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GLOSSÁRIO DAS FASES DOS METEORITOS METÁLICOS  

 

 O presente glossário destina-se a facilitar a leitura e o entendimento do texto para 

metalurgistas pouco habituados às fases presentes nos meteoritos metálicos. 

 

Alfa2 (2): estrutura identificada como martensita (FeNi) é meteorítica, ou seja não 

encontrados nas rochas terrestres (Mittlefehldt et al., 1998). 

 

Bandas de Neumann: estrutura em homenagem ao pesquisador homônimo que as descobriu 

1850 (Buchwald, 1975). Possuem cerca de 1 a 10mm de largura presentes nas lamelas de 

kamacita são formadas provavelmente sobre complexas condições de pressão resultantes de 

ondas de choque de mais de 130kbar (Buchwald, 1975). 

 

Kamacita: constituída por ferro e níquel na fase  (cela unitária cúbica de corpo centrado - 

CCC), apresenta ferro na fase ferrítica, bem como níquel em solução sólida (Ni 5,4 a 7,5%) 

(Zucolotto et al., 2013). A largura média das lamelas de kamacita são utilizadas para a 

classificação estrutural dos sideritos (Buchwald, 1975).  

 

Plessita: comumente encontrada nos meteoritos metálicos, não é um mineral, mas uma 

mistura de duas fases  e , respectivamente kamacita e taenita, ocorrendo em diversas 

formas, normalmente adjacente à kamacita (Buchwald, 1975). 

 

Taenita: também constituída por ferro e níquel porém na fase  (cela unitária cúbica de face 

centrada - CFC) (Buchwald, 1975). Possui uma alta concentração de níquel, chegando a 25% 

(Zucolotto et al., 2013). Também apresenta uma elevada resistência à corrosão (Scott e 

Schwab, 2019). 

 

Tetrataenita: também constituída por ferro e níquel na fase trata-se de uma taenita, porém 

com maior percentual de níquel na cela unitária cúbica de face centrada – CFC (Buchwald, 

1975). 
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Widmanstätten: estrutura descoberta em 1808 por Count Alois von Widmanstätten (1753 - 

1849), geólogo e curador de uma coleção de meteoritos (Reardon, 2011), na qual verifica-se 

difusão de níquel entre ligas de ferro e níquel geralmente constituído por fases dos minerais 

kamacita e taenita (Woolfson, 1978). Sideritos com baixo teor de níquel (menos que 6% em 

peso) comumente não exibem um padrão de Widmanstätten visível, devido ao meteorito 

consistir quase inteiramente de kamacita (Chabot e Haack, 2006). 
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RESUMO 

 

Utilizando técnicas e processos da Arqueometalurgia realizou-se o aquecimento em forja a 

740ºC e a conformação mecânica por martelamento de fragmentos do meteorito metálico 

Itutinga, cuja massa principal pertence ao Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Esse processamento resultou em duas pontas de 

flecha sendo uma resfriada em água à temperatura ambiente após o aquecimento e 

conformação. Outros fragmentos desse meteorito foram submetidos à tratamentos térmicos 

atingindo temperaturas próximas a 900ºC e 1300ºC sendo resfriados no interior do forno, em 

água a temperatura ambiente e em caixa de areia também à temperatura ambiente. Essas 

amostras foram caracterizadas microestruturalmente por meio de microscopia óptica e 

eletrônica de varredura com energia dispersiva de Raios-X (MEV/EDS). Desses processos 

resultaram o surgimento da fase2, trincas e oxidação, bem como lamelas de taenita 

deformadas resultantes do martelamento. Também foram determinadas microdurezas Vickers 

sendo que o fragmento que foi resfriado em água à temperatura ambiente apresentou uma 

microdureza 15% maior do que a amostra resfriada ao ambiente. As pontas de flecha foram 

caracterizadas ainda por difração de elétrons retroespalhados (MEV/EBSD) e sua 

funcionalidade foi verificada por meio de um ensaio de penetração em lâmina de couro 

tratado. 
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ABSTRACT 

 

Using techniques and processes of Archeometallurgy, the forging was heated to 740ºC and 

the mechanical conformation was hammered of fragments of the iron meteorite Itutinga, 

whose main mass belongs to the Museum of Science and Technique of the School of Mines of 

the Federal University of Ouro Preto (UFOP). This processing resulted in two boom tips 

being cooled in water to room temperature after heating and hammering. Other fragments of 

this meteorite were subjected to heat treatments reaching temperatures close to 900ºC and 

1300ºC being cooled inside the oven, in water at room temperature and sandbox also at room 

temperature. These samples were characterized microstructurally by means of light and 

scanning electron microscopy with dispersive energy of X-rays (SEM/EDS). These processes 

resulted in the appearance of 2 structure, cracks and oxidation, as well as deformed taenite 

lamellae resulting from the hammered. Vickers microhardness were also determined and the 

fragment which was cooled in water at room temperature obtained a microhardness of 15% 

higher than the sample cooled to the environment. As spearheads, they were also 

characterized by electron backscatter diffraction (SEM/EBSD) and their functionality was 

verified through a penetration test in treated leather plate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) possui uma coleção de meteoritos que apesar de numericamente pequena, com 

65 exemplares, frente aos quase 20 mil minerais de seu acervo, no contexto brasileiro é 

extremamente significativa, considerando o pequeno número de instituições museológicas 

com meteoritos em sua coleção. 

Os meteoritos brasileiros estão principalmente em coleções de dez instituições 

museológicas (Scorzelli et al., 2010): Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e Museu de Ciências da Terra (Rio de Janeiro, RJ), Museu de Ciência e Técnica da 

Escola de Minas da UFOP (MG), Museu das Minas e do Metal (Belo Horizonte, MG), Museu 

de Geociências do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (São Paulo, SP), 

Museu de Geologia e Paleontologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José 

do Rio Preto (SP), Museu de Geociências da Universidade Federal do Pará (Belém, PA), 

Museu das Rochas de Juareizinho (PB), Museu de Mineralogia e Petrologia Luiz Englert da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS) e Museu Municipal Coronel 

Tancredo Fernandes de Mello (Santa Vitória do Palmar, RS). 

O primeiro meteorito foi incorporado à coleção da Escola de Minas em 1895, passados 

dezenove anos desde a criação da instituição. A Escola de Minas foi criada em 12 de outubro 

de 1876 e segundo Carvalho (2002) “deve ser considerada instituição fundamental para a 

implantação no Brasil da ciência geológica, da mineralógica, da metalurgia e do 

desenvolvimento tecnológico nessas áreas”. 

Verifica-se, portanto que ainda no século XIX a Escola de Minas já se tornava uma 

referência para a meteorítica nacional com a doação de 72,15g em 9 de junho de 1895 do 

meteorito rochoso Knyahinya, Ucrânia. O referido meteorito é rochoso tipo aerólito condrito, 

classe ordinário e grupo L/LL e teve sua queda observada em 9 de junho de 1866 (Grady, 

2000). 

Os meteoritos dividem-se em função de sua composição química em rochosos ou 

aerólitos, metálicos ou sideritos e metálico rochosos ou siderólitos, na coleção do Museu 

essas classes estão representadas. Assim o Museu possui 39 (60,94% do total da coleção) 

amostras de meteoritos rochosos, 19 (29,69%) de metálicos e 6 (9,38;%) de metálicos 

rochosos.  
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O primeiro siderito doado ao Museu em 3 de agosto de 1895 foi o Vaca Muerta, Chile, 

um meteorito classe octaedrito grosseiro, grupo IIICD (Grady, 2000). Dentre os 19 meteoritos 

metálicos que integram atualmente a coleção destaca-se a massa principal do siderito Itutinga 

com 46,21kg, o que possibilita a realização de pesquisas sobre essas ligas naturais de ferro e 

níquel. 

Para tanto, pode-se utilizar a estrutura laboratorial disponível no âmbito da Rede 

Temática de Engenharia de Materiais (REDEMAT) tanto para a preparação de amostras 

quanto para sua caracterização por meio da microscopia óptica e eletrônica de varredura com 

energia dispersiva de Raios-X, difração de elétrons retroespalhados, além de investigações 

sobre as fases presentes no estado natural dos meteoritos metálicos ou submetendo estes à 

variadas condições como, por exemplo, de diferentes tratamentos térmicos alterando as 

microestruturas dessas ligas e analisando, por meio dos conceitos da Engenharia de Materiais, 

os resultados. 

Considerando-se a íntima relação entre os sideritos e o início da Metalurgia, 

particularmente do ferro conforme descrito pela Arqueometalurgia, os laboratórios da 

REDEMAT também podem ser utilizados para ensaiar esse tipo de meteorito tal como nos 

primórdios da ciência metalúrgica, realizando-se a conformação mecânica, produzindo-se 

ferramentas e, naturalmente, investigando-se as alterações às quais as amostras foram 

submetidas, valendo-se novamente dos conceitos da Engenharia de Materiais. 

Assim, neste trabalho os sideritos são tratados como ligas de ferro e níquel, que além 

da análise química e de microestruturas, foram submetidos a outros ensaios típicos de um 

metal produzido na Terra, como a microdureza Vickers. 

Nas páginas seguintes apresentam-se os objetivos e justificativa desta pesquisa bem 

como uma revisão bibliográfica sobre os meteoritos metálicos e suas ligas ferro e níquel, seu 

diagrama de fases em equilíbrio, a importância tecnológica destas ligas, sua utilização pelo 

homem e a Arqueometalurgia, os materiais e métodos empregados no desenvolvimento desta 

investigação, os resultados obtidos, sua discussão e conclusões, além da proposição de novas 

frentes de pesquisa na área. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

O presente projeto de pesquisa propõe o estabelecimento de uma metodologia, no 

contexto da Meteorítica, utilizando técnicas e recursos aplicados à Arqueometalurgia e à 

Engenharia de Materiais para o estudo destas ligas metálicas naturais. 

Desta forma pretende-se tratar termicamente e conformar por martelamento 

fragmentos do meteorito Itutinga visando obter transformações nas microestruturas dos 

sideritos, realizar as respectivas análises e verificar seus efeitos. 

 

Objetivos específicos: 

- Empregar técnicas e recursos usuais, da Arqueometalurgia e da Engenharia de 

Materiais, para o estudo de sideritos. 

- Analisar os resultados advindos de tratamentos térmicos convencionais e 

conformação mecânica pré-industrial aplicados a um meteorito metálico, visando destacar os 

parâmetros responsáveis pela configuração fásica e propriedades decorrentes. 

- Utilizar técnicas da Arqueometalurgia para a produção de ferramentas a partir de 

fragmentos de um meteorito metálico. 

- Disponibilizar uma metodologia que contribua para o estabelecimento de uma nova 

fronteira de pesquisa entre a Meteorítica, a Arqueometalurgia e a Engenharia de Materiais. 

- Contribuir para o conhecimento das ligas de ferro e níquel considerando a 

importância tecnológica destas, por meio das pesquisas nos sideritos.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 
 

Durante a entrada na atmosfera terrestre os meteoros sofrem desgaste por erosão (Radi 

et al., 2007). Devido ao atrito destes com o ar ocorre a fusão externa destes corpos, atingindo, 

portanto temperaturas próximas a 1500oC, que é a temperatura de fusão da kamacita, uma das 

fases presentes nos meteoritos metálicos (Buchwald, 1975). 

Etapas desse processo podem ser simuladas utilizando toda a infraestrutura 

experimental disponível nos laboratórios da REDEMAT, particularmente nos Laboratórios de 

Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins e de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica 

do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais (DEMET) da Escola de Minas da 

UFOP, empregando-se uma metodologia apoiada nas técnicas disponibilizadas pela 

Engenharia de Materiais. 

Desta forma a pesquisa configura-se também como uma oportunidade de se investigar 

fenômenos da engenharia de superfícies correlacionadas ao estudo dos meteoritos. 

Assim, os tratamentos térmicos podem reproduzir, em laboratório, condições a que 

poderiam, eventualmente, estar sujeitos os meteoritos metálicos no processo de entrada na 

atmosfera terrestre. Embora submetidos a temperaturas próximas de 1500ºC, pelo fenômeno 

da ablação estas fases literalmente foram arrancadas do corpo meteorítico. Para tanto recorrer-

se-á a tratamentos térmicos para simular aquelas condições possibilitando a análise posterior 

das fases que foram formadas na superfície dos meteoritos e perdidas no processo de entrada 

na atmosfera. A escolha das temperaturas para os diferentes tratamentos térmicos deu-se pela 

análise do diagrama de fases da liga ferro níquel bem como pelos limites operacionais 

disponíveis nos laboratórios da REDEMAT. 

Utilizando-se da mesma estrutura laboratorial, além dos tratamentos térmicos, o 

meteorito Itutinga foi conformado, por martelamento, para produzir ferramentas - pontas de 

flechas - com as tecnologias do período pré-industrial, que é uma prática corrente na 

Arqueometalurgia. 

Analisando o índice das publicações apresentadas no mais expressivo evento científico 

na área de Meteorítica: a 77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, organizada pela 

Meteoritical Society na cidade de Casablanca, Marrocos em 2014, por exemplo, dos 447 

trabalhos apresentados na forma de comunicação oral e pôster, 88,4% se referiam a meteoritos 

rochosos ou aerólitos, os metálicos ou sideritos corresponderam a 10,6% e os metálicos-
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rochosos ou siderólitos representaram 1,0% dos trabalhos. Desta forma verifica-se que o 

número de trabalhos envolvendo os sideritos é relativamente pequeno oferecendo uma 

oportunidade para a realização de novas pesquisas. 

De maneira semelhante na área de Arqueometalurgia dentre os 82 trabalhos 

apresentados como comunicação oral e pôster no Iron in Archaeology: Bloomery Smelters in 

Europe and Beyond em Praga, República Tcheca, em 2017, evento científico organizado pelo 

Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences apenas uma comunicação se 

referia a meteoritos metálicos, justamente o trabalho sobre o siderito Itutinga objeto desta 

pesquisa de doutoramento. Nota-se, portanto, que também na área de Arqueometalurgia existe 

um amplo campo para trabalhos com sideritos possibilitando o desenvolvimento de novas 

pesquisas. 

Assim, para viabilizar essa pesquisa foram utilizadas amostras da coleção de 

meteoritos do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP, que além de possuir 

um grande número de fragmentos de meteoritos de diversos países, contemplando todos os 

tipos de meteoritos, em seu conjunto de 65 amostras possui 19 meteoritos metálicos, dentre 

estes a massa principal do siderito Itutinga. 

Diante do exposto focamos nossa pesquisa na influência do tratamento térmico, 

particularmente das condições de resfriamento, e na conformação mecânica de dois 

fragmentos extraídos do meteorito Itutinga. Trata-se de outra inovação possibilitando analisar 

os efeitos desses processos nas microestruturas destes materiais e da possibilidade de 

conformação mecânica destas ligas Fe-Ni com técnicas rudimentares. 

Para a conformação mecânica empregou-se técnicas rudimentares, contextualizadas na 

Arqueometalurgia, como o aquecimento em forja a carvão e o martelamento em bigorna com 

o intuito de verificar a possibilidade de se produzir, na atualidade, ferramentas a partir de 

ferro meteorítico. Experiências semelhantes no contexto da Arqueometalurgia já foram 

realizadas, porém com minério de ferro terrestre (Blakelock et al., 2009). 

Bem como estabeler metodologias de análise da empregabilidade e funcionalidade das 

ferramentas produzidas por ferro meteorítico. 

Na Meteorítica existem estudos sobre o recozimento no processo natural de entrada na 

atmosfera (Buchwald, 1975) sendo raros os trabalhos sobre os tratamentos térmicos, 

produzidos artificialmente em fornos, e as condições de resfriamento justificando a realização 

da pesquisa. Ressalta-se que mais estudos sobre os meteoritos IIIAB para entender como estes 

esfriam durante anos ou horas após o reaquecimento são sugeridos por Yang et al. (2011). 



6 

 

Ainda sobre o grupo IIIAB, do qual faz parte o siderito Itutinga, este representa a 

maior parte do total de meteoritos metálicos com 217 espécimes, equivalendo a 31,5% do 

total de 689 meteoritos metálicos segundo Chabot e Haack (2006). Para Monteiro (2018) são 

229 meteoritos do grupo IIIAB. Portanto, as pesquisas sobre tratamento térmico e 

conformação mecânica, com técnicas de Arqueometalurgia, com o meteorito metálico Itutinga 

podem ser consideradas como tendo boa representatividade estatística no contexto da 

Meteorítica. 

A descoberta de meteoritos metálicos, porém em solo marciano (Schröder et at., 

2008), abre outra possibilidade para a abrangência desde trabalho. Ao invés das técnicas 

arqueometalúrgicas serem reproduzidas na Terra a fim de se recuperar esse conhecimento, as 

mesmas podem ser utilizadas, por que não, no futuro, no planeta Marte para o forjamento de 

ferramentas a partir de ferro meteorítico para serem empregadas por astronautas exploradores 

marcianos. 

Por fim, a análise das microestruturas e fases resultantes dos tratamentos térmicos e do 

martelamento nas ligas de ferro e níquel dos sideritos deve contribuir no entendimento do 

comportamento dos similares artificiais destas ligas, tendo em vista sua importância 

tecnológica.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1. METEORITOS METÁLICOS  

 

Definiremos meteoritos como fragmentos de corpos celestes (como asteróides, Lua, 

planetas rochosos ou cometas) que atingem a Terra. Sendo que durante muito tempo os 

meteoritos foram considerados curiosidades. Assim até a metade do séc. XIX, mesmo a 

comunidade científica ridicularizava a origem extraterrestre de tais objetos. Em sete de abril 

de 1959 foi possível determinar a órbita de um meteorito em Pribram, na República Tcheca, o 

que possibilitou a solução definitiva do mistério que era a origem destes objetos (Vieira, 

2001). Nos últimos anos, o interesse científico nestas rochas extraterrestres aumentou 

significativamente. Isto aconteceu, basicamente, pelo reconhecimento de que os meteoritos 

são os objetos mais antigos que o homem já encontrou e que guardam registros da origem da 

formação do Sistema Solar ou até mesmo de outros sistemas planetários. Os meteoritos 

chamados condritos, por exemplo, registram eventos da contração da nebulosa que deu 

origem ao nosso sistema planetário (Dermott, 1978). 

