a pressão fornecida em vasilhames 

comerciais de oxigênio com 180 m3
, para uso medicinal ou industrial. 
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4.8 - Comissionamento da célula 

Como a célula não apresentou vazamentos de fluído compressor durante o 

teste de estanqueidade, propôs-se um estudo no caso do Re02 que já é conhecido, 

para analisar os resultados que serão retirados da célula e compará-los com os 

resultado que o grupo de pesquisa do Preslab já estava coletando através de 

diversas técnicas de caracterização. 

Vamos propor o composto de Re06 durante os testes de comissionamento, 

por ser um estudo que já é conhecido. Tem-se mais de 9 anos de estudos sobre 

este composto, sendo que o mesmo já foi analisado através de Difração de Raios X 

e Absorção de Raios X. Esses dados foram coletados no Laboratório Nacional de 

Luz Síncrotron (LNLS). Também, realizamos medidas de absorção e difração com 

pressão hidrostática feitos no LNLS. 
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5. Experimentos realizados com o Re02 

o estudo do Re02 pelo grupo de Física Aplicada da UFES foi iniciado com o 

aluno de Mestrado Hamilton Corrêa Soares (2002), que analisou a estrutura 

cristalina do trióxido de rênio da fase cúbica Re03 (P23) e do dióxido de rênio Re02 

da fase monoclínica (P21/c) através da técnica de difração de pó. Desde então, o 

grupo vem pesquisando a configuração do Re02 monoclínico e sua transição para o 

estado ortorrômbico que ocorre a 475 ·C. 

5.1- Espectroscopia de absorção de raios X 

A coordenação local do oxigênio no octaedro ReOs foi investigado pelo Exafs 

usando a D04B-XAFS1, linha de Luz [6] para o Re03 cúbico ( ICDD) card # 03-065-

7483 do monoclínico a-Re02 ICSD card # 151412 ambas com amostras em pó. As 

realizadas in situ foram medidas no modo de regravação e transmissão no modo 

temperatura, correspondendo para a média estimada entre 3 scans independentes 

na borda LlII ( 10.535 eV). No monocromador foi usado um cristal de Si(111), (2d = 

6,271 Angstron). A energia de calibração foi usada no primeiro ponto de inflexão do 

espectro de XANES de prata (LlII-edge = 11.564KeV), Zn (K-edge=9.659KeV e Ta 

(LlII- edge = 9,881 KeV). 

5.2 - Espectroscopia de absorção dispersiva 

No sentido de melhorar a investigação da coordenação do oXlgemo no 

octaedro do ReOs, um dispositivo de medida (célula de pressão) para raios X foi 

usado para medir o Re03 cúbico (ICDD card # 03-065-7483) e o monoclínico (l

Re02 ICSD (card # 151412) na borda L3 do rênio (10.535 keV) da pressão ambiente 

até 1,2 GPa. 

A linha de Raios X dispersivo (D06B-DXAS) do LNLS está instalado depois da 

fonte do dipolo, e a óptica combinada do foco vertical do espelho da geometria 

dispersiva de Bragg com o foco policromático da linha, tem o tamanho 3x10-4 m de 

largura por 3x10-4 m altura. O espectro completo de transmissão da linha é coletado 

por uma CCD- (base position sensitive detectot) em alguns milisegundos. No caso 
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particular de condições sobre pressões extremas, a saber altas pressões e pequeno 

spot no ponto focal, oferecem vantagens experimentais quando comparado com a 

absorção de raios X convencional, pois isto retira os baixos fótons pelo pequeno 

tamanho do furo da gaxeta (arruela dentro da célula de pressão). Nas células de alta 

pressão, tipicamente usam-se spots de pequeno tamanho. Além disso, o espectro 

real é retirado do alinhamento da célula e as eliminações de pequenos ruídos no 

espectro da janela de pressão são eliminadas. 

88. 

O diagrama esquemático da célula de pressão acha-se mostrado na Figura 

-~-

E 
E 
o 
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Figura 88. Diagrama esquemático da célula de pressão para absorção e difração de raios X. 