Portanto, quando a rocha de origem celeste é recuperada trata-se de um meteorito. 

Quando nos referimos ao fenômeno luminoso denomina-se apenas meteoro embora 

popularmente esse luminoso é chamado de estrela cadente. Finalmente, quando o objeto ainda 

se encontra no espaço, em órbita do Sol ou mesmo da Terra são designados genericamente de 

meteoróides. Diariamente centenas de toneladas de meteoróides bombardeiam a alta 

atmosfera terrestre (Matsuura e Picazzio, 2000).  

O meteorito recebe o nome da localidade mais próxima de onde foi recuperado. 

Quando a queda do meteorito é assistida ou é conhecida a data em que ele caiu, ele é tido 

como queda, se for encontrado no campo sem estar relacionado a qualquer evento é 

considerado achado (Zucolotto et al., 2013).  

Os meteoritos são classificados, quanto à composição química, em: rochosos ou 

aerólitos, formados basicamente de material rochoso, metálicos, também chamados de 

sideritos, formados basicamente da liga metálica ferro-níquel ou em metálicos-rochosos, os 

siderólitos, que são meteoritos compostos por fases metálica e rochosa (Zucolotto et al., 

2013). 
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Cerca de trinta mil meteoritos foram recuperados em todo o mundo. Desse total, 

aproximadamente 92,8% são aerólitos, 5,7% são sideritos e apenas 1,5% siderólitos 

(Zucolotto, 2002). 

Ao penetrarem na atmosfera terrestre, esses blocos de rocha e ligas metálicas assumem 

velocidades superiores à de escape (11,2km/s) chegando a 72km/s (Buchwald, 1975). O atrito 

destes com o ar provoca a fusão externa destes corpos, atingido temperaturas acima de 

1500ºC, que é a temperatura de fusão de algumas fases presentes nos meteoritos metálicos, 

como a kamacita, por exemplo (Buchwald, 1975). O desgaste dos meteoritos na entrada se dá 

por erosão a altas temperaturas (Radi et al., 2007). 

A ciência que estuda os meteoróides, meteoros e meteoritos é denominada 

Meteorítica, sendo que o renovado interesse pelos meteoritos (que já inclui conexões com a 

questão da origem e evolução da vida na Terra e no Sistema Solar) foi o resultado de um 

grande avanço científico, tanto teórico, no entendimento da origem do Sistema Solar, como 

experimental, na capacidade de obter informações importantes contidas na estrutura dos 

meteoritos. 

Atualmente, o estudo destas rochas, consideradas verdadeiras relíquias do Sistema 

Solar primordial, consolida-se como uma área multidisciplinar, onde atuam astrônomos, 

geólogos, físicos, metalurgistas, químicos e biólogos. 

Para tanto, na atualidade, os mais diversos recursos tecnológicos são utilizados para 

caracterizar estes materiais naturais. São empregadas técnicas como: microscopia óptica, 

microscopia eletrônica de varredura, difratometria de Raios–X, análise química por ativação 

de nêutrons, espectroscopia em geral, além de todas as técnicas associadas a estes recursos.  

No entanto, no Brasil, esta é uma área ainda pouco explorada. Acredita-se que no 

último século tenham entrado na atmosfera terrestre e impactado o solo brasileiro mais 765 

milhões de meteoritos (Zucolotto, 2010), dos quais apenas 62 foram recuperados (Zucolotto, 

2014). No mais recente livro sobre os meteoritos brasileiros constam 77 exemplares (Oliveira, 

2020) que também figuram no sítio na Internet do Meteoritical Bulletin Database (MBDB, 

2020), portanto oficialmente reconhecidos pela The Meteoritical Society. 

Dentre as coleções nacionais de meteoritos, destaca-se a do Museu de Ciência e 

Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que possui um 

grande número de fragmentos de diversos países, contemplando todos os tipos de meteoritos, 

inclusive de origem lunar e marciana. 
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A coleção, com 65 amostras registradas (Nunes, 2010) foi reorganizada nos últimos 

anos, já que boa parte das informações constantes nas fichas de classificação destes 

meteoritos haviam sido feitas há mais de 80 anos e muitos meteoritos ainda não haviam sido 

classificados ou ainda classificados de forma inadequada. Atualmente as informações da 

coleção estão digitalizadas em editor de texto e planilha eletrônica utilizada para 

gerenciamento de acervos do museu. 

Alguns projetos de iniciação científica e de mestrado já foram realizados utilizando a 

referida coleção. Particularmente a pesquisa de mestrado realizada no âmbito da REDEMAT 

que valeu-se de análises da microestrutura de um fragmento de meteorito denominado, 

internamente, até então como Itumirim, e classificou essa amostra como um provável 

fragmento do meteorito Itutinga já que também pertence à classe octaedrito médio, Om, e ao 

grupo IIIAB (Nunes et al., 2010). 

A relevância da coleção possibilita ainda a realização de diversas frentes de pesquisa. 

Dentre elas a proposta sugerida na dissertação de mestrado “Contribuição à Caracterização 

Microestrutural dos Meteoritos Metálicos Itutinga e Itumirim” defendida na REDEMAT 

(Nunes, 2006), que propõe continuidade na investigação das propriedades destas ligas 

metálicas naturais utilizando técnicas e recursos aplicados à Engenharia de Materiais. 

A descrição da metodologia desta pesquisa é detalhada a seguir. Considerando que a 

pesquisa investigará meteoritos metálicos passa-se à apresentação de uma breve revisão 

bibliográfica para os sideritos. 

Os meteoritos metálicos são formados essencialmente por ligas metálicas de ferro e 

níquel, apresentam estruturas que indicam sua formação em ambientes de elevada pressão. A 

formação destes meteoritos remonta a processos ocorridos logo após o período de acreção 

planetária, no Sistema Solar, sempre que o corpo formado pela aglutinação de côndrulos, 

materiais metálicos, partículas sólidas diversas, além de gases e materiais voláteis, atingisse 

determinada dimensão (Cordani e Sioglo, 1998). 

Para os corpos maiores, a energia gerada pelos impactos inerentes ao processo de 

acreção planetária e calor produzido pelos isótopos radioativos presentes no material, 

levariam ao aumento de temperatura para níveis superiores ao início de fusão do material, 

com a separação das fases ricas em silício e metálicas. Essas últimas, mais densas, tenderiam 

a migrar para o interior dos corpos, formando núcleos de composição metálica, enquanto as 

fases ricas em silício constituiriam o manto externo do planetesimal ou protoplaneta em 
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formação (Cordani e Sioglo, 1998). Estima-se que para ocorrer diferenciação, o planetesimal 

deveria ter um diâmetro médio de 10 a 500km (Kirsten, 1978). 

No caso da Terra, as evidências sismológicas demonstram a existência de um núcleo 

denso constituído por ferro e níquel (Maciel, 2000). Para os demais planetas rochosos do 

Sistema Solar: Mercúrio, Vênus e Marte, a existência de um núcleo metálico se faz necessária 

em função dos dados existentes de seus respectivos momentos de inércia, bem como de suas 

densidades médias (Oliveira Filho e Sariava, 2004). 

Como para os corpos parentais dos meteoritos, não houve formação de um único 

planeta na órbita entre Marte e Júpiter, infere-se que alguns corpos maiores chegaram a ser 

formados e diferenciados em núcleos metálicos e mantos silicosos (Cordani e Sioglo, 1998). 

Possivelmente, esses corpos devem ter colidido entre si, e também com corpos não 

diferenciados obtidos na mesma região do Sistema Solar, fragmentando-se e produzindo 

objetos de menor tamanho, como os asteróides e como os meteoróides, que eventualmente ao 

atingirem a superfície do nosso planeta originarão os meteoritos (Cordani e Sioglo, 1998). 

Portanto o estudo dos meteoritos metálicos possibilita conhecer o núcleo desses 

objetos (Chabot e Haack, 2006), contribuindo para o conhecimento do processo de 

constituição do Sistema Solar. 

A classificação química dos meteoritos metálicos está baseada no percentual de gálio, 

germânio e níquel que estes meteoritos contêm, conforme a Tabela IV.1 (Goldberg et al., 

1951; Scott e Wasson, 1975). A designação destes grupos é feita por um algarismo romano 

seguido de uma letra do alfabeto latino. Geralmente quanto maior o numeral que designa o 

grupo maior o percentual de níquel (Buchwald, 1975). Os principais grupos de meteoritos 

metálicos em ordem decrescente de concentração de gálio e germânio são: IAB, IIAB, IIIAB, 

IVA e IVB.  

 

Tabela IV.1 - Distribuição dos grupos de meteoritos metálicos (Scott e Wasson, 1975). 

Grupo Ni (%) Ga (partes por milhão) Ge (partes por milhão) 

IA 6,4 – 8,7 55 – 100 190 – 520 

IB 8,7 – 25 11 – 55 25 – 190 

IIAB 5,3 – 6,4 46 – 62 107 – 185 

IIIAB 7,1 – 10,5 16 – 23 27 – 47 

IVA 7,4 – 9,4 1,6 – 2,4 0,09 – 0,14 

IVB 16,0 – 18,0 0,17 – 0,27 0,03 –0,07 
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Os grupos iniciais, que constituem a base da classificação química, foram, em alguns 

casos, subdivididos e outros grupos foram incorporados à classificação para a caracterização 

mais adequada às composições químicas. Atualmente, existem treze grupos de meteoritos 

metálicos quanto à classificação química: IAB, IC, IIAB, IIC, IID, IIE, IIF, IIIAB, IIICD, 

IIIE, IIIF, IVA E IVB (Maran, 1991). Quando não se enquadram nesses grupos ou possuem 

composição ou mesmo estrutura fora do padrão normal são denominados IR-Anormal 

(Buchwald, 1975), ou mais recentemente, Não agrupados (Chabot e Haack, 2006).  

Especificamente, os grupos IIIAB e o IVA são geralmente considerados derivados de 

núcleos de asteróides parentais diferenciados (Haack et al., 2003). Além disso, Haack e Scott 

(1993) sugerem que os sideritos do grupo do IIIAB foram formados por crescimento 

dendrítico a partir da fronteira entre o núcleo e o manto dos corpos parentais, sendo que o 

magma inicialmente homogêneo foi subdividido em numerosas câmaras de dendritos do 

tamanho de quilômetros. 

Os meteoritos do grupo IIIAB representam a maioria do total de meteoritos metálicos 

(Wasson, 1999). 

 

Tabela IV.2 - Número de meteoritos metálicos por grupos (Chabot e Haack, 2006). 

Grupo N. de meteoritos N. de meteoritos (%) 

IIIAB  217 31,5 

IIAB 71 10,3 

IVA 59 8,6 

IID 14 2.0 

IIIE 12 1,7 

IVB 11 1,6 

IIIF 9 1,3 

IC 7 1,0 

IIC 7 1,0 

IIF 6 0,9 

IIG 5 0,7 

Silicate-bearing IAB complex 171 24,8 

IIE 17 2,5 

Não agrupado 83 12,1 

TOTAL 689  
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Relativamente ao número de meteoritos metálicos não agrupados, Wasson (1990), dá 

conta que são cerca de 88 espécimes. 

Nos meteoritos metálicos algumas fases mineralógicas são recorrentes. Minerais como 

a kamacita e a taenita, constituídas por ferro e níquel na fase  (cela unitária cúbica de corpo 

centrado - CCC) e  (cela unitária cúbica de face centrada - CFC), respectivamente, ocorrem 

em abundância. Estas fases são evidenciadas em superfícies polidas de meteoritos metálicos 

exibindo o conhecido padrão de Widmanstätten (Buchwald, 1975). Essa estrutura foi 

descoberta em 1808 por Count Alois von Widmanstätten (1753 - 1849), geólogo e curador de 

uma coleção de meteoritos (Reardon, 2011). Sideritos com baixo teor de níquel (menos que 

6% em peso) comumente não exibem um padrão de Widmanstätten visível, devido ao 

meteorito consistir quase inteiramente de kamacita (Chabot e Haack, 2006). 

A kamacita apresenta ferro na fase ferrítica, bem como níquel em solução sólida. Esse 

níquel substitui os átomos de ferro na cela unitária cúbica de corpo centrado. O nome 

kamacita vem do grego kamas, que significa barra e foi descoberta por Reichenbach em 1861 

(Buchwald, 1975). 

A taenita, do grego tainia, que significa banda principal, também foi descoberta por 

Reichenbach em 1861 (Buchwald, 1975). Outra fase mineral também encontrado nos 

meteoritos metálicos é a tetrataenita, também constituída por ferro e níquel na fase . Trata-se 

de uma taenita, porém com maior percentual de níquel na cela unitária cúbica de face centrada 

– CFC (Buchwald, 1975). Na Tabela IV.3 apresenta-se a composição química dos principais 

minerais dos meteoritos metálicos (Buchwald, 1975 e Webmineral, 2005). 

 
Tabela IV.3 - Composição química dos principais minerais dos meteoritos metálicos (Buchwald, 1975; 

Webmineral, 2005). 

 Kamacita Taenita Tetrataenita 

Fórmula empírica Fe0,9Ni0,1 Fe0,8Ni0,2 Fe0,5Ni0,5 

Peso molecular 56,13 56,42 57,27 

Fe (%massa) 89,54 79,19 48,76 

Ni (%massa) 10,46 20,81 51,24 

Sistema cristalino Isométrico Isométrico Tetragonal 

  

Comumente encontrada nos meteoritos metálicos, a plessita, não é um mineral, mas 

uma mistura de duas fases  e , respectivamente kamacita e taenita, ocorrendo em diversas 

formas, normalmente adjacente à kamacita (Buchwald, 1975). 
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Entretanto outros minerais também constituem os meteoritos metálicos como a troilita 

(FeS) cuja ocorrência se verifica normalmente em nódulos, a schreibersita ((Fe, Ni)3P), a 

grafita (C) e a cohenita ((Fe, Ni)3C), intimamente relacionado à cementita (Scott e Schwab, 

2019). 

A formação da troilita na nebulosa solar requereu o equilíbrio entre gás e sólido a 

temperaturas abaixo de 680K (Goettel e Barshay, 1978).  A Tabela IV.4 exibe a ocorrência 

destes minerais nos meteoritos em função dos diversos grupos (Scott e Wasson, 1975). 

 

Tabela IV.4 - Ocorrência de alguns minerais nos maiores grupos dos meteoritos metálicos  
(Scott e Wasson, 1975). 

 Troilita Schreibersita Cohenita Grafita 

Grupo (FeS) ((Fe, Ni)3P) ((Fe, Ni)3C) (C) 

IAB 2 N 2 M, RH 3 M 2 M 

IIAB 1 N 2 a 3 RH 1 DC 

IIIAB 1 a 3 N 1 a 3 RH 0 0 a 1 

IVA 2 N 0 a 1 0 0 

IVB 1N 1 a 2 0 0 

Sendo: N – nódulo, M – macroprecipitado, RH – rhabditos, DC – Carbono formado pela 
decomposição. 0 – ausência, 1 – esparso, 2 – comum, 3 – em toda parte. 
   

Nos sideritos também são encontrados minerais como a draubreelita (FeCr2S4) e a 

rhabdita ((Fe, Ni)3P) que difere da schreibersita uma vez que ocorre na forma cristalina 

orientada seguindo planos cristalográficos na kamacita (Zucolotto et al., 2013).  

Os minerais kamacita, taenita, draubreelita, schreibersita e a fase tetrataenita são 

meteoríticos, ou seja, dificilmente são encontrados em rochas terrestres (Antonello e 

Zucolotto, 2012). 

Outros minerais também são encontrados na fase metálica dos meteoritos metálicos e 

também dos metálicos rochosos apresentados na Tabela IV.5 com as respectivas classes 

minerais e fórmula químicas conforme trabalho de Mittlefehldt et al. (1998). 

Segundo Mittlefehldt et al. (1998) a estrutura , identificada como martensita 

(FeNi) na Tabela IV.5, bem como a lonsdaleita (C hexagonal), brezinaita (Cr3S4), haxonita 

((FeNi)23C6), carboneto de ferro não nomeado (Fe2,5C), carlsbergita (CrN), roaldita (Fe4Ni), 

buchwaldita (NaCaPO4), galileita (Na(FeMn)4(PO4)3), brianiae (Na2CaMg(PO4)2), panethita 

(Na2(MgFe)2(PO4)2), farringtonita ((MgFe)3(PO4)2), johnsomervilleirita 
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(Na2Ca(FeMgMn)7(PO4)6) e maricita (NaFePO4) são meteoríticos, ou seja não encontrados 

nas rochas terrestres.  

 

Tabela IV.5 - Mineralogia da fase metálica dos meteoritos metálicos e metálico rochosos (Mittlefehldt, 1998). 

Classes Minerais Fórmula Química 
Elementos Nativos e Ligas  

Kamacita -FeNi (<6% Ni) 
Martensita -FeNi 

Taenita -FeNi (>30% Ni) 
Tetrataenita FeNi 

Awaruita Ni3Fe 
Grafita C (hexagonal) 

Diamante C (cúbico) 
Lonsdaleita C (hexagonal) 

Cobre Cu 
Sulfetos  
Troilita FeS (hexagonal) 

Mackinawita FeS (tetragonal) 
Sphalerita (Zn,Fe)S 
Alabandita MnS 
Pentlandita (Fe,NI)9S8 
Calcopirita CuFeS4 
Brezinaita Cr3S4 

Daubreelita FeCr2S4 
Djerfisherita K3CuFe12S14 S 

Carbonetos, nitretos, fosfatos  
Cohenita (FeNi)3C 
Haxonita (FeNi)23C6 

Carboneto de ferro não nomeado Fe2,5C 
Carlsbergita CrN 

Roaldita Fe4Ni 
Schreibersita (FeNi)3P 

Oxidos  
Cromita FeCr3O4 
Silica SiO2 

Fosfatos  
Sarcopsida (FeMn)3(PO4)3 
Graftonita (FeMn)3(PO4)3 

Beusita Fe3Mn3(PO4)4 
Buchwaldita NaCaPO4 

Galileita Na(FeMn)4(PO4)3 
Brianita Na2CaMg(PO4)2 
Panethita Na2(MgFe)2(PO4)2 

Farringtonita (MgFe)3(PO4)2 
Johnsomervilleirita Na2Ca(FeMgMn)7(PO4)6 

Maricita NaFePO4 
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Mittlefehldt et al. (1998) sugere ainda que o tipo de siderito mais abundante está 

claramente relacionado aos meteoritos metálico rochosos, ou seja o grupo IIIAB e os palasitos 

do grupo principal. 

Quanto à corrosão, a schreibersita é o mineral mais resistente, sendo a troilita o que é 

mais facilmente oxidado (Scott e Schwab, 2019). A taenita que possui uma alta concentração 

de níquel também apresenta uma elevada resistência à corrosão (Scott e Schwab, 2019). 

Estruturalmente, os meteoritos metálicos são classificados em função da largura média 

das lamelas de kamacita, reveladas nas superfícies destes meteoritos preparadas 

metalograficamente e atacadas quimicamente (com solução de álcool etílico e ácido nítrico, a 

4% de ácido em volume, conhecido por Nital) exibindo o padrão de Widmanstätten. Nesta 

estrutura verifica-se difusão de níquel entre ligas de ferro e níquel geralmente constituído por 

fases dos minerais kamacita e taenita (Woolfson, 1978).  

A estrutura de Widmanstätten é resultante, provavelmente, da fusão e resfriamento 

gradual dos meteoritos metálicos (Runcorn, 1978). Esse lento resfriamento se dá a taxas de 

cerca de 1K a cada milhão de anos (Woolfson, 1978). Essas taxas podem ser obtidas pela 

medição das concentrações de níquel na interface kamacita e taenita por meio da microssonda 

eletrônica (Short e Goldstein, 1967). No entanto o método da medição de níquel na interface 

kamacita e taenita não é sensível para pequenas variações da taxa de resfriamento inferiores a 

um fator de 10, como por exemplo, nos meteoritos do grupo IIIAB (Goldstein et al., 2013). 

Outros grandes grupos de sideritos (IIAB, IIIAB e IVB) também mostram faixas 

significativas de taxa de resfriamento e é muito provável que compartilhem uma história 

semelhante (Yang e Goldstein, 2006). 

Os intervalos entre as classes que equivalem a uma escala logarítmica estão definidos 

em Buchwald (1975) e são apresentados na Tabela IV.6. Em um dos extremos desta 

classificação estão os meteoritos que são formados simplesmente por cristais da fase 

kamacita, constituindo os hexahedritos. Intermediariamente os meteoritos são classificados 

como octaedritos, subdivididos dentre os mais grosseiros, grosseiros, médios, finos e os mais 

finos. No outro extremo da classificação encontram-se os meteoritos formados basicamente 

por cristais da fase taenita, constituindo os ataxitos. Finalmente, entre os ataxitos e os 

octaedritos mais finos estão os octaedritos plessíticos.  
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Tabela IV.6 - Classificação estrutural dos meteoritos metálicos (Buchwald, 1975). 

Classe Largura das lamelas (mm) Abreviação 

Hexahedritos Acima de 50 H 

Octaedritos mais grosseiros 50 – 3,3 Ogg 

Octaedritos grosseiros 3,3 – 1,3 Og 

Octaedritos médios 1,3 – 0,5 Om 

Octaedritos finos 0,5 – 0,2 Of 

Octaedritos mais finos Abaixo de 0,2 Off 

Octaedritos plessíticos Abaixo de 0,2 (lamelas alongadas) Opl 

Ataxitos – D 

 

Além da estrutura de Widmanstätten, nos meteoritos metálicos é comum encontrar 

uma estrutura denominada bandas de Neumann, em homenagem ao pesquisador homônimo 

que descobriu esta estrutura em 1850 (Buchwald, 1975). 

As bandas de Neumann possuem cerca de 1 a 10mm de largura presentes nas lamelas 

de kamacita. São formadas provavelmente sobre complexas condições de pressão resultantes 

de ondas de choque de mais de 130kbar (Buchwald, 1975). 

Efetuadas as análises pertinentes, verifica-se uma correlação muito boa entre a 

classificação química e estrutural dos meteoritos metálicos (Sears, 1978). Os meteoritos dos 

grupos IA e IIB são normalmente octaedritos mais grosseiros, os do grupo IIA são 

hexaedritos, os meteoritos do grupo IIIAB são octaedritos médios, os do grupo IVA são 

octaedritos finos, os IVB são ataxitos e os IIC são octaedritos plessíticos conforme 

apresentado na Tabela IV.7. 

 

Tabela IV.7 - Correlação entre a classificação química e a estrutural dos meteoritos metálicos (Sears, 1978). 

Classificação química Classificação estrutural 

IIA Hexahedritos 

IA e IIB Octaedritos mais grosseiros 

IIIAB Octaedritos médios 

IVA Octaedritos finos 

IIC Octaedritos plessiticos 

IVB Ataxitos 
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Verifica-se, portanto, conforme Sears (1978), que obtendo-se a classificação estrutural 

de um meteorito metálico encontra-se sua correspondente classificação química possibilitando 

classificar o meteorito. 

Essa correlação pode ser verificada na coleção de meteoritos do Museu de Ciência e 

Técnica da Escola de Minas da UFOP, por exemplo, na massa principal do siderito Itutinga 

(46,21kg) que possui largura da lamela de kamacita de 1,0+0,2mm (Buchwald, 1975) e a 

composição química de 7,2 % de níquel, 18,6 ppm de gálio, 36,0 ppm de germânio e 13,0 

ppm de irídio (Kracher et al., 1980). A correlação entre classificação química e estrutural é de 

octaedrito médio (Om) compatível com o grupo IIIAB. 

Portanto o Itutinga possui uma massa que o caracteriza de fato como meteorito 

metálico, pois segundo Wasson (2011) o elevado número de meteoritos coletados no norte da 

África possuem cerca de 1,3kg enquanto que os meteoritos de outras origens possuem mais 

do que 30kg. Esses meteoritos com massas pequenas em sua maioria são classificados como 

não agrupados e de subgrupos menores do grupo IAB, bem diferente da coleção mais antiga 

presente até então nos museus (Wasson, 2011). Essa anomalia na classificação pode ser 

explicada pelo fato de que essas massas pequenas constituem bolsas de fundição produzidas 

por impactos em rególitos condríticos, assim elas nunca fizeram parte de um grande corpo de 

magma de dimensões da ordem de metro a quilômetro (Wasson, 2011).  

Como os sideritos são ligas de ferro e níquel, além da análise química e de 

microestruturas, outros ensaios típicos de um metal produzidos na Terra também são 

rotineiramente realizados em sua caracterização como a microdureza Vickers. Para Dalton 

(1950) a determinação da microdureza para meteoritos era uma técnica promissora que 

necessitava de uma ampliação de análises. No entanto, considerando-se os numerosos 

microporos, óxidos e inclusões, os valores de microdureza podem ser pouco representativos 

segundo Buchwald (1975). 

A quantidade de fósforo e níquel no meteorito tende a aumentar o valor da dureza, 

sendo que eventos de choque cósmico promovem uma elevada dureza inicial no meteorito, 

possibilitando a kamacita a atingir facilmente valores entre 300 a 350HV (Buchwald, 1975).  

Processos como o recozimento cósmico de material altamente chocado e a passagem 

pela atmosfera servem para diminuir a dureza. Alguns meteoritos apresentam uma grande 

variedade de durezas, atingindo grau de variação de cerca de 100 unidades (Buchwald, 1975). 

A partir de experiências laboratoriais em que ligas sintéticas de ferro, níquel e fósforo 

e meteoritos foram submetidos a breves reaquecimentos, nenhum efeito foi encontrado a 
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temperaturas abaixo de 300°C. Nesses casos durezas muito maior do que o esperado foi 

detectado devido às reações de difusão (Buchwald, 1975). 

 Já quando a temperatura excede brevemente a 750°C surge a estrutura 2, causada 

pela rápida transformação, sem difusão, de kamacita a uma fase serrilhada e não equilibrada 

(Buchwald, 1975). Portanto, a estrutura 2, nesse caso também denominada martensita, 

possui uma cela de corpo de face centrada distorcida (Yang et al., 2011). 

 Assim a estrutura 2 pode ser produzida pelo reaquecimento natural, quando da 

passagem atmosférica, ou artificial quando o siderito for submetido a aquecimentos superiores 

à temperatura de 750°C, devendo-se ter cuidado para se distinguir a origem desta 

transformação (Buchwald, 1975).  

 O tratamento térmico prolongado e a temperaturas elevadas provoca, ao longo do 

tempo, a destruição das estruturas características do ferro meteorítico (Tylecote, 1992). A 

destruição do típico padrão de Widmanstätten ocorre a cerca de 800ºC (Knox, 1954). 

 

4.2. DIAGRAMA DE FASES PARA LIGAS FERRO NÍQUEL 

 

 O diagrama de fase é fundamental para a seleção dos tratamentos térmicos a que uma 

liga será submetida uma vez que algumas propriedades dos materiais são funções das suas 

microestruturas e, portanto, dos seus históricos térmicos. Além disso, um diagrama de fase 

fornece informações valiosas sobre fenômenos da fusão, fundição, cristalização dentre outros 

(Callister, 2002). 

As fases e microestruturas previstas em um diagrama de fase resultam da solidificação 

em equilíbrio com taxas de resfriamento extremamente lentas (Callister, 2002) e os meteoritos 

se resfriam exatamente nessas condições a taxas de cerca de 1K a cada milhão de anos 

(Woolfson, 1978). Embora nos casos práticos as taxas de resfriamento são muito rápidas para 

permitir a formação de fases e microestruturas previstas em um diagrama de fase em estado 

de equilíbrio (Callister, 2002). Visando acelerar esse processo técnicas como irradiação de 

elétrons ou nêutrons são utilizadas (Kubaschewski, 2013). 

Os esforços para se construir o diagrama de fases para ligas de ferro e níquel tem sido 

feita por diferentes grupos de pesquisa, sendo que as diversas versões desse diagrama 

baseiam-se no trabalho experimental e teórico (Yang et al., 1996). 
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Contribuindo nesse esforço, uma porção considerável do diagrama foi determinada por 

investigação com a composição química e microestrutura de fases em meteoritos metálicos 

(Yang et al., 1996). 

A seguir apresenta-se na Figura 4.1 o diagrama de fases para ligas de ferro e níquel 

(Himikatus, 2016), escolhido por sua atualidade e compatibilidade com o editor de texto 

utilizado neste trabalho. 

 
Figura 4.1 – Diagrama de fases para ligas de ferro e níquel. 

 

 Verifica-se que o diagrama de equilíbrio ferro níquel apresenta as fases: líquida (L), 

solução sólida CCC em alta temperatura (), solução sólida CFC (), solução sólida CCC em 

baixa temperatura (). Também presente está o composto intermedirário FeNi3, que sofre uma 

transformação ordem desordem a temperaturas abaixo de 517ºC (Gallas, 1992). 

Considerando que o percentual de níquel do siderito Itutinga é de 7,2 % (Kracher et 

al., 1980) e analisando o diagrama de fases para uma liga com esse percentual, verifica-se 

que no resfriamento à temperatura de aproximadamente 1500ºC ocorre uma mudança da 

fase líquida (L) para solução sólida (). À temperatura de cerca de 760ºC uma nova 

transformação de fase agora para solução sólida ().  

Portanto, tratamentos térmicos para o siderito Itutinga, em soluação sólida, com 

transformações de fase deverão atingir temperaturas superiores à 760ºC e inferiores à 
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1500ºC. Essa faixa de temperatura é razoavelmente compatível com os limites operacionais 

disponívies tanto nos Laboratórios de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica e 

também de Geometalurgia do DEMET, com fornos atingindo temperaturas próximas a 

900ºC e 1300ºC, respectivamente. 

Para ligas resfriadas a partir de altas temperaturas até a do ambiente, a fase (CFC) é 

observada nas composições com níquel entre 30 a 100%, porém para concentrações abaixo 

de 30% de níquel normalmente tem-se a fase  (CCC) resultado de uma transformação 

martensítica ( para ) (Gallas, 1992). Como o sidetiro Itutinga possui menos do que 30% 

de níquel em sua composição, possivelmente essa será a situação do meteorito após a 

sequencia de tratamentos térmicos prevista neste trabalho, ou seja o surgimento da fase . 

A partir do diagrama de fases para as ligas de ferro e níquel apresentado na Figura 

4.1 (Himikatus, 2016) e os teores de níquel para as diversas classes dos sideritos conforme 

Tabela IV.1 (Scott e Wasson, 1975) e finalmente a correlação existente entre a classificação 

química e a estrutural dos meteoritos metálicos exibido na Tabela IV.5 (Sears, 1978), tem-se 

na Figura 4.2 o mesmo diagrama de fases com a representação das principais classificações 

deste tipo de meteorito, recurso utilizado por diversos autores como Zucolotto et al. (2013). 

 
Figura 4.2 – Diagrama de fases para ligas de ferro e níquel com a representação das principais classes dos 

sideritos: hexaedritos, octaedritos e ataxitos. 
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4.3. IMPORTÂNCIA TECNOLÓGICA DOS SIDERITOS E A 

ARQUEOMETALURGIA 

 

Existem diversos registros da utilização de sideritos como fontes de ferro para 

produção de artefatos ao longo da história da humanidade. Desta forma, os meteoritos 

metálicos foram usados por muito tempo como uma fonte de ferro por muitas culturas, a 

partir de vários fragmentos grandes, totalizando várias toneladas utilizadas (Friesen e 

Mason, 2016). Daí a palavra grega sider, que significa estrela, também é aplicada ao ferro 

em palavras como siderúrgico, siderurgia, dentre outras (Zucolotto, 2014). 

No entanto, por volta de 8000 a.C., descobriu-se, provavelmente por acidente, que 

quando aquecido, o minério de cobre combina-se com ar resultando no cobre metálico 

(Krebs, 2006). 

Assim, os seres humanos passaram a contar com outro material diferente da pedra e 

da madeira para a produção de ferramentas e armas, sendo o metal superior para estes fins e 

que estava agora disponível. Uma descoberta posterior, feita cerca de 3600 a.C., envolveu a 

mistura de minérios de cobre e estanho, resultando na liga chamada de bronze (Krebs, 

2006). 

Como a maioria do ferro existente na Terra encontra-se na forma de óxidos, não 

podia ser derretido pela queima de madeira, uma vez que as temperaturas atingidas eram 

insuficientes para separar o ferro de suas impurezas (Krebs, 2006). Provavelmente essa 

limitação tecnológica levou ao emprego dos meteoritos metálicos como fonte alternativa de 

ferro. Apesar dos objetos de ferro iniciais serem produzidos em material meteorítico (Scott, 

2014), embora rara, detectou-se a existência de ferro fundido obtido fortuitamente como 

subproduto de fundição de cobre e bronze (Bard, 1999). Assim o uso esporádico de ferro 

durante a idade do bronze foi relatado no Egito e no Mediterrâneo (Ogden, 2000). Durante 

essa idade, o ferro era definitivamente raro, sendo que seu valor era maior que o do ouro 

(Burney, 2004). 

Portanto, discute-se se o ferro ou o cobre foi o primeiro metal utilizado pelo homem 

(Buchwald, 2005). Muitos arqueólogos apontam que o ferro foi utilizado antes do que o 

cobre pelo homem, explicando a existência de diversos monumentos em rocha, impossíveis 

de serem construídos sem a utilização de ferramentas de ferro (Buchwald, 2005). 

Ferramentas essas que eventualmente não tenham sido encontradas uma vez que podem ter 
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sido consumidas pela corrosão considerando que o ferro é mais inclinado à corrosão que o 

cobre ou bronze (Buchwald, 2005). 

Independente da incerteza entre qual o metal teria sido o primeiro produzido pelo 

homem: o ferro ou o bronze, não há dúvidas que o primeiro artefato de ferro utilizado seja 

de origem meteorítica. 

Arqueólogos encontraram em sepulturas com datação de 3000 a.C. anos objetos 

forjados com ferro meteorítico (Scorzelli et al., 2010). Especificamente em Dendra na 

Grécia, em Hagia Triada em Creta e em Alaca Hüyük na Turquia foram encontrados 

artefatos produzidos com ferro meteorítico no período da idade do bronze (a parir de 3300 

a.C.) (Pigott, 1999). No cemitério de Gerzeh, no Egito antigo, foram encontradas contas 

produzidas de ferro meteorítico, provavelmente marteladas à frio, datadas de 3300 a.C. 

(Johnson, et al., 2013).  

Dentre todos os objetos de ferro da civilização egípicia, há poucos anos, foi 

confirmada a origem meteorítica do mais conhecido, trata-se da lâmina da adaga encontrada 

no sarcófogo junto à múmia do Faraó Tutancamon (século XIV a.C., 18ª. dinastia) exposta 

no Museu Egípicio do Cairo (Comelli, et al., 2016). Sobre os diversos objetos encontrados 

no sarcófogo de Tutancamon foi a adaga que mais atraiu o interesse de arqueólogos e 

historiadores, principalmente em relação à origem do metal e à tecnologia de trabalho 

empregada (Bjorkman, 1973). Constata-se a importância da presença de ferro meteorítico na 

civilização egípicea pelo emprego de novo termo que significa traduzido literalmente como 

“ferro do céu” que entrou em uso na 19ª dinastia (século XIII a.C.) para descrever todos os 

tipos de ferro (Bell e Alpher, 1969). 