Depois de instalar a célula de pressão de B4C, no ponto focal, foi possível 

estudar a coordenação do octaedro do Re06 no composto de Re03 ( ICDD card # 03 

- 065-7483) e do mesmo octaedro no composto monoclínico a-Re02 ICSD (card 

#151412) na borda ReLIII- 10.535 eV. 

Na Figura 89 encontra-se a transformada de Fourier do sinal EXAFS do Re03, 
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com diferentes e pressões externas hidrostáticas aplicadas. Os resultados obtidos 

foram publicados [3] e estão em acordo com outros publicados na literatura [8]. 

100 - o 1 Pa N..:.:: .. x 0.6GPa -..:.:: - 80 1.2 GPa ~ 'V 
I-u.. u.. 
CP 60 
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Figura 89 - Transformada de Fourier do sinal de EXAFS do Re03 sob três diferentes pressões, 

tomado na linha de DXAS do LNLS utilizando a célula de CuBe com bigornas de B4C. 

Considerando o resultado do Re03 sob pressão, pode-se avaliar que a célula 

de pressão com bigornas de B4C apresentou resultados positivos, comprovando o 

sucesso de seu projeto e construção. A modificação no sinal de EXAFS foi 

interpretada como sendo causada por uma rotação dos octaedros de Re06. Pode-se 

confirmar isto observando no gráfico acima onde R = 3,6, temos que, no pico Re03 

diminuiu sob pressão, o que está estabelecido pela referência [8] e confirmado que 

as distâncias entre os átomos de rênio e oxigênio (Re-O) no composto Re03 não se 

alteram em pressões de até 5 GPa. 

Os experimentos de absorção de raios X nas amostras de Re02 não foram 

conclusivos, pois revelaram que o octaedro de Re06 não altera suas distâncias entre 

o átomo de rênio e oxigênio (Re-O) sob pressões de até 1,2 GPa. A Figura 90 

apresenta os resultados da influência da pressão no Re02 monoclínico. 



98 

100 [§J 1 Pa 
'V 1.2GPa 

80 

60 

40 

20 

1 2 3 4 

Figura 90 - Transformada de Fourier do sinal de EXAFS do Re02 monoclínico, tomado na linha de 

OXAS utilizando a célula de CuBe com bigornas de B4C, nota-se que existe uma modificação na 

distância dos átomos vizinhos de rênio, porém as distâncias entre os átomos de rênio e oxigênio se 

preservam. 

A linha de EXAFS dispersivo não proporciona um intervalo de energia largo 

(apenas 800 eV), logo muitas informações sobre o "Extended X Ray Absorption 

Scattering' são perdidas. Tendo em vista essas limitações das medidas de EXAFS 

dispersivo, conclui-se que qualquer alteração da estrutura estaria relacionada à 

movimentação dos octaedros de Re06 (rotação ou deslizamento) sem a deformação 

dos mesmos. Atribui-se esse tipo de efeito à pressão externa hidrostática sobre o 

Re02 monoclínico como deslocamentos com o octaedro rígido. 

5.3 - Difração de raios X 

Quanto ao desenvolvimento de células de pressão, realizou-se modificações 

no primeiro modelo da célula de CuBe com bigornas de B4C para que a mesma 

fosse capaz de ser utilizada em experimentos de difração de raios X. Na Figura 88 

vê-se a célula modificada e instalada na linha de difração de pó, XPD do LNLS -

Campinas. 
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Figura 91. Montagem experimental da célula de CuBe na linha de XPD - LNLS. 

Os refinamentos Rietveld desenvolvidos por Hamilton et ai [9] do a-Re02 

através da difração de raios X confirmaram a existência de uma deformação da 

estrutura rutílica, cuja distância linear entre os átomos de rênio com distâncias 

alternadas Re-Re de 2,634 Ângstron e 2,979 Ângstron. Experimentos de absorção 

de raios X no ambiente de pressão também confirmaram a presença entre duas 

distâncias (Re1-Re2 e Re2-Re1 )(i), com (i)= 1 +x+y+z entre o absorvedor e átomos 

de rênio localizados em outras esferas, como promete o plano ondulado [3]. Essa 

modulação está representada na Figura 92. 