Na Galeria de Arte Freer em Washington encontram-se duas únicas armas chinesas 

antigas, um machado e um punhal, com lâminas bastante oxidadas de origem meteorítica, 

essas armas foram encontradas na província de Honan, datadas de cerca de 1000 a.C. 

(Buchwald, 2005). 

Em 1739, próximo ao Cabo da Boa Esperança em uma colônia holandesa, o siderito 

Cabo da Boa Esperança com 135kg foi utilizado para o forjamento de enxadas utilizados em 

fazendas e um grande fragmento foi enviado a Londres onde em 1814 foi forjado uma 

espada de 60cm de comprimento e 3,5cm de largura por James Sowerby (Buchwald, 2005). 

A arma foi presenteada pelo governo inglês ao Czar russo Alexandre I no ano seguinte 

(Buchwald, 2005). 
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No ano de 1751, em Hraschina, atual Croácia, um dos dois fragmentos do siderito 

registrado foi inteiramente utilizado logo após a queda por ferreiros (Buchwald, 1975). 

Cerca de 40kg do meteorito foram recuperados e outros 9kg provenientes do segundo 

fragmento foram transformados pregos (Buchwald, 2005). 

Esquimós da Groelândia utilizavam o ferro em algumas de suas ferramentas e armas, 

incluindo facas e pontas de lança. Aos colonizadores ingleses no século XIX os nativos 

informaram que o metal era extraído de montanhas que posteriormente verificou-se tratar do 

siderito Cape York (Wayman, 2000). 

Nos Estados Unidos, diversos sideritos foram utilizados como fonte de ferro para a 

produção de ferramentas e outros materiais (Buchwald, 2005). 

O siderito Cosby Creek, Tennessee, com cerca de 350kg encontrado em 1837, por 

exemplo, foi utilizado para produção de armas, barra de ferro, ferraduras, pregos e outros 

objetos de uso comum (Buchwald, 2005). 

Em Chertterville, Carolina do Sul, em 1849 uma massa de 16,5kg, 

aproximadamente, de um siderito foi encontrada por meio de um arado. Um ferreiro ao 

detectar que o material era maleável produziu pregos, ferraduras e dobradiças de portão com 

o meteorito (Buchwald, 2005). 

Próximo a Tucson, dois grandes fragmentos de sideritos com 635kg e 287kg foram 

descobertos por colonizadores espanhóis no século XVI, arrastados das montanhas e 

utilizados como bigornas por ferreiros até 1863 quando os meteoritos foram transportados 

para San Francisco (Buchwald, 2005). 

Assim como ocorreu nos Estados Unidos, no México os sideritos encontraram 

aplicações econômicas. 

Na cidade Coahulia, México, fragmentos de meteoritos metálicos foram descobertos 

por volta de 1850 sendo uma massa de 114kg que permaneceu por longos anos sendo usada 

como bigorna na fazenda estadual de Sanchez (Buchwald, 2005).  

No estado mexicano de San Luis Potosi, próximo às montanhas de Descobridora, 

vários fragmentos foram encontrados nos séculos XVIII e XIX. Um fragmento com 576kg 

foi utilizado em São Miguel do Catorce como base para uma espécie de moinho (Buchwald, 

2005). Um Ferreiro do Poblizon produziu enxadas e formões a partir desse fragmento com o 

forjamento em altas temperaturas (Buchwald, 2005). 

No Brasil há o caso exemplar do meteorito metálico Santa Catarina, um ataxito não 

agrupado (Scorzelli et al., 2010). Descoberto em 1875 na ilha de São Francisco do Sul, 
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Santa Catarina, por Manuel Gonçalves da Rosa que julgando ser uma mina de ferro 

conseguiu concessão para explorá-la exportando como minério para a Inglaterra (Scorzelli 

et al., 2010). Os registros apontam que cera de 25 toneladas foram processadas naquele país 

como fonte de níquel e quando descoberto a origem meteorítica por pesquisadores do 

Museu Nacional, restavam cerca de 2.250kg do fragmento. Particularmente esta espécime é 

significativamente rica em níquel com 35,3% (Buchwald, 1975). Casos semelhantes de 

exploração mineral associados a outros sideritos, também ocorreram em outros países. 

O teor de níquel na maior parte nos sideritos varia de 5% a 35% em peso, enquanto 

nunca excede 4% em peso nos artefatos históricos de ferro a partir de minérios terrestres 

produzidos antes do século XIX (Tylecote, 1992). 

Cerca de 90 meteoritos metálicos foram expostos ao reaquecimento artificial 

inclusive para utilização como fonte de metal (Buchwald, 1975). 

Em 1975, esse percentual representava quase 18% dos meteoritos metálicos 

conhecidos, porcentagem surpreendentemente grande, indicando a ânsia e a curiosidade de 

nossos antepassados para utilizaram esse material raro (Buchwald, 1975).  

Possivelmente, a curiosidade e o interesse na utilização dos sideritos devem ter 

levado a reaquecer os meteoritos, sem deixar nenhum registro dessa experiência para futuras 

gerações (Buchwald, 1975).  Na Tabela IV.8 apresenta-se alguns dos sideritos que tiveram 

sua utilização pelo homem. 

 
Tabela IV.8 – Sideritos utilizados pelo homem (Buchwald, 1975)  

Data  Nome País Classe Massa (kg) Utilização 

1621 Jalandhar India - 1,9 Toda a massa forjada em lâminas de espada e 
posteriormente perdida 

1783 Charcas México IIIA 576 Utilizado como bigorna 

1816 Yanhuitlan México IVA 300 Utilizado como bigorna 

1819  Cape York Groenlândia IIIA 50.000 Trabalho a frio pelos esquimós 

1823 Santa Rosa Colômbia Anômolo 460 Utilizado como bigorna 

1850 Tucson Ring EUA Anômolo 635 Utilizado como bigorna 

1850 Tucson  EUA Anômolo 287 Utilizado como bigorna 

1852 Rodeo México IID 44 Utilizado como bigorna 

1854 Coahuila México IIA 114 Utilizado como bigorna 

1876 Cacaria México IIA 41 Utilizado como bigorna 

1896 Arispe EUA Anômolo 122 Utilizado como bigorna 

1953 Novo México EUA IIB 0,1 Apenas trabalhos a frio 
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No processamento dos metais, nos primórdios da Metalurgia, o aquecimento ocorria 

a baixas temperaturas, entre 800 a 1300°C, na sequência as ações básicas de conformação 

mecânica eram o martelamento e os procedimentos de resfriamento (Serneels, 2016).  

O martelamento conformava o objeto aumentando a dureza, reduzindo a dimensão 

dos grãos. A velocidade de resfriamento controla a formação de componentes especiais 

contribuindo para o aumento da dureza, sendo um aspecto muito importante do trabalho do 

ferreiro (Serneels, 2016). 

O grande problema no uso do ferro meteorítico é que este contém substancial 

percentual de níquel o que torna esse metal incrivelmente duro, portanto o processo de 

conformação por martelamento se torna consideravelmente difícil (Roberts e Thornton, 

2014).  

Estas ocorrências interessam não só à Meteorítica, mas também à Arqueometalurgia. 

Assim podemos definir a Arqueometalurgia como um campo interdisciplinar de estudo que 

examina todos os aspectos da produção, uso e consumo de metais desde, aproximadamente, 

8000 a.C. até o presente (Killick e Fenn, 2012). 

A Arqueometalurgia não é baseada apenas na caracterização química, estrutural e 

tecnológica dos metais, incluem a investigação de todos os detritos pirotécnicos, como 

escória e cerâmica e técnicas associadas: cadinhos, moldes ou revestimentos de fornos para 

reconstruir antigos processos metalúrgicos (Scott e Schwab, 2019). Consequentemente, 

muitos experimentos de Arqueometalurgia envolvem a reconstrução de tradicionais fornos 

criando vários tipos de implementos ou ornamentos de metal com ferramentas simples 

(Ellis, 2003). 

Abordaremos neste contexto particularmente a Arqueometalurgia como a Metalurgia 

em sociedades pré-industriais (Killick e Fenn, 2012). 

Registra-se que por volta de 1500 a.C., os seres humanos aprenderam a converter a 

madeira em carvão vegetal e descobriram que este permite atingir temperaturas mais 

elevadas do que a madeira quando queimada, tornando assim possível redução do minério 

de ferro. Passando-se à produção do ferro terrestre gerando ferramentas e armas mais 

resistentes e duráveis do que o bronze, dando início à Idade do Ferro (Krebs, 2006). 

Como os materiais metálicos podem ser deformados por martelamento - deformação 

plástica com a utilização de uma ferramenta de impacto (marreta) e um apoio tenaz 

(bigorna) - e assim moldados em determinadas formas, essas foram as técnicas 
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predominantes no início da metalurgia (Scott, 2014) e que nos propusemos a utilizar nesta 

pesquisa. 

No século XIX um ferreiro típico, conseguia atingir, em suas forjas temperaturas na 

faixa dos 1000 a 1200ºC nas ações de forjamento (Yang et al., 2011). 

No Brasil a produção científica em Arqueometalurgia ainda é diminuta, com 

destaque para as análises de amostras relacionadas à Fábrica Real de Ferro de São João de 

Ipanema (considerada a primeira siderúrgica do Brasil no século XIX), sítio Afonso 

Sardinha, ambos localizados em São Paulo e artefatos de São Miguel das Missões no Rio 

Grande do Sul (Mamani-Calcina et al., 2017), além da caracterização de ferramentas 

agrícolas coloniais do sítio Rochedo no Rio de Janeiro (Campos e Solórzano, 2004). 

Sobre artefatos produzidos em ferro meteorítico houve a análise de uma ponta de 

flecha proveniente de uma etnia indígena brasileira, localizada no Rio Negro, Amazonas, 

incorporada na coleção de Etnologia do Museu Nacional da UFRJ, em 1945, não sendo 

possível confirmar taxativamente a origem meteorítica deste material (Monteiro, 2018). 

Prosseguindo no avanço tecnológico relacionado às ligas de ferro e níquel, 

descobriu-se, há mais de um século, que ligas com composição de 65% de ferro e 35% de 

níquel possuíam um coeficiente de expansão térmica tendendo a zero em temperatura 

ambiente, ou seja, invariantes (Gallas, 1992). Assim as ligas denominadas Invar passaram a 

ser empregadas em instrumentos onde a estabilidade dimensional é importante como 

(Gallas, 1992).  

Aliás, o próprio meteorito metálico Santa Catarina possui um percentual de níquel 

compatível com as ligas Invar, porém de origem natural (Danon et al., 1980). 

Tecnologicamente as ligas Invar, ou mesmo uma variação destas, as ligas Invar 

inoxidáveis são utilizadas onde não pode haver variação dimensional como em aparelhos de 

micro-ondas, tubos de guias de ondas e cavidades ressonantes, padrões dimensionais 

empregados em micrômetros, balança, e na construção de lasers dentre outros (Gallas, 

1992). 

As ligas com significativos teores de níquel contribuem nos aços para o aumento da 

resistência à corrosão. Os primeiros registros da utilização de composições químicas 

equivalentes aos aços inoxidáveis austeníticos datam de 1910 quando uma liga contendo 

35% de níquel e 13 a 14% de cromo foi comercializada pela empresa alemã Krupp (Bubani, 

2008).  
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O desenvolvimento dos aços inoxidáveis preencheu uma importante lacuna, criando 

novas possibilidades para a indústria em geral (Bubani, 2008). A indústria química, por 

exemplo, passou a contar com uma nova classe de materiais, mais adequada para suas 

instalações em meios agressivos, sendo que esses aços também facilitaram o 

desenvolvimento de processos envolvendo altas temperaturas (Bubani, 2008). 

Os aços inoxidáveis austeníticos e as superligas à base de níquel possuem diversas 

aplicações industriais. Particularmente, as superligas à base de níquel possuem resistência 

mecânica satisfatória a temperaturas elevadas podendo ser empregadas em turbinas de 

motores aeronáuticos, turbo compressores, dentre outros (Bubani, 2008). Essas ligas 

também foram utilizadas nas espaçonaves dos Programas Apolo, na década de 1960 e do 

ônibus espacial, na década de 1980 (Korb, 2017). 

Além da aplicação aeronáutica, os aços inoxidáveis austeníticos são usados na 

indústria química, naval, alimentícia e biomecânica (Padilha e Guedes, 1994). 

Nos aços inoxidáveis, o cromo e o níquel são os principais elementos de liga, o 

primeiro aumenta consideravelmente a resistência à corrosão e o segundo promove a 

formação e estabilização da austenita à temperatura ambiente (Silva e Mei, 2006).  

Em relação à usinabilidade, a presença de cromo e níquel promovem o aumento de 

dureza e ductilidade, respectivamente, sendo prejudicial para a melhor usinabilidade uma 

vez que está associada à baixa dureza (e resistência) e baixa ductilidade (Diniz et al., 2003). 

Desta forma há um evidente interesse pelo estudo das ligas contendo níquel para o 

desenvolvimento tecnológico. Considerando a origem da Metalurgia e a relação com os 

sideritos, a investigação contínua destas ligas pode contribuir para o conhecimento aplicado 

às ligas de ferro e níquel além do desenvolvimento da Arqueometalurgia e da própria 

Meteorítica. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1. MATERIAIS 

 

 Para alcançar os objetivos da pesquisa, experimentos compatíveis foram realizados 

utilizando as técnicas de processamento de materiais e de análise microestrutural disponíveis 

nos laboratórios da REDEMAT. 

 Além deste recorte, considerando a natureza especial dos materiais analisados - 

fragmentos de rocha remanescentes da formação do Sistema Solar, com cerca de 4,57 bilhões 

de anos (Kirsten, 1978), e de origem extraterrestre, provavelmente entre as órbitas dos 

planetas Marte e Júpiter (Cordani e Sioglo, 1998), a quase 500 milhões de quilômetros da 

Terra (Oliveira Filho e Sariava, 2004) optou-se pelo emprego de técnicas, minimamente 

destrutivas. 

 Desta forma, foram selecionados fragmentos de sideritos, particularmente do Itutinga 

pertencente ao grupo IIIAB, que possuem amostras com massas significativas na coleção da 

UFOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Sideritos Itumirim, massa principal com 46,21kg e fragmentos com 43,51g e 469,74g do Itutinga 
pertencentes ao Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP (Nunes, 2006). 

 

 Os meteoritos em questão pertencem à coleção de um museu com um dos maiores e 

mais expressivos acervos científicos do país, ou seja, não são apenas amostras, mas objetos 

museológicos, sobre os quais se aplicam conceitos de preservação que salvaguardam acervos 

desta natureza (Nunes, 2006).  
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5.2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

 As amostras dos meteoritos foram analisadas com recursos das técnicas de 

microscopia (óptica e eletrônica de varredura) para identificação das fases presentes. 

 Para tanto todas as amostras analisadas foram submetidas às técnicas de preparo para 

análises metalográficas, como lixamento, polimento e ataque químico. Estas etapas, 

particularmente para os meteoritos, não trouxeram prejuízo à preservação destas amostras, 

uma vez que incidem apenas na superfície das mesmas. 

 Sempre que possível, para os fragmentos de meteoritos analisados, aproveitou-se a 

existência de superfícies resultantes de cortes realizados quando da doação das amostras ou 

nas ações realizadas pelo museu - trocas e permutas -, dispensando assim a promoção de 

outros cortes, também contribuindo para a preservação. 

 A metalografia, ramo da Metalurgia que tem por objetivo o estudo das superfícies 

metálicas e particularmente de suas estruturas, é amplamente utilizada no estudo e 

caracterização dos meteoritos metálicos (Buchwald, 1975). 

 As amostras metalográficas deverão ser preparadas seguindo-se rigorosamente as 

normas técnicas específicas padronizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

particularmetmente a NBR13284 - Preparação de corpos de prova para análise metalográfica 

(ABNT, 1995). 

 As amostras a serem preparadas devem ser, sempre que possível, escolhidas de 

forma a representarem o material estudado. Além da questão da representatividade a escolha 

deve também levar em consideração a facilidade para a execução do seccionamento ou corte. 

 Eventuais cortes nas amostras podem ser realizados com as serras disponíveis no 

Laboratório de Laminação do Departamento de Engenharia Geológica (DEGEO) ou no 

Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica do DEMET. 

 Efetuado o corte, caso a amostra apresente pequenas dimensões que venham 

inclusive a dificultar o manuseio deve-se proceder ao embutimento da amostra em uma matriz 

geralmente constituída de resinas poliméricas. 

 A etapa seguinte é o desbaste seguido de polimento para a obtenção de uma 

superfície plana, espelhada e isenta de riscos. Pode ser necessário o desbaste grosseiro com a 

utilização de uma máquina operatriz como o torno ou fresa, ou cinta desbastadora. 

 Posteriormente inicia-se a etapa do lixamento da superfície da amostra, promovendo-

se o lixamento em via úmida empregando, por exemplo, as lixas de número: 80, 100, 120, 150 



30 

 

e 180, função da granulometria do abrasivo de cada lixa. O lixamento seguinte será a úmido 

empregando uma série de lixas como: 220, 320, 400, 600, 800 e 1200. Em todas as mudanças 

de lixa, quer seja a seco ou a úmido, deve-se girar a amostra de 90°, garantindo que os riscos 

produzidos pela nova lixa sejam perpendiculares aos anteriores.   

 Finalizada a etapa do lixamento, faz-se o polimento mecânico que pode utilizar como 

abrasivo a pasta de diamante, alumina em suspensão aquosa ou outros óxidos em suspensão 

como o óxido de magnésio.  

 Terminado o polimento, com auxílio de algodão, lava-se a amostra em água corrente 

e em seguida com álcool etílico para acelerar o processo de secagem com jato de ar quente, 

podendo, logo a seguir, iniciar o ataque químico com reativo apropriado para revelar sua 

estrutura. O ataque deve ser seguido de lavagem e secagem da amostra. Para o ataque de boa 

parte das ligas ferrosas utiliza-se, normalmente, uma solução de ácido nítrico diluído em 

álcool, conhecida por Nital. O percentual de ácido nítrico pode variar sendo normalmente 

entre 1 a 4% em volume. Terminado o ataque, para se evitar o efeito da oxidação, a amostra 

deve ser armazenada com um verniz de proteção ou vaselina na sua superfície. O 

armazenamento se dará em um dessecador. 

 Posteriormente as fases e estruturas reveladas foram observadas nos Microscópios 

Ópticos pertencentes ao Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica do 

DEMET e nos Microscópios Eletrônicos de Varredura com Energia Dispersiva de Raios-X 

(MEV/EDS) no Laboratório de Microscopia do DEGEO e no Nanolab/REDEMAT. 

 Os tratamentos térmicos foram realizados nos limites operacionais disponíveis tanto 

nos Laboratórios de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica e de Geometalurgia do 

DEMET, operando com fornos atingindo temperaturas próximas a 900ºC e 1300ºC 

respectivamente. 

 Ajustado o tempo de permanência no forno a amostra é retirada e, em seguida 

submetidas a condições variadas de resfriamento: resfriamento natural na temperatura 

ambiente do laboratório e em caixa de areia (Figura 5.2). Foram essas as opções escolhidas 

buscando assim simular condições próximas às que são submetidos os meteoritos durante o 

trajeto na atmosfera e queda no solo. As superfícies destas amostras serão novamente 

preparadas, metalograficamente, e as fases e estruturas presentes analisadas.  
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Figura 5.2 – Aquecimento em forno à 900ºC e resfriamento em temperatura ambiente e em caixa de areia. 

Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica – LTM/DEMET. 
 

 Complementarmente aos tratamentos térmicos descritos e praticados, outras amostras 

foram resfriadas em água à temperatura ambiente, tratamento térmico conhecido como 

“têmpera” (Figura 5.3), e no interior do forno após ser desligado (recozimento) (Figuras 5.4 e 

5.5). As diferentes taxas de resfriamento que esses tratamentos térmicos proporcionam podem 

induzir a formação de microconstituintes diversos. 

 

  
Figura 5.3 – Amostra (a) após resfriamento em água à temperatura ambiente depois do aquecimento à 900ºC – 

LTM/DEMET. 
 

a 
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Figura 5.4 – Resfriamento lento no interior do forno após aquecimento à 900ºC  – LTM/DEMET. 

 

 
Figura 5.5 – Após aquecimento à 1300ºC resfriamento lento no interior do forno. Laboratório de Geometalurgia 

– LG/DEMET. 
 

 Após esta etapa comparamos as estruturas antes e após os tratamentos térmicos. 

Assim os sideritos foram submetidos ao recozimento (ciclo de aquecimento e resfriamento 

controlado, geralmente lento) tendo como consequência a alteração das propriedades 

mecânicas sem modificar a forma e composição química da amostra (Pavanati, 2014). 

 Esses tratamentos apontam como essas estruturas naturais diferenciadas se 

comportam no processo de recozimento controlado já que na Meteorítica existem estudos 

sobre o recozimento natural verificado na entrada na atmosfera de meteoritos metálicos 

(Buchwald, 1975) e não o recozimento artificial controlado em laboratório. 

Ressalta-se que os tratamentos térmicos são utilizados, ainda que empiricamente, 

desde os primórdios da Metalurgia para conferir melhoras nas propriedades mecânicas dos 

metais, notadamente à sua dureza (Buchwald, 1975). 
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 Antes e após os tratamentos térmicos foram realizados ensaios de microdureza 

Vickers empregando-se o equipamento disponível no Laboratório de Tratamentos Térmicos e 

Microscopia Óptica – LTM/DEMET. 

 Desta forma foi possível estimar a dureza das amostras, sendo esta definida pela 

resistência que o material apresenta a uma deformação plástica localizada, provocada por um 

penetrador feito de material duro, com geometria determinada, sob efeito de uma carga fixada 

(Callister, 2002). 

 Aproveitando a disponibilidade do Espectrômetro de Emissão Óptica no Laboratório 

de Fundição do DEMET, complementarmente, foram realizadas análises de quantificação da 

composição química, embora esta não seja a técnica preferida para análise da composição 

química de sideritos (Buchwald, 1975). 

 Para estabelecer um paralelo com processos Arqueometalúrgicos fragmentos do 

meteorito Itutinga foram conformados no Laboratório de Fundição do DEMET localizado no 

prédio da Escola de Minas/UFOP na Praça Tiradentes, no centro histórico de Ouro Preto, 

onde se encontra instalada uma forja antiga, cuja construção remonta os anos 40 do século 

passado. 

 Assim, fragmentos do siderito foram aquecidos na forja, alimentada por carvão 

mineral, vegetal e ar comprimido atingindo a máxima temperatura de trabalho possível 

(Figura 5.6). Na sequência, os fragmentos foram conformados por meio do martelamento 

(Figura 5.7), conforme descrito por Serneels (2016), adquirindo a forma de uma ponta de 

flecha, semelhante ao relatado por Wayman (2000) e tal qual à Figura 5.8 (Mainz, 1964). 

Visando proporcionar eventuais diferenças nas propriedades mecânicas e estruturais destes 

fragmentos conformados, uma das amostras ao final do martelamento foi resfriada em água à 

temperatura ambiente (Figura 5.9). 
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Figura 5.6 – Fragmentos do siderito aquecidos em forja à temperatura de 740ºC. Laboratório de Fundição – 

LF/DEMET. 
 

 
Figura 5.7 – Martelamento do siderito aquecidos em forja à temperatura de 740ºC – LF/DEMET. 

 

 
Figura 5.8 – Esquema de metal conformado por meio do martelamento: I - metal antes do martelamento, II - 

durante o processo, III - após a conformação (adaptado de Mainz, 2016). 
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Figura 5.9 – Resfriamento do siderito em água à temperatura ambiente após aquecimento na forja à temperatura 

de 740ºC – LF/DEMET. 
 

 Novamente, após os tratamentos térmicos e a conformação mecânica foram 

realizados ensaios de microdureza Vickers e análises de microscopia óptica e eletrônica de 

varredura nos laboratórios do DEMET. Nesse último utilizou-se além do microscópio 

eletrônico com Energia Dispersiva de Raios-X (MEV/EDS) a Difração de Elétrons 

Retroespalhados (MEV/EBSD) instalados no Laboratório NanoLab/REDEMAT. 

 Para simular a funcionalidade das pontas de flecha conformadas a partir de ferro 

meteorítico, essas foram submetidas a dois ensaios distintos de penetração: o primeiro 

decorrente da queda livre (a partir de 5cm de altura) de uma carga correspondente a 60kgf 

(uma massa de 6kg) e o segundo, sem impacto: a carga simplesmente apoiada sobre a amostra 

de couro tratado. Esse ensaio foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia de Superfícies e 

Técnicas Afins do DEMET localizado no prédio da Escola de Minas/UFOP na Praça 

Tiradentes e não é normatizado. Nossa procura por uma norma que instruísse a realização de 

testes semelhantes foi infrutífera. 

 Concluído todo este conjunto de análises foi possível construir um quadro geral de 

informações científicas relevantes para a Meteorítica, para a Arqueometalurgia e para a 

Engenharia de Materiais, particularmente sobre os tratamentos térmicos e conformação 

mecânica aplicados às ligas metálicas de ferro e níquel presentes nos sideritos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Tal como descrito na metodologia os fragmentos B, C e D do meteorito Itutinga 

foram analisados por meio da microscopia óptica, eletrônica de varredura e ainda determinou-

se sua microdureza Vickers. 

 Posteriormente, esses fragmentos foram submetidos à tratamentos térmicos atingindo 

temperaturas próximas a 900ºC e 1300ºC sendo resfriados no interior do forno, em água a 

temperatura ambiente (têmpera), e em caixa de areia. Na sequência, as amostras foram 

novamente estudadas por meio da microscopia óptica, eletrônica de varredura, microdureza 

Vickers e espectrometria de emissão óptica, sendo os resultados apresentados a seguir. 

 Prosseguindo na metodologia estipulada os fragmentos E e F foram aquecidos em 

uma forja a 740ºC e posteriormente conformados por meio do martelamento adquirindo a 

forma de uma ponta de flecha. Nesse processo o fragmento E ao final do martelamento foi 

resfriado ao ar à temperatura ambiente, enquanto que o fragmento F foi resfriado bruscamente 

em água, inicialmente à temperatura ambiente. 

 As pontas de flecha também foram catacterizadas por meio da microscopia óptica, 

eletrônica de varredura, microdureza Vickers, EBSD e ensaio de penetração. Os resultados 

também se encontram apresentados na sequência. 

 

6.1. MICROSCOPIA ÓPTICA 

  

 Para analisar as microestruturas obtidas, as superfícies foram metalograficamente 

preparadas em todos os fragmentos (B, C e D). 

 As análises permitiram identificar algumas fases comuns nos meteoritos metálicos, 

como as lamelas de kamacita, a presença de taenita e da fase plessita, por exemplo. 

 Nesses fragmentos também foram identificadas as fases kamacita com bandas de 

Neumann e hachuriada bem como taenita esferoidal. 

 A largura da lamela de kamacita do fragmento B mede 0,80+0,05mm (Figura 6.1) 

encontrando-se dentro do intervalo de 0,5 a 1,3mm estando de acordo com a classificação 

estrutural dos meteoritos metálicos classe octaedrito médio pertencente ao grupo IIIAB 

(Buchwald, 1975 e Grady, 2000), como é o caso do meteorito Itutinga. Além disso, o valor da 

largura da lamela de kamacita de 0,80+0,05mm está dentro da margem de erro do valor de 

1,0+0,2mm com o qual o meteorito foi classificado por Buchwald em 1975. 
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 Nesse fragmento foram detectadas fases como kamacita, inclusive com bandas de 

Neumann e hachuriada além de taenita, a esferoidal e campos de plessita (Figuras 6.1 a 6.7). 

 
Figura 6.1 – Lamela de kamacita do fragmento B com valor médio da largura de 0,80+0,05mm (40x). 

 

 
Figura 6.2 – Fragmento B apresentando kamacita com bandas de Neumann (a), hachuriada (b) e taenita 

esferoidal (c) (40x). 
 

 
Figura 6.3 – Imagem do fragmento B com kamacita hachuriada (a), plessita (b) e kamacita com bandas de 

Neumann (c) (40x). 
 

a 

b 

c 

b 

c 

a 



38 

 

 
Figura 6.4 – Fragmento B com kamacita hachuriada (a), campos de plessita (b) e taenita esferoidal (c) (40x). 

 
 

 
Figura 6.5 – Fragmento B exibindo kamacita com bandas de Neumann (a), hachuriada (b) e taenita esferoidal (c) 

(40x). 
 
 

 
Figura 6.6 – Fragmento B com kamacita hachuriada (a) e com bandas de Neumann (b) (40x). 
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Figura 6.7 – Fragmento B exibindo plessita (a), oxidação intergranular (b), kamacita com bandas de Neumann 

(c) e taenita esferoidal (d) (40x). 
 

 Da mesma forma que as micrografias do fragmento B, a largura das lamelas de 

kamacita do fragmento C do meteorito Itutinga foi determinada encontrando-se o valor de 

0,80+0,05mm (Figura 6.8), portanto, dentro da margem de erro do valor de 1,0+0,2mm 

conforme classificação em 1975 (Buchwald, 1975). 

 

 
Figura 6.8 – Lamela de kamacita do fragmento C com valor médio da largura de 0,80+0,05mm (40x). 

  

 Fases recorrentes em meteoritos como kamacita com bandas de Neumann e 

hachuriada, taenita e esferoidal e campos de plessita naturalmente foram identificadas no 

fragmento C. Além disso, identifiou-se possívies rhabditas (Figuras 6.12 e 6.27). Diversas 

oxidações intergranulares também foram detectadas (Figuras 6.9 a 6.14). 
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Figura 6.9 – Fragmento C com kamacita com bandas de Neumann (a), taenita (b) e esferoidal (c) e uma oxidação 
intergranular (d) (40x). 

 

 
 

Figura 6.10 – Fragmento C exibindo kamacita com bandas de Neumann (a), taenita (b), esferoidal (c) e plessitas 
em rede (d) (40x). 

 

   
 

Figura 6.11 – Detalhe do fragmento C apresentando kamacita com bandas de Neumann (a), taenita (b), esferoidal 
(c) e plessita em rede (d) (100x). 
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Figura 6.12 – Fragmento C em detalhe evidenciando kamacita com bandas de Neumann (a), taenita esferoidal 

(b) e possíveis rhabditas (c) (200x). 
 

 
Figura 6.13 – Fragmento C exibindo kamacita com bandas de Neumann (a), taenita esferoidal (b), campo de 

plessita (c) e oxidação intergranular (d) (40x). 
 

 
Figura 6.14 – Fragmento C com kamacita com bandas de Neumann (a), taenita (b) e esferoidal (c) e oxidações 

intergranulares (d) (40x). 
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 Finalmente o fragmento D revela em suas micrografias a largura das lamelas de 

kamacita com 0,90+0,05mm (Figura 6.15), mais uma vez dentro da margem de erro do valor 

de classificação do meteorito Itutinga. As imagens revelam manchas provavelmente 

provenientes da rápida evaporação do reativo de ataque químico, além das mesmas fases 

constituintes dos fragmentos B e C (Figuras 6.16 a 6.20). 

 

 

 
Figura 6.15 – Lamela de kamacita do fragmento D com valor médio da largura de 0,80+0,05mm (40x). 

 
 

 
Figura 6.16 – Fragmento D exibindo kamacita hachuriada (a), com bandas de Neumann (b), taenita (c), 

esferoidal (d), plessita manchada (e) e algumas manchas de secagem (f) (40x). 
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Figura 6.17 – Fragmento D com kamacita com bandas de Neumann (a), hachuriada (b), plessita manchada (c) e 

algumas manchas de secagem (d) (40x). 
 

 
Figura 6.18 – Fragmento D exibindo kamacita hachuriada (a), plessita em rede (b), manchada (c) e algumas 

manchas de secagem (d) (40x). 
 

 
Figura 6.19 – Fragmento D com kamacita (a), plessita manchada (b) e oxidações intergranulares (c) (100x). 
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Figura 6.20 – Fragmento D com kamacita (a), hachuriada (b) e plessita manchada (c) (40x). 
 

 

6.2. MICRODUREZA VICKERS 

 

 Continuando na caracterização das amostras determinou-se a microdureza Vickers 

dos fragmentos do meteorito Itutinga selecionados para o tratamento térmico, qual sejam B, C 

e D. Assim, procedeu-se ao levantamento de um perfil de microdureza seguindo uma linha 

reta, na superfície preparada dos fragmentos com uma carga aplicada de 25g. Os resultados 

são listados a seguir. 

 Comparando-se o valor médio representativo da microdureza do meteorito Itutinga 

obtido a partir dos fragmentos estudados, apresentado na Tabela VI.1, de HV de 355 com o 

valor de HV de 275 descrito pelo trabalho de Zucolotto et al. (1996) verifica-se uma 

significativa diferença. No entanto, os valores da microdureza entre os fragmentos B, C e D 

são muito próximos entre-si, dando confiabilidade ao resultado obtido e evidenciando a 

similaridade desta propriedade mecânica nos diferentes fragmentos de um mesmo meteorito. 

 

Tabela VI.1 - Microdureza Vickers dos fragmentos do meteorito Itutinga. 

           Fragmento do Meteorito Itutinga              Microdureza Vickers – HV 

                                   B                             353,00+0,05 

                                   C                             353,00+0,05 

                                   D                             358,00+0,05 

                          Valor médio                                  355+5 
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6.3. TRATAMENTO TÉRMICO A 900ºC 

  

 Os fragmentos do meteorito Itutinga foram submetidos a diferentes tratamentos 

térmicos, principalmente quanto às condições de resfriamento das amostras. 

 As amostras foram selecionadas para cada tipo de tratamento térmico em função de 

suas características geométricas que facilitaram sua manipulação nos aparatos empregados 

nos ensaios. 

 Desta forma o fragmento C foi submetido à têmpera (resfriamento em água na 

temperatura ambiente). Em aproximadamente cinco minutos a amostra no interior do forno 

teve sua temperatura elevada até 900ºC mantendo-se em um patamar com duração de dez 

minutos e trinta segundos. Em seguida a amostra foi retirada do forno e resfriada em água 

sendo que em quinze segundos atingiu a temperatura de 25ºC. A curva de aquecimento e 

resfriamento do fragmento C é apresentada na Figura 6.21. 

 

 
Figura 6.21 – A curva de aquecimento e resfriamento em água do fragmento C. 

 

 O fragmento D, por sua vez foi selecionado para, após o aquecimento, ser resfriado 

em caixa de areia. Situação que, supomos, se aproxima à condição de resfriamento de um 

meteorito, após a passagem pela atmosfera e resfriamento em solo. Neste ensaio a amostra no 

interior do forno atingiu a temperatura de 900ºC em cerca de três minutos e dez segundos. 

Permanecendo por cerca de quatro minutos e meio à temperatura de 900ºC com pequenas 

variações. Posteriormente retirou-se a amostra do forno que foi resfriada na caixa de areia 

onde após dezesseis minutos atingiu a temperatura de 30ºC. Na Figura 6.22 apresenta-se a 

curva de aquecimento e resfriamento do fragmento D conforme registrado. 
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     Figura 6.22 – A curva de aquecimento e resfriamento do fragmento D na caixa de areia. 

 

 Finalmente o fragmento B foi resfriado no interior do forno após o término do 

aquecimento. Assim, o processo de aquecimento da amostra demorou seis minutos e meio 

para atingir a temperatura de 900ºC, permanecendo nessa temperatura por cerca de dezesseis 

minutos e três segundos. Finalizada essa etapa o forno foi desligado e a amostra demorou 

dezoito horas e trinta e um minutos para atingir a temperatura final de 27ºC. A Figura 6.23 

apresenta a curva de aquecimento e resfriamento do fragmento B registrada nesse ensaio. 