2.979Â 2.634Â 

Figura 92. Representação da configuração estrutural do Re02 monoclínico. 
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Os testes com a célula de pressão de CuBe com bigornas de B4C na linha de 

difração de raios X. Os resultados obtidos acham-se resumidos na Figura 93. 
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Figura 93. Difratograma do composto Re02 monoclínico sob várias pressões. 

Conclui-se, que o incremento de pressão induziu uma redução do pico (011). 

Pode-se supor que o incremento da pressão induz uma redução do plano 

ondulatório do rênio. Aparentemente, esta nova configuração até 1.2 GPa não pode 

ser atribuída para uma simples rotação angular e para o octaedro rígido. Foi 

considerado que a redução de área do pico (011) no espectro de difração de raios X 

para o monoclínico a-Re02, indica uma possibilidade de transição de fase do glide 

de reflexão de uma simetria (P121/C1) para outra (P12 -1/a1). 

A célula apresenta uma limitação para executar uma medida, a célula possui 

uma abertura angular que só possibilita a medida de 7 até 33 (trinta e três) graus, 

para saída do feixe de raios X. Uma nova célula de pressão está sendo projetada 

para aumentar a abertura angular e possibilitar uma medida de 7 até 90 graus. 

A conclusão final depende do sucesso de implementação da célula de 

pressão de nêutrons. Uma difração de nêutrons poderá revelar a posição mais 

precisa dos oxigênios no octaedro de Re06 e consequentemente ter-se-á uma idéia 
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mais clara do movimento dos octaedros sob pressão externa hidrostática. 

5.4 - Difração de nêutrons 

As primeiras medidas de difração de nêutrons do composto Re02 

monoclínico, realizadas no difratômetro de nêutrons do reator REA-1 do IPEN, 

acham-se descritas na Figura 94. 

5000 

o 

50 100 

2 Teta 

Figura 94. Difratograma de nêutrons do ReO, monoclinico. 

As medidas foram analisadas através do método de Rietveld. O pó de Re02 

foi comprado da Companhia Alfa Aesar (# 62.109,99,9% puro). O pó foi triturado 

mecanicamente e muito cuidadosamente em um almofariz de ágata dentro de uma 

caixa de luva cheia de argônio com pureza de (99,999%). Os padrões de difração de 

nêutrons quando comparado e triturados em pó apresentam à estrutura monoclínica 

do a-Re02, isto foi determinado no grupo espacial monoclínico P21/c. A estrutura do 

polimorfo monoclínico de dióxido de rênio, a-Re02 pode ser descrito segundo 

Corrêa [10], como a estrutura de um arranjo de octaedros de ReOs que formam 

cadeias lineares, que são conectados por octaedros no canto de partilha, como em 
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uma estrutura deformada do tipo rutilo. O padrão de difração de pó realizado com 

nêutrons foi coletado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) com 

comprimento de onda de 1,4119 A, e está sendo analisada pelo método de Rietveld. 

O background foi ajustado usando o 14º termo, mudando a função Chebyschev, 

onde o perfil do pico foi modelado por uma função pseudo-Voigt. Não foi obtido uma 

conclusão completa sobre a estrutura tendo em vista o uso de amostras de 

diferentes fornecedores de Re02 durante as medidas de raios X e as medidas de 

nêutrons. 
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6. Discussão e conclusões 

Esta Tese desenvolveu dois tipos de células de pressão inéditas. A primeira 

das células foi desenvolvida com uma característica que gerou um novo conceito, 

rotulado aqui como célula de pressão com propósito múltiplo. Essa célula de 

pressão permitiu realizar medidas de difração de raios X, absorção de raios X e 

susceptibilidade magnética AC utilizando a mesma célula de CuBe com bigornas de 

B4C. Essa proposta inédita foi o grande sucesso desta pesquisa. Entende-se que 

conjugar medidas de difração de raios X com medidas de absorção de raios X e 

susceptibilidade magnética AC em condições de altas pressões, fornece elementos 

ricos para a análise do comportamento de estruturas como perovskytas e outros 

óxidos. 

A segunda célula de pressão aqui desenvolvida não apresenta paralelo no 

mundo e o projeto se baseia no princípio de uma célula cilíndrica convencional, 

porém os materiais e métodos empregados na fabricação estão em processo de 

serem patenteados. 