 

 
Figura 6.23 – A curva de aquecimento e resfriamento do fragmento B no interior do forno. 
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6.4. MICROSCOPIA ÓPTICA APÓS O TRATAMENTO TÉRMICO A 900ºC 

 

 A microscopia óptica para o fragmento C, que foi submetido à têmpera, revela que 

após este tratamento identificaram-se as fases plessita, taenita, incluindo a esferoidal, 

estrutura 2 e oxidações intergranulares (Figuras 6.24 a 6.28). 

 Particularmente, a estrutura 2 é causada pela rápida transformação, sem difusão, de 

kamacita a serrilhada e não equilibrada, quando a temperatura é superior a 750°C (Buchwald, 

1975). A estrutura 2 é característica de ligas ferrosas fortemente reaquecidas (Yang et al., 

2011), como os tratamentos realizados nesse trabalho. 

 

 
Figura 6.24 – Fragmento C, após têmpera, plessita (a) e lamela de taenita (b) e esferoidal (c) (40x). 

 

 

 

Figura 6.25 – Fragmento C resultando na estrutura 2 (a) e oxidações intergranulares (b) após têmpera (40x). 
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Figura 6.26 – Detalhe do fragmento C exibindo a estrutura 2 (a) resultante da têmpera, oxidações 
intergranulares (b) e taenita (c) (100x). 

 

 

 
Figura 6.27 – Detalhe do fragmento C com estrutura 2 (a) com bandas de Neumann após têmpera, oxidações 

intergranulares (b), taenita (c) e possíveis rhabditas (d) (200x). 
 
 

 
Figura 6.28 – Detalhe do fragmento C com oxidação (a) ao longo da taenita (b) e taenita esferoidal (c), após 

têmpera (200x). 
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 No entanto, o tamanho das lamelas de kamacita não sofreu alteração com o 

tratamento térmico mantendo seu valor médio próximo a 0,80+0,05mm, sendo de 

0,78+0,05mm (S1 e S3) na lamela da Figura 6.29. 

 

 
Figura 6.29 - Kamacita de C com 0,78+0,05mm após tratamento térmico, S1 e S3(40x). 

 

 Já o fragmento D que após o aquecimento teve seu resfriamento até a temperatura 

ambiente na caixa de areia desenvolveu oxidações intergranulares, fases e estruturas como a 

2 com bandas de Neumann, plessita, taenita, incluindo a esferoidal também foram 

encontradas (Figuras 6.30 a 6.38). 

 

 

Figura 6.30 – Fragmento D com estrutura 2 (a) com bandas de Neumann e oxidações intergranulares (b) (40x). 
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Figura 6.31 – Fragmento D com estrutura 2 (a) com bandas de Neumann, oxidações intergranulares (b) e 

plessita (c) (40x).  

 

 
Figura 6.32 – Detalhe do fragmento D com estrutura 2 (a) com bandas de Neumann, oxidações intergranulares 

(b) e plessita (c) (200x). 
 

 

  
Figura 6.33 – Fragmento D exibindo a estrutura 2 (a), oxidações intergranulares (b), taenita (c) e propagação de 

trincas (d) (100x). 
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Figura 6.34 – Fragmento D exibindo a estrutura 2 com bandas de Neumann (a), oxidações intergranulares (b), 

taenita esferoidal (c) (200x). 
 

 

 
Figura 6.35 – Fragmento D com exibindo a estrutura 2 (a), lamelas de taenita (b), taenita esferoidal (c) e 

possíveis rhabditas (d) (200x). 
 
 

 
Figura 6.36 – Fragmento D exibindo em detalhe estrutura 2 (a) com bandas de Neumann, oxidações 

intergranulares (b) e taenita esferoidal (c) (200x). 
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Figura 6.37 – Fragmento D com a estrutura 2 com oxidações intergranulares (a), campos de plessita (b) e 

lamelas de taenita (c) (100x). 
 

 
Figura 6.38 – Fragmento D com a estrutura 2 (a), oxidações intergranulares (b),  plessita (c) e taenita (d) 

(100x). 
 
 

 Finalmente o tratamento térmico realizado no fragmento B do meteorito Itutinga, 

com um resfriamento lento no interior do forno, possibilitou identificar a estrutura 2, 

oxidações intergranulares, taenita e esferoidal, bem como campo de plessita (Figuras 6.39 a 

6.44). Também verificou-se a existência de trincas não apenas no contorno do grão, mas 

também no interior deste como mostrado na Figura 6.39. Embora o surgimento de trincas 

após tratamentos térmicos em superligas níquel tenha sido bem caracterizado por D'Annessa 

(1972), considerando que estas foram encontradas em outras amostras independentemente das 

taxas de resfriamento, presume-se que já estariam presentes e foram destacadas com a 

oxidação localizada. 
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Figura 6.39 – Fragmento B com a estrutura 2 (a) com bandas de Neumann, oxidações intergranulares (b), 

taenita (c) e trincas (d) (40x). 
 
 

 
Figura 6.40 – Detalhe das oxidações e trincas no fragmento B (200x). 

 
 

 
Figura 6.41 – Outro detalhe das oxidações e trincas no fragmento B (200x). 
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Figura 6.42 – Fragmento B com a estrutura 2 (a), oxidações intergranulares (b), taenita esferoidal (c), bem 

como propagação de trincas (d) e campo de plessita (e) (100x). 
 
 

 
Figura 6.43 – Detalhe do fragmento B com campo de plessita, com bordas de tetrataenita e fraturas (400x). 

 
 

 
 

Figura 6.44 – Fragmento B com região com estrutura 2, oxidações intergranulares (a) e taenita (b) incluindo a 
esferoidal (c), além de propagação de trincas (d) (200x). 
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6.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA APÓS O TRATAMENTO TÉRMICO A 900ºC 

 

 Com o intuito de determinar as diferentes fases cristalinas existentes nos fragmentos 

do meteorito Itutinga após os tratamentos térmicos a 900ºC foram realizadas análises 

utilizando o Microscópio Eletrônico de Varredura com Energia Dispersiva de Raios-X 

(MEV/EDS) do Laboratório de Microscopia do DEGEO o que possibilitou realizar a análise 

química qualitativa com conhecimento da posição em que os dados são levantados.  

 Assim, as análises de MEV/EDS do fragmento C, após a têmpera, detectaram a 

presença de ferro, níquel e também cobalto (Figuras 6.45 e 6.46), elementos comuns em 

meteoritos metálicos (Buchwald, 1975). Esses elementos podem estar associados a fases 

kamacita (FeNi), taenita (FeNi), haxonita ((Fe, Ni, Co)
23

C
6
) além da oxidação (O). 

 

 
       Figura 6.45 – Imagem MEV/EDS do fragmento C após o tratamento térmico (1500x). 

 

 As contagens obtidas para o fragmento C do meteorito Itutinga confirmaram a 

presença da kamacita, já que a existência de níquel está compatível com a revisão 

bibliográfica.  

 Os elevados índices de oxigênio detectados estão relacionados, provavelmente, além 

da oxidação, à parametrização do software do MEV/EDS pertencente ao laboratório do 

DEGEO para caracterização de amostras de minerais, buscando identificar óxidos. Considera-

se ainda que as estimativas de oxigênio não podem ser obtidas de forma confiável por 

medição direta do pico desse elemento no MEV/EDS (Konopka, 2012).  Resultados 

semelhantes foram obtidos para as amostras B e D. 
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 A Tabela VI.2 apresenta as contagens MEV/EDS dos pontos 1 a 8 no fragmento C 

do meteorito Itutinga. 

 Nos pontos 3 e 5 detectou-se cobalto, elemento encontrado em meteoritos metálicos 

(Buchwald, 1975). 

 

Tabela VI.2 – Contagem MEV/EDS dos pontos 1 a 8 do fragmento C. 

   O-K   F-K  Fe-K  Co-K  Ni-K 
ITUTINGA_C_01_pt1 22.22S    73.29     4.49 
ITUTINGA_C_01_pt2 22.22S    73.13     4.65 
ITUTINGA_C_01_pt3 22.21S    0.00   72.60    0.65    4.53 
ITUTINGA_C_01_pt4 22.22S    73.38     4.40 
ITUTINGA_C_01_pt5 22.21S    0.00   72.77    0.24    4.78 
ITUTINGA_C_01_pt6 22.22S    73.32     4.46 
ITUTINGA_C_01_pt7 22.24S    74.69     3.07 
ITUTINGA_C_01_pt8 22.22S    73.39     4.39 
 

 Contagens obtidas em outra região do fragmento C (Figura 6.46) confirmaram a 

presença da kamacita (pontos 1 e 3) e da taenita (ponto 2), uma vez que os percentuais de 

níquel são compatíveis com o previsto na revisão bibliográfica.  

 

 
Figura 6.46 – Imagem MEV/EDS do fragmento C após o tratamento térmico (1500x). 

 

 A Tabela VI.3 apresenta as contagens MEV/EDS dos pontos 1 a 3 dessa região do 

fragmento C do meteorito Itutinga.  Tal como anteriormente, nesses pontos também 
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detectou-se a presença de cobalto, elemento presente em meteoritos metálicos (Buchwald, 

1975). 

 

Tabela VI.3 – Contagem MEV/EDS dos pontos 1 a 3 do fragmento C. 

   O-K   F-K  Fe-K  Co-K  Ni-K 
ITUTINGA_C_04_pt1 22.22S    0.00   73.19    0.46    4.13 
ITUTINGA_C_04_pt2 22.05S    0.00   58.21    0.16   19.58 
ITUTINGA_C_04_pt3 22.20S    0.00   71.24    2.08    4.48 
 

O fragmento D do meteorito Itutinga, que foi resfriado em caixa de areia, de acordo 

com o revelado pelas análises MEV/EDS apresenta ferro, níquel, cobalto e carbono, 

elementos químicos comuns nos meteoritos metálicos (Buchwald, 1975). Desta forma, os 

elementos presentes podem indicar a presença de fases como a kamacita (FeNi), taenita 

(FeNi), haxonita ((Fe, Ni, Co)23C6), grafita ou lonsdaleita (C), além da oxidação (O). Embora 

os carbonetos e a grafita sejam incomuns no grupo IIIAB (Scott e Wasson, 1975). Como 

ocorreu em outros trabalhos a presença de alumínio deve estar relacionada à alumina utilizada 

na etapa do polimento da amostra (Nunes, 2006). 

 

 
Figura 6.47 – Imagem MEV/EDS do fragmento D após o tratamento térmico (370x). 

 

 As contagens dos pontos de 1 a 8 do fragmento D são apresentadas na Tabela VI.4. 

Essas contagens, no fragmento D, confirmaram a presença de taenita (pontos 1 e 6) 

considerando-se os elevados percentuais de níquel.  
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Tabela VI.4 – Contagem MEV/EDS dos pontos 1 a 8 do fragmento D. 

   C-K   O-K  Al-K  Fe-K  Co-K  Ni-K 
ITUTINGA_D02(1)_pt1  22.03S    56.32    21.65 
ITUTINGA_D02(1)_pt2  22.20S    71.65     6.15 
ITUTINGA_D02(1)_pt3  22.20S    71.83     5.97 
ITUTINGA_D02(1)_pt4  22.20S    71.50     6.30 
ITUTINGA_D02(1)_pt5   15.02 50.00S    32.06     2.92 
ITUTINGA_D02(1)_pt6  22.21S    0.41   54.58    22.80 
ITUTINGA_D02(1)_pt7  22.21S    72.19    1.45    4.15 
ITUTINGA_D02(1)_pt8  22.21S    72.35     5.44 
 

 Em outra região do fragmento D as análises MEV/EDS permitiram identificar os 

elementos ferro, níquel, cobalto, carbono e enxofre, esse último em percentual muito baixo. 

Novamente, os elementos presentes podem indicar a presença de fases como a kamacita 

(FeNi), taenita (FeNi), haxonita ((Fe, Ni, Co)23C6), grafita ou lonsdaleita (C) e até mesmo 

troilita (FeS), além da oxidação (O). Mais uma vez o alumínio detectado pode estar 

relacionado à alumina usada no polimento da amostra (Nunes, 2006). 

 

 
Figura 6.48 – Imagem MEV/EDS do fragmento D após o tratamento térmico (200x). 
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Tabela VI.5 – Contagem MEV/EDS dos pontos 1 a 6 do fragmento D. 

   C-K   O-K  Al-K   S-K  Fe-K  Co-K  Ni-K 
ITUTINGA_D07_pt1  22.20S     71.19     6.62 
ITUTINGA_D07_pt2   16.61 53.00S    0.14    28.20     2.05 
ITUTINGA_D07_pt3    9.96 40.99S    0.26    0.23   46.58    0.89    1.09 
ITUTINGA_D07_pt4   17.59 54.75S     24.32     3.34 
ITUTINGA_D07_pt5    7.29 35.74S     55.88     1.09 
ITUTINGA_D07_pt6  22.21S     72.19     5.60 

 

 Finalmente, as análises MEV/EDS para o fragmento B do meteorito Itutinga, que foi 

resfriado no interior do forno, registram a presença dos elementos ferro, níquel, carbono e 

oxigênio. Assim, esses elementos indicam, possivelmente, a presença das fases kamacita 

(FeNi), taenita (FeNi), grafita (C) e oxidação (O).  

 

 
Figura 6.49 – Imagem MEV/EDS do fragmento B após o tratamento térmico (150x). 

  

 Os pontos 3, 5 e 9 no fragmento B apresentam contagens com percentuais de 

elementos químicos que sugerem a presença das fases taenita ou tetrataenita (Tabela VI.6). 
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Tabela VI.6 – Contagem MEV/EDS dos pontos 1 a 10 do fragmento B. 

   C-K   O-K  Fe-K  Ni-K 
ITUTINGA_B_05_pt1  22.20S   71.77    6.02 
ITUTINGA_B_05_pt2  22.20S   71.90    5.89 
ITUTINGA_B_05_pt3  22.11S   63.02   14.88 
ITUTINGA_B_05_pt4  22.20S   71.80    5.99 
ITUTINGA_B_05_pt5  22.05S   57.89   20.06 
ITUTINGA_B_05_pt6  22.20S   71.89    5.90 
ITUTINGA_B_05_pt7  22.21S   72.40    5.39 
ITUTINGA_B_05_pt8  22.20S   71.38    6.43 
ITUTINGA_B_05_pt9   14.08 48.17S   26.74   11.01 
ITUTINGA_B_05_pt10   12.90 46.07S   37.71    3.32 
 

 

6.6. MICRODUREZA VICKERS APÓS O TRATAMENTO TÉRMICO A 900ºC 

  

 Realizando ensaios de microdureza Vickers para os fragmentos do meteorito Itutinga 

após o tratamento térmico a 900ºC, obteve-se o valor de HV de 334,00+0,05 para o fragmento 

C que foi submetido a têmpera. O valor de 245,00+0,05 foi obtido para o fragmento D que foi 

resfriado em caixa de areia. Finalmente, o fragmento B que passou pelo resfriamento lento no 

interior do forno apresentou microdureza de 249,00+0,05. Os resultados são apresentados na 

Tabela VI.7. 

 Assim verifica-se que o tratamento térmico que conduziu à maior microdureza foi a 

têmpera com uma diminuição de 5,34% do valor de HV original, seguido pelo resfriamento 

em caixa de areia que reduziu a microdureza em 28,97%. Por último, o resfriamento lento que 

conduziu à diminuição, de 29,32%. A diminução pode ser explicada pelo recozimento que é 

responsável pelo descréscimo daquela propriedade (Buchwald, 1973). 

  

Tabela VI.7 - Microdureza Vickers do meteorito Itutinga após o tratamento térmico. 
Fragmentos Meteorito Microdureza Vickers antes 

do tratamento térmico 

a 900ºC 

Microdureza Vickers após  

o tratamento térmico 

a 900ºC 

Diminuição da 

Microdureza 

B (lento) 353,00+0,05 249,00+0,05 - 29,32% 

C (têmpera) 353,00+0,05 334,00+0,05 - 5,34% 

D (caixa areia) 358,00+0,05 245,00+0,05 - 28,97% 

Valor médio                355+5 _____ _____ 
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6.7. TRATAMENTO TÉRMICO A 1300ºC 

  

 Uma nova sequencia de tratamentos térmicos foram realizadas no Laboratório de 

Geometalurgia do DEMET, empregando um forno que atinge temperaturas de 1300ºC. Assim 

o fragmento C foi submetido à têmpera. Após um minuto e quarenta segundos a amostra no 

interior do forno atingiu a temperatura de 1300ºC mantendo-se nesse patamar por quase 

quatorze minutos e quarenta segundos. Ao final a amostra foi retirada do forno e resfriada em 

água sendo que em um minuto e dez segundos atingiu a temperatura de 23ºC. A curva de 

aquecimento e resfriamento do fragmento C é apresentada na Figura 6.50. 

 

 
Figura 6.50 – A curva de aquecimento e resfriamento em água do fragmento C. 

 

 Por outro lado, o fragmento D foi resfriado em caixa de areia após o aquecimento a 

1300ºC. Em um minuto e vinte segundos a amostra no interior do forno atingiu a temperatura 

de mais de 1300ºC, permanecendo por cerca de dez minutos e trinta segundos a essa 

temperatura. Em seguida a amostra foi retirada do forno e inserida na areia onde, após vinte e 

um minutos e trinta segundos, atingiu a temperatura de 28ºC. Na Figura 6.51 apresenta-se a 

curva de aquecimento e resfriamento para o fragmento D. 
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Figura 6.51 – A curva de aquecimento e resfriamento do fragmento D na caixa de areia. 

 

 O último fragmento submetido a tratamento térmico foi o B, resfriado no interior do 

forno, após o término do aquecimento a 1300ºC. O aquecimento da amostra até atingir a 

temperatura de 1300ºC demorou aproximadamente dois minutos e vinte segundos. No interior 

do forno o fragmento B permaneceu a essa temperatura por cerca de quatorze minutos e vinte 

segundos. Em seguida o forno foi desligado e a amostra demorou cerca de sete horas para 

atingir a temperatura ambiente. A Figura 6.52 apresenta a curva de aquecimento e 

resfriamento para o fragmento B. 