6.1 - Absorção e difração de raios X 

6.1.1 - Absorção 

Os resultados obtidos com o uso de pressões hidrostáticas de até 1.2 GPa 

nas amostras de Re06 [3] reproduziram os resultados obtidos por Houser e Ingalls 

[8] e outros [16,17]. Nesse sentido pode-se comprovar que a célula de pressão de 

CuBe com bigornas de B4C funcionou de forma adequada na faixa de 0,4 até 1.5 

GPa. Acima dessas pressões dois fatores passaram a causar rupturas e 

fragmentações das bigornas, a saber: 

1) A necessidade de realizar furos na bigorna para melhorar a transparência da 

mesma ao feixe de raios X fragilizou a resistência do B4C, gerando pontos de 

acúmulo de tensão que ocasionaram propagação de trincas. 

2) A necessidade de desbaste e polimento das bigornas de B4C demanda 

equipamentos de polimento e retificação de superfícies de alta qualidade. Como não 

encontra-se ainda esses equipamentos, o polimento e a retifica ainda são pontos 
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que podem melhorar em muito a qualidade mecânica das bigornas, incrementando 

sua capacidade de resistência a uma carga mecânica mais elevada. 
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6.1.2 - Difração de raios X 

As medidas de difração de raios X utilizando a mesma célula de CuBe com 

bigornas de B4C foi o grande sucesso desta pesquisa. Entende-se que conjugar 

medidas de difração de raios X com medidas de absorção de raios X em condições 

de altas pressões fornece elementos ricos para a análise do comportamento de 

estruturas como perovskytas e outros óxidos. 

Os presentes resultados sobre o comportamento do Re02 monoclínico 

revelam um comportamento intrigante, que necessita ser investigado [3]. Esses 

resultados vieram à luz tendo em vista essa combinação entre medidas de absorção 

e difração de raios X sob altas pressões. 

Hoje no Brasil, apenas este grupo desenvolve as células de CuBe com 

bigornas de B4C. Essa pesquisa está lastreada na interação entre o trabalho do Prof. 

Dr. Francisco Cristóvão do CTA, Prof. Dr. Flávio Garcia do LNLS, Profs. Drs. 

Jesualdo Luiz Rossi e Luiz Gallego Martinez do IPEN e o presente grupo do Preslab. 

6.2 - Difração de nêutrons 

Motivados pelo interesse em continuar a pesquisa sobre o Re02 monoclínico 

desenvolveu-se um novo conceito de célula de pressão tipo cilíndrica, nunca 

projetada antes. Essa etapa do trabalho obteve sucesso dado o emprego de 

materiais compósitos e o empenho do Prof. Dr. Carlos Benedicto Ramos Parente, 

Professora Dra. Vera Lúcia Mazzocchi e Prof. Dr. José Mestnik Filho. 

Reafirma-se que a célula mostrou-se eficiente e sem vazamentos até valores 

de pressão de 350 MPa. Destaca-se que ela possui fácil manuseio em colocar e 

retirar a pressão do sistema. 

6.3 - Perspectivas futuras 

A continuidade natural do trabalho será estudar o efeito da pressão externa 

hidrostática sobre o Re02 monoclínico através do feixe de nêutrons, no difratômetro 

de nêutrons do EAR-1 do IPEN. Acredita-se que a célula cilíndrica aqui desenvolvida 
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será portátil e poderá ser utilizada em outros difratômetros de nêutrons instalados 

em outros países. Pretende-se continuar trabalhando no aperfeiçoamento desta 

célula de pressão para nêutrons. Estão guardados mais dois tubos de Zirlo 

recobertos com a matéria (compósito de fibra de carbono). Pretende-se aumentar o 

tamanho da (peça 7), para conseguir aumentar a pressão sobre o ambiente, tem-se 

a perspectiva de alcançar a pressão de 2 GPa. 

Como a célula não apresentou vazamento de fluído compressor durante o 

teste de estanqueidade no período de 10 (Dez) dias propõe-se um estudo no caso 

do Re02. Neste estudo deve-se analisar os resultados que serão retirados da célula 

e compará-los com o resultado do grupo de pesquisa do Preslab que já vem 

coletando dados através de diversas técnicas de caracterização. 
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