 

 
Figura 6.52 – A curva de aquecimento e resfriamento do fragmento B no interior do forno. 

 

 A partir das informações dos gráficos com acurvas de aquecimento e resfriamento 

calculamos as taxas com as respectivas velocidades de aquecimento e de refriamento para 

todos os casos estudados sistematizados na Tabela VI.8. 
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Tabela VI.8 - Taxas de aquecimento e de resfriamento para o meteorito Itutinga 
após os tratamentos térmicos. 

Amostra 

 

Temperatura 

(°C) 

Tratamento 

Térmico 

Taxa Aquecimento 

(°C/s) 

Taxa Resfriamento 

(°C/s) 

C 900 Têmpera 2,43 87,40 

D 900 Caixa de areia 4,99 0,14 

B 900 Interior forno 2,24 0,01 

C 1300 Têmpera 1,28 12,26 

D 1300 Caixa de areia 11,05 12,26 

B 1300 Interior forno 7,44 0,07 

 

 As taxas ou velocidades de aquecimento e de resfriamento podem evidenciar as 

diferenças das condições para que houvesse ou não transformações de fases.  

 Um modelo numérico para simular o crescimento de kamacita em ligas de ferro 

níquel e fósforo, baseado em resultados experimentais foi criado e aplicado por Narayan e 

Goldstein (1985) para estimar as taxas de resfriamento dos meteoritos metálicos. As taxas de 

resfriamento previstas pelo modelo para os grupos químicos IIIAB estão entre 150 a 

1400°C/106 anos, ou seja, 4,44 10-11°C/s. 

 Essas taxas de resfriamento podem ser consideradas rápidas quando confrontadas 

com a indicação de Woolfson (1978) de taxas de cerca de 1K a cada milhão de anos. 

 A interpretação de Narayan e Goldstein (1985) pode indicar que os corpos parentais 

do meteorito precisam ter apenas alguns quilômetros de diâmetro ou que os sideritos podem 

ser formados perto da superfície de corpos asteroidais maiores. 

 As taxas de resfriamento obtidas nas condições laboratoriais desta pesquisa 

evidentemente são extremamente mais rápidas do que o encontrado na literatura para o 

resfriamento dos meteoritos no espaço. No entanto o objeto final da pesquisa foi o de analisar 

o comportamento das ligas de Fe-Ni meteoríticas em trabalhos de tratamento térmico e 

conformação mecânica na Terra para a produção de ferramentas, no caso pontas de flecha. 
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6.8. MICROSCOPIA ÓPTICA APÓS O TRATAMENTO TÉRMICO A 1300ºC 

 

 Após o tratamento térmico do fragmento C, a 1300ºC com resfriamento em água a 

temperatura ambiente, a microscopia óptica revelou a presença de fases como estrutura 2, 

kamacita com bandas de Neumann, lamelas de taenita bem como esferoidal e oxidação ao 

longo da borda e intergranulares, além de trincas (Figuras 6.53 a 6.62). Conforme verificou-se 

no siderito Veevers (IIAB) a oxidação penetrou ao longo das rachaduras desenvolvidas pelo 

impacto terrestre, tornando-as visíveis a olho nu (Bevanl et al., 1995) 

 

 

 

Figura 6.53 – Fragmento C, após têmpera, apresentando oxidação ao longo da borda (a), estrutura 2 (b) e 
trincas (c) (100x). 

 
 

 
Figura 6.54 – Fragmento C, submetido à têmpera, com oxidações intergranulares (a), estrutura 2 (b), lamelas de 

taenita (c) e trincas (d) (40x). 
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Figura 6.55 – Fragmento C, após a têmpera, apresentando oxidações intergranulares (a), estrutura 2 (b), bandas 

de Neumann (c), lamelas de taenita (d) e trincas (e) (100x). 
 
 

 
Figura 6.56 – Fragmento C, após têmpera, com oxidações intergranulares (a), estrutura 2 (b), lamelas de taenita 

(c) e trincas (d) (40x). 
 

 
Figura 6.57 – Fragmento C, refriado em têmpera, com oxidações intergranulares (a), estrutura 2 (b), lamelas de 

taenita (c) e trincas (d) (40x). 
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Figura 6.58 – Detalhe da oxidação (a) e propagação de trincas (b) no fragmento C após a têmpera (100x). 

 

 

 
Figura 6.59 – Estrutura 2 (a), lamelas de taenita (b), oxidações intergranulares (c) e trincas (d) no fragmento C 

posteriormente a têmpera (40x). 
 

 

 
Figura 6.60 – Detalhe da propagação de trincas (a) no fragmento C depois da têmpera (100x). 
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Figura 6.61 – Fragmento C, submetido à têmpera, com estrutura 2 (a), lamelas de taenita (b), oxidações 

intergranulares (c) e trincas (d) (40x). 
 

 
Figura 6.62 – Fragmento C, após têmpera, exibindo estrutura 2 (a), lamelas de taenita (b) e oxidações 

intergranulares (c) e da borda (d) (40x). 
 

 O fragmento D também foi aquecido a 1300ºC e foi resfriado em caixa de areia. As 

fotomicrografias exibem fases de kamacita, taenita, incluindo a esferoidal, dendritas e 

oxidações intergranulares. As imagens também apresentam porções da superfície desprendida 

durante o tratamento térmico (Figuras 6.63 a 6.67). As dendritas (Padilha e Guedes, 1994) 

foram verificadas apenas após esse tratamento e podem indicar a fusão parcial da amostra.  
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Figura 6.63 – Fragmento D, aquecido a 1300ºC e resfriado em caixa de areia, exibindo fases de oxidação (a), 

dendritas (b), kamacita, taenita e esferoidal (c) e oxidações intergranulares (d). Porção da superfície desprendida 
pelo tratamento térmico (e) (40x). 

 

 

 
Figura 6.64 – Fragmento D, após resfriamento em caixa de areia, com fases de oxidação (a), dendritas (b), 

kamacita, taenita e esferoidal (c) e oxidações intergranulares (d). Porção da superfície desprendida pelo 
tratamento térmico (e) (40x). 

 
 

 
Figura 6.65 – Fragmento D, resfriado em caixa de areia, e fases de kamacita (a), taenita (b) e esferoidal (c) e 

oxidações intergranulares (d) (200x). 
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Figura 6.66 – Fragmento D, após resfriamento em caixa de areia, exibindo fases de kamacita (a), taenita e 

esferoidal (b) e oxidações intergranulares (c) (100x). 
 
 

 
Figura 6.67 – Fragmento D, resfriado em caixa de areia, exibindo fases de kamacita, taenita e esferoidal (a), 

dendritas (b) e oxidações intergranulares (c) (40x). 
 

 O último tratamento térmico realizado com aquecimento a 1300ºC deu-se com 

resfriamento lento no interior do forno para o fragmento B. As fotomicrografias, neste 

fragmento, exibem a zona refundida pelo tratamento térmico, fases de oxidação com taenita, 

kamacita, estrutura 2 e oxidação intergranular (Figuras 6.68 a 6.73). 
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Figura 6.68 – Fragmento B, submetido ao resfriamento lento no interior do forno, exibindo a zona refundida pelo 

tratamento térmico (a), fases de oxidação com taenita, 2 (b) e oxidação intergranular (c) (40x). 
 
 

  
Figura 6.69 – Detalhe da estrutura 2 (a), zona refundida pelo tratamento térmico (b) e fases de oxidação 

inclusive intergranular (c) no fragmento B que foi resfriado no interior do forno (200x). 
 
 

 
Figura 6.70 – Fragmento B, após resfriamento no interior do forno, com zona refundida pelo tratamento térmico 

(a), fases de oxidação com taenita (b) e estrutura 2 (c) (40x). 
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Figura 6.71 – Fragmento B, resfriado no interior do forno, com oxidação intergranular (a), estrutura 2 (b) e 

taenita (c) (40x). 
 
 

 
Figura 6.72 – Detalhe da oxidação intergranular (a) e da presença da estrutura 2 (b) no fragmento B que foi 

resfriado no interior do forno (100x). 
 
 

 
Figura 6.73 – Outro detalhe da oxidação intergranular (a) e da estrutura 2 (b) no fragmento B, posterior ao 

resfriamento no interior do forno (100x). 
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6.9. MICROSCOPIA ELETRÔNICA APÓS O TRATAMENTO TÉRMICO A 1300ºC 

 

 Após os tratamentos térmicos a 1300ºC foram realizadas análises utilizando o 

Microscópio Eletrônico de Varredura com Energia Dispersiva de Raios-X (MEV/EDS) do 

Laboratório NanoLab/REDEMAT, possuindo recursos para o mapeamento dos elementos 

químicos presentes, possibilitando assim, identificar diferentes as fases existentes nos 

fragmentos do meteorito Itutinga. 

 As análises de MEV/EDS do fragmento C após a têmpera detectaram naturalmente a 

presença de ferro, níquel, oxigênio e carbono (Figuras 6.74 e 6.79). Esses elementos comuns 

em meteoritos metálicos (Buchwald, 1975) podem estar associados a fases como a kamacita 

(FeNi), taenita (FeNi), além da oxidação (O) e possivelmente a resina de embutimento da 

amostra presente nos interstícios da amostra (C). 

 
       Figura 6.74 – Imagem MEV/EDS do fragmento C após a têmpera (500x). 
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Figura 6.75 – Imagem MEV/EDS para o fragmento C, posteriormente a têmpera, exibindo o mapa da 

distribuição dos elementos presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.76 – Imagem MEV/EDS para o fragmento C, após a têmpera, exibindo a distribuição individual dos 
elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio e carbono). 
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Figura 6.77 – Imagem MEV/EDS para o fragmento C posteriormente a têmpera (100x). 

 

 
Figura 6.78 – Imagem MEV/EDS para o fragmento C após a têmpera, exibindo o mapa da distribuição dos 

elementos presentes. 
 
 
 
 
 
 



75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.79 – Imagem MEV/EDS para o fragmento C depois da têmpera, exibindo a distribuição individual dos 
elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio e carbono). 

 
 

 O fragmento D após aquecimento à temperatura de 1300ºC e resfriamento em caixa 

de areia foi analisado em MEV/EDS. O mapeamento de elementos detectou a presença de 

ferro, níquel, cromo, oxigênio, alumínio e carbono (Figuras 6.80 e 6.85). Os elementos 

encontrados correlacionam-se possivelmente a fases como a kamacita (FeNi), taenita 

(FeNi), cromita (FeCr2O4), além da oxidação (O) e possivelmente a resina de embutimento 

(C) e a alumina (Al) empregada no polimento da amostra, ambos presentes nos interstícios da 

amostra (Nunes, 2006). 

 

 
Figura 6.80 – Imagem MEV/EDS para o fragmento D após o tratamento térmico a 1300ºC e resfriamento em 

caixa de areia. 
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Figura 6.81 – Imagem MEV/EDS para o fragmento D após o resfriamento em caixa de areia, exibindo a 

distribuição dos elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio, carbono e alumínio). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.82 – Imagem MEV/EDS para o fragmento D resfriado em caixa de areia, exibindo a distribuição dos 
elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio e carbono). 

 
Figura 6.83 – Imagem MEV/EDS para o fragmento D após o tratamento térmico e resfriamento em caixa de 

areia (300x). 
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Figura 6.84 – Imagem MEV/EDS para o fragmento D após o resfriamento em caixa de areia, exibindo 

mapeamento da distribuição dos elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio, cromo e carbono). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.85 – Imagem MEV/EDS para o fragmento D resfriado em caixa de areia, exibindo a distribuição 
individual dos elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio, cromo e carbono). 

 

 O fragmento B também foi aquecido à temperatura de 1300ºC, porém resfriado no 

interior do forno e na sequência analisado por meio do MEV/EDS. Desta forma foram 

detectados elementos como ferro, níquel, oxigênio, carbono, alumínio, ouro e silício (Figuras 

6.87 e 6.90). Fases possivelmente relacionadas aos elementos presentes podem ser a kamacita 

(FeNi), taenita (FeNi), além da oxidação (O), resina de embutimento (C), alumina (Al) 

empregada no polimento da amostra (Nunes, 2006) e ouro (Au) utilizado na metalização para 

análise no MEV/EDS. Por fim o silício (Si) pode se relacionar à contaminação advinda do 

revestimento do forno usado no tratamento térmico. Para tanto teríamos que admitir 

vaporização do silício contido no material de revestimento do forno, o que parece pouco 

provável face às temperaturas atingidas. Fenômeno semelhante foi observado por Kenkmann 

et al. (2013) no trabalho sobre a deformação e fusão de projéteis de aço e sideritos em caixas 
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de areia, simulando a formação de crateras por hipervelocidade, que mostram a mistura 

intensa entre as fases de ferro e silício. Outra possibilidade é a contaminação da amostra que 

pode ter ocorrido durante o polimento pelo acúmulo de detritos como, por exemplo, de 

carbeto de silício (Bramfitt e Benscoter, 2002). Sendo assim, não encontramos uma 

explicação plausível para o fato observado. 

 

 
Figura 6.86 – Imagem MEV/EDS do fragmento B após o tratamento térmico a 1300ºC e resfriamento no interior 

do forno (200x). 
 

 
Figura 6.87 – Imagem MEV/EDS do fragmento B resfriado no interior do forno, exibindo mapeamento dos 

elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio e silício). 
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Figura 6.88 – Imagem MEV/EDS do fragmento B após o resfriamento no interior do forno, exibindo a 
distribuição individual dos elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio e silício). 

 

  
Figura 6.89 – Imagem MEV/EDS do fragmento B resfriado no interior do forno (500x). 
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Figura 6.90 – Imagem MEV/EDS do fragmento B após o resfriamento no interior do forno exibindo 

mapeamento dos elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio, carbono, alumínio, ouro e silício). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.91 – Imagem MEV/EDS do fragmento B resfriado no interior do forno exibindo distribuição individual 
dos elementos presentes (ferro, níquel, oxigênio, carbono, alumínio, ouro e silício). 

 

 

6.10. MICRODUREZA VICKERS APÓS O TRATAMENTO TÉRMICO A 1300ºC 

  

 Após o tratamento térmico a 1300ºC, realizou-se ensaios de microdureza Vickers nos 

fragmentos selecionados do meteorito Itutinga. Nos valores considerados desprezou-se a 

borda das amostras uma vez que estavam oxidadas (fragmentos C e D) e refundida (fragmento 

B). Desta forma, registramos HV igual a 251,00+0,05 para o fragmento C que foi submetido à 

têmpera. A medida de 510,00+0,05 foi registrada para o fragmento D, que teve seu 

resfriamento em caixa de areia. Finalmente o fragmento B que passou pelo resfriamento lento 

ao forno apresentou microdureza de 194,00+0,05. Esses resultados são apresentados na tabela 

VI.9. 
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 Portanto, o tratamento térmico que conduziu à maior microdureza foi o resfriamento 

em caixa de areia que aumentando essa propriedade em 42,21%. A têmpera acarretou uma 

diminuição de 28,87% do valor de HV original e o resfriamento lento que conduziu à 

diminuição de 44,96%. 

  

Tabela VI.9 - Microdureza Vickers do meteorito Itutinga após o tratamento térmico a 1300ºC. 
 

Fragmentos Meteorito 

Microdureza Vickers 

antes do 

tratamento térmico 

a 900ºC 

Microdureza Vickers 

após o 

tratamento térmico 

a 900ºC 

Microdureza Vickers 

após o 

tratamento térmico 

a 1300ºC 

 

Variação da 

Microdureza 

 

B (lento) 353,00+0,05 249,00+0,05 194,00+0,05* - 44,96% 

C (têmpera) 353,00+0,05 334,00+0,05 251,00+0,05* - 28,87% 

D (caixa areia) 358,00+0,05 245,00+0,05 510,00+0,05* + 42,21% 

Valor médio             355+5 _____ _____ _____ 

*Desprezando a borda que foi oxidada ou refundida 

 

 

6.11 ANÁLISES QUÍMICAS APÓS OS TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

Considerando que a classificação química dos meteoritos metálicos é baseada no 

percentual de gálio, germânio e níquel que estes contêm (Scott e Wasson, 1975) e que a 

composição química do siderito Itutinga é de 7,2 % de níquel, 18,6 ppm de gálio, 36,0 ppm de 

germânio e 13,0 ppm de irídio (Kracher et al., 1980), seria interessante conferir se essa 

composição média é representativa das amostras utilizadas nesta pesquisa, principalmente 

aquelas submetidas aos diferentes tratamento térmicos.  

Para a classificação quanto à composição química dos meteoritos metálicos os 

percentuais de gálio, germânio e irídio (em partes por milhão – ppm) e de níquel são 

determinadas por meio de Análise Instrumental por Ativação de Nêutrons (INAA) 

(Buchwald, 1975). 

Essa mesma técnica também pode ser utilizada para quantificação do percentual, por 

exemplo, de níquel em ligas metálicas produzidas na Terra (Moreira, 2002). 

 Uma das sugestões de trabalhos futuros, ao término da pesquisa de doutorado, é 

justamente estabeler parâmetros que permitam que a Análise Instrumental por Ativação de 

Nêutrons para caracterização de meteoritos metálicos pela quantificação de gálio, germânio e 
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irídio possa ser feita no Brasil, estimulando assim o desenvolvimento desta técnica em nosso 

país. 

 Desta forma, utilizando a infraestrutura experimental disponível (Espectrometria de 

Emissão Óptica no Laboratório de Fundição do DEMET) determinamos a composição 

química das amostras A, B, C e D do meteorito metálico Itutinga, ainda que não seja essa a 

técnica, preferencialmente adotada, para análise da composição química de sideritos 

(Buchwald, 1975). 

 O resultado da análise para o fragmento A, que não passou por nenhum tratamento 

térmico, é apresentado na tabela VI.10. Os resultados da análise indicam 94,9% de ferro e 

3,06% de níquel. Também foram detectados pequenos percentuais de diversos elementos 

como carbono, silício, manganês, fósforo, enxofre, cromo, molibdênio, alumínio, cobalto, 

cobre, nióbio, titânio, vanádio, tungstênio e chumbo. 

 
Tabela VI.10 – Espectrometria de Emissão Óptica do fragmento A do meteorito Itutinga. 

Elemento Fe Ni C Si Mn P S Cr Mo Al Co Cu Nb Ti V W Pb 

Ponto 1 95,6 2,52 0,297 < 0,0050 0,0205 0,104 0,0776 0,0511 < 0,0050 0,0221 0,196 1,08 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 

Ponto 2 94,2 3,59 0,386 < 0,0050 0,0285 0,115 0,0369 0,0451 < 0,0050 0,163 0,274 1,05 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 

Média(%) 94,9 3,06 0,342 < 0,0050 0,0245 0,110 0,0573 0,0481 < 0,0050 0,0928 0,235 1,07 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 

 

 A análise do fragmento C após o aquecimento a 1300ºC e resfriamento em água são 

apresentados nas tabelas VI.11 e VI.12. Os resultados da análise indicam 93,2% de ferro, 

4,61% de níquel e 1,42% de carbono. Neste fragmento foram detectados também pequenos 

percentuais de outros elementos como carbono, silício, manganês, fósforo, enxofre, cromo, 

molibdênio, alumínio, cobalto, cobre, nióbio, titânio, vanádio, tungstênio, chumbo, estanho, 

boro, cálcio, zircônio, zinco, bismuto, arsênio, selênio, antimônio, tântalo. 

 
Tabela VI.11 – Espectrometria de Emissão Óptica do fragmento C, parte 1. 

Elemento Fe Ni C Si Mn P S Cr Mo Al Co Cu Nb Ti 

Ponto 1 93,2 3,65 1,50 0,0128 0,0406 0,168 0,0175 0,0439 0,0277 0,103 0,315 0,0058 0,0238 0,0082 

Ponto 2 94,4 4,08 0,843 <0,0005 0,0066 0,126 0,0163 0,0160 0,0064 0,0408 0,351 0,0061 0,0019 0,0019 

Ponto 3 92,1 6,00 1,13 <0,0005 0,0029 0,108 0,0074 0,0049 0,0071 0,0598 0,451 0,0101 <0,0010 0,0011 

Média(%) 93,2 4,61 1,42 0,0044 0,0167 0,134 0,0137 0,0216 0,0137 0,0681 0,372 0,0073 0,0085 0,0037 

 

Tabela VI.12 – Espectrometria de Emissão Óptica do fragmento C, parte 2. 
Elemento V W Pb Sn B Ca Zr Zn Bi As Se Sb Ta 

Ponto 1 0,0060 <0,0050 <0,0010 0,0011 0,0008 0,0080 0,0148 0,0005 0,0015 0,0165 0,0010 0,0050 < 0,0050 

Ponto 2 0,0102 <0,0050 <0,0010 0,0010 0,0009 0,0023 0,0014 0,0005 0,0015 <0,0005 0,0039 0,0110 < 0,0050 

Ponto 3 0,0029 <0,0050 <0,0010 0,0010 0,0015 0,0009 0,0010 0,0005 0,0015 0,0088 0,0010 0,0050 < 0,0050 

Média(%) 0,0064 <0,0050 <0,0010 0,0010 0,0011 0,0043 0,0057 0,0005 0,0015 0,0084 0,0013 0,0050 < 0,0050 
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 Sendo aquecido à temperatura de 1300ºC e resfriado em caixa de areia, o fragmento D, 

analisado por espectrometria de emissão óptica apresentou os resultados apresentados na 

tabela VI.13. Esses resultados apontam 85,1% de ferro, 0,672% de níquel e mais de 4,50% de 

carbono. Foram detectados também nesse fragmento percentuais pequenos dos elementos 

carbono, silício, manganês, fósforo, enxofre, cromo, molibdênio, alumínio, cobalto, cobre, 

nióbio, titânio, vanádio, tungstênio e chumbo. 

 
Tabela VI.13 – Espectrometria de Emissão Óptica do fragmento D. 

Elemento Fe Ni C Si Mn P S Cr Mo Al Co Cu Nb Ti V W Pb 

Ponto 1 83,9 0,870 >4,50 0, 827 0,0500 0,400 0120 0,0818 0,0433 0,112 0,110 3,03 0,0257 0,0080 0,0180 0,0474 <0,0050 

Ponto 2 86,4 0,474 >4,50 0,457 0,0146 0,249 0,120 0,0281 0,0247 0,0348 0,0697 1,74 0,0115 0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Média(%) 85,1 0,672 >4,50 0,642 0,0323 0,400 0,120 0,0550 0,0340 0,0738 0,0899 2,38 0,0186 0,0062 0,0071 0,0237 <0,0050 

 

 Por último os resultados da análise por espectrometria de emissão óptica para o 

fragmento B, aquecido a 1300ºC e resfriado no interior do forno constam da tabela VI.14. Os 

resultados são de 86,0% de ferro, 6,25% de níquel, 2,54% de silício e 1,89% de carbono. Para 

essa amostra foram detectados percentuais pequenos dos elementos, manganês, fósforo, 

enxofre, cromo, molibdênio, alumínio, cobalto, cobre, nióbio, titânio, vanádio, tungstênio e 

chumbo. 

 

Tabela VI.14 – Espectrometria de Emissão Óptica do fragmento B. 
Elemento Fe Ni C Si Mn P S Cr Mo Al Co Cu Nb Ti V W Pb 

Ponto 1 80,0 7,48 >4,50 4,04 0,0284 0,102 >0120 0,0439 0,0080 0,0666 0,357 2,05 0,0255 <0,0080 0,0099 <0,0050 <0,0050 

Ponto 2 89,5 6,13 0,127 1,19 0,0200 0,0842 >0,120 0,546 <0,0050 0,0502 0,324 1,00 0,0128 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Ponto 3 88,5 5,12 0,411 2,37 0,0208 0,0843 >0,120 0,0861 0,0199 0,0525 0,300 2,53 0,0111 0,0108 0,0103 <0,0050 <0,0050 

Média(%) 86,0 6,25 1,89 2,54 0,0231 0,0902 >0,120 0,225 0,0100 0,0565 0,327 1,86 0,0165 0,0066 0,0067 <0,0050 <0,0050 

 

  Apesar da técnica usual na caracterização de meteoritos metálicos ser a análise 

instrumental por ativação de nêutrons, valemo-nos da disponibilidade do espectrômetro de 

emissão óptica também para determinar a média dos resultados para as amostras A, B, C e D 

do siderito Itutinga conforme tabela VI.15. Os resultados apontam uma composição com 

89,8% de ferro e 3,65% de níquel, sendo que essa técnica não identificou nem quantificou os 

elementos gálio, germânio e irídio essenciais na classificação dos sideritos.  
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Tabela VI.15 – Ferro e níquel quantificados pela Espectrometria de Emissão Óptica para os fragmentos  
A, B, C e D. 

Elemento Fe Ni 

Fragmento A 94,9 3,06 

Fragmento B 86,0 6,25 

Fragmento C 93,2 4,61 

Fragmento D 85,1 0,672 

Média (%) 89,8 3,65 

 

 Esses valores médios diferem da composição química do siderito Itutinga estabelecida 

na literatura que é de 7,2 % de níquel, 18,6 ppm de gálio, 36,0 ppm de germânio e 13,0 ppm 

de irídio (Kracher et al., 1980). 

 Portanto, considerando que a espectrometria de emissão óptica não é a técnica 

recomendada e usual para a análise química de meteoritos metálicos e que a composição 

média para as amostras A, B, C e D do meteorito Itutinga aponta para 89,8% de ferro e, 

extrapolando o resultado, caso o percentual de níquel efetivamente fosse o restante, ainda 

assim o siderito seria classificado como IIIAB, já que nesta classe eles devem ter 7,1 a 10,5% 

de Ni (Scott e Wasson, 1975). 

 

6.12. FORJAMENTO A 740ºC 

  

  Além dos tratamentos térmicos realizados em outros fragmentos, dois fragmentos 

do meteorito Itutinga, o E e o F foram conformados. Aquecidos em uma forja alimentada por 

carvão mineral, vegetal e ar comprimido à temperatura de trabalho de 740ºC, medida por 

meio de um termopar nas proximidades da amostra. Após o aquecimento os fragmentos foram 

conformados por meio de martelamento conferindo-lhes a forma de uma ponta de flecha 

(Figura 6.92). O fragmento F, ao final do martelamento, foi resfriado bruscamente em água à 

temperatura ambiente. 

 Pretende-se que essas duas amostras conformadas como pontas de flecha ao término 

deste projeto de pesquisa de doutorado retornem à vitrine de meteoritos do Setor de 

Mineralogia I do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP para serem 

apresentadas ao público visitante como evidência da possibilidade do uso destes materiais nos 

primórdios da Metalurgia como fonte de material adequado ao uso com a finalidade específica 

de utensílio perfurante. 
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Figura 6.92 - Fragmentos E e F após aquecimento em forja a 740ºC e conformados por martelamento na forma 

de pontas de flecha. 
 

 

6.13. MICROSCOPIA ÓPTICA APÓS O FORJAMENTO A 740ºC 

 

 Análises por microscopia óptica do fragmento E (3,64+0,01g) após o aquecimento 

em forja a 740ºC e a conformação por martelamento revelaram oxidação na borda e 

aparecimento de trincas na amostra (Figuras 6.93 a 6.94). Também foram detectadas a 

estrutura 2 e lamelas de taenita (Figuras 6.93 a 6.95). Verificou-se que há lamelas de taenita 

deformadas resultado da ação de conformação por martelamento (Figuras 6.96 a 6.97). A 

taenita deformada também pode ser, presumivelmente, resultante de choques nos maiores 

grãos de Fe-Ni (Buseck, 1965). Esses choques podem ser resultantes das trajetórias espaciais 

ou do processo de impacto na superfície terrestre (Buchwald, 1973). Os efeitos 

deformacionais dos choques incluem fraturamento, deformação plástica, geminação e 

mosaicismo em minerais constituintes (Sharp e DeCarli, 2006). Como exemplo, o siderito 

Veevers (IIAB) apresentou alteração da microestrutura como resultado do impacto terrestre 

que resultou em reaquecimento localizado e transitório a temperaturas acima de 800°C, 

provocando o cisalhamento e a deformação plástica (Bevanl et al., 1995). 

 

c 

E 

F 
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Figura 6.93 - Fragmento E após aquecimento em forja a 740ºC e conformação por martelamento apresentando 

oxidação na borda (a), trincas (b), estrutura 2 (c) e lamelas de taenita (d) (40x). 
 

 
 

Figura 6.94 – Detalhe do fragmento E após aquecimento em forja a 740ºC e conformação por martelamento 
apresentando oxidação na borda (a), trincas (b) e estrutura 2 (c) (80x). 

 
 

 
 

Figura 6.95 – Detalhe do fragmento E após aquecimento em forja e conformação por martelamento exibindo 
oxidação na borda (a) e estrutura 2 (b) (200x). 
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Figura 6.96 – Fragmento E após aquecimento em forja e conformação por martelamento com estrutura 2 (a) e 
lamelas de taenita deformadas (b) (40x). 

 
 

 
 

Figura 6.97 – Detalhe do fragmento E após aquecimento em forja e conformação por martelamento com 
estrutura 2 (a) e lamelas de taenita deformadas (b) (80x). 

 
  

 O fragmento F (4,62+0,01g) também aquecido em forja a 740ºC, porém conformado 

pelo martelamento e resfriado em água à temperatura ambiente também revelou nas análises 

de microscopia óptica a oxidação na borda, o aparecimento de trincas na amostra (Figuras 

6.98 a 6.99). Foram igualmente detectadas a estrutura 2 e lamelas de taenita (Figuras 6.98 a 

6.100), bem como a existência de lamelas de taenita deformadas (Figura 6.101). 

 

a 

b 

a 
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Figura 6.98 – Fragmento F após aquecimento em forja a 740ºC e conformação por martelamento apresentando 
oxidação na borda (a), trinca (b), estrutura 2 (c) e lamelas de taenita (d) (40x). 

 
 

 
 

Figura 6.99 – Detalhe do fragmento F após aquecimento em forja a 740ºC, conformação por martelamento e 
resfriamento em água apresentando oxidação (a), trinca (b), estrutura 2 (c) e lamelas de taenita (d) (80x). 

 
 

 
 

Figura 6.100 – Detalhe da estrutura 2 (a) e lamela de taenita (b) no do fragmento F (80x). 
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Figura 6.101 – Detalhe do fragmento F após aquecimento em forja, conformação por martelamento e 
resfriamento em água com estrutura 2 (a), lamelas de taenita deformadas (b) e trinca (c) (80x). 

 
 

6.14. MICROSCOPIA ELETRÔNICA APÓS O FORJAMENTO A 740ºC 

 

 As duas amostras conformadas como pontas de flecha também foram analisadas 

utilizando o MEV/EDS permitindo, também, o mapeamento dos elementos químicos e suas 

distribuições nas secções analisadas.  

 No fragmento E, após o aquecimento em forja a 740ºC e a conformação por 

martelamento, a imagem do MEV/EDS revela oxidação intergranular e o surgimento de 

trincas na amostra (Figura 6.102). O mapeamento realizado pelo MEV/EDS para o fragmento 

E detectaram os elementos ferro, níquel, oxigênio, carbono e alumínio (Figuras 6.103 e 

6.104). Esses elementos podem estar associados a fases como a kamacita (FeNi), taenita 

(FeNi), além da oxidação (O). Retidos no interior da trinca podem estar resquícios da resina 

de embutimento da amostra (C) e da alumina empregada para seu polimento (Al). 

 

a 

b
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Figura 6.102 – Imagem MEV/EDS do fragmento E após aquecimento em forja e conformação por martelamento 

exibindo oxidação intergranular e trincas (500x). 
 

 
Figura 6.103 – Imagem MEV/EDS do fragmento E apresentando o mapeamento dos elementos presentes (ferro, 

níquel, oxigênio, carbono e alumínio) (500x). 
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 Figura 6.104 – Imagem MEV/EDS do fragmento E apresentando o mapeamento individual dos elementos 
presentes (ferro, níquel, oxigênio, carbono e alumínio) (500x). 

 

 Outra análise MEV/EDS, foi realizada em uma lamela de taenita deformada pela 

ação da conformação por martelamento no fragmento E (Figura 6.105). Elementos como 

ferro, níquel e carbono foram detectados no mapeamento realizado por MEV/EDS (Figuras 

6.106 e 6.107). O ferro e o níquel, possivelmente, estão relacionados a fases de kamacita 

(FeNi) distribuída na matriz e à lamela de taenita (FeNi). A presença do carbono pode ser 

atribuída ao processo de embutimento da amostra devido ao uso de uma resina polimérica.  

 
Figura 6.105 – Imagem MEV/EDS de uma lamela de kamacita deformada pela conformação por martelamento 

no fragmento E (1000x). 
 

 



92 

 

 
Figura 6.106 – Imagem MEV/EDS apresentando a distribuição dos elementos presentes em uma lamela de 

kamacita deformada do fragmento E (ferro, níquel e carbono) (1000x). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.107 – Imagem MEV/EDS apresentando a distribuição dos elementos presentes em uma lamela de 
kamacita deformada do fragmento E (ferro, níquel e carbono) (1000x). 

 

 Após o aquecimento em forja a 740ºC, a conformação pelo martelamento e o 

resfriamento em água à temperatura ambiente, o fragmento F foi analisado por MEV/EDS 

revelando oxidação intergranular e trincas na amostra (Figura 6.108). Elementos como ferro, 

níquel, oxigênio, carbono e alumínio (Figuras 6.109 e 6.110) foram identificados no 

mapeamento realizado. Os elementos, possivelmente, estão relacionados a fases tais como a 

kamacita (FeNi), taenita (FeNi), e à oxidação (O), além da contaminação pela resina do 

embutimento (C) e alumina para o polimento da amostra (Al). 
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Figura 6.108 – Imagem MEV/EDS do fragmento F após aquecimento em forja, conformação por martelamento e 

resfriamento em água apresentando oxidação e trincas (1000x). 

 
Figura 6.109 – Mapeamento por meio do MEV/EDS para o fragmento F revelando diversos elementos (ferro, 

níquel, oxigênio, carbono e alumínio) (1000x). 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 6.110 – Elementos presentes no mapeamento individual com o MEV/EDS para o fragmento F (ferro, 
níquel, oxigênio, carbono e alumínio) (1000x). 
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 Lamelas de taenita deformada pela conformação por meio do martelamento no 

fragmento F foram analisadas (Figura 6.111) e foram identificados os elementos ferro e níquel 

relacionados às fases kamacita (FeNi) e às lamelas de taenita deformadas FeNi) (Figuras 

6.112 e 6.113).  

 
Figura 6.111 – Imagem MEV/EDS de lamelas de kamacita deformadas pela conformação por martelamento no 

fragmento F (500x). 

 
Figura 6.112 – Mapeamento dos elementos presentes nas lamelas de kamacita deformadas do fragmento F (ferro 

e níquel) em imagem MEV/EDS (500x). 
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Figura 6.113 – Mapeamento individual dos elementos presentes nas lamelas de kamacita deformadas do 
fragmento F (ferro e níquel) em imagem MEV/EDS (500x). 

 

 

6.15. MICRODUREZA VICKERS APÓS O FORJAMENTO A 740ºC 

   

 Prosseguindo com a metodologia planejada após os tratamentos térmicos a 900ºC e 

1300ºC, também foram realizados ensaios de microdureza Vickers nos fragmentos do 

meteorito Itutinga conformados por martelamento (fragmento E) e resfriado em água à 

temperatura ambiente (fragmento F), com carga de 25 gramas e 10 segundos de penetração. O 

índice médio de HV em amostras antes dos tratamentos térmicos e forjamentos (fragmentos 

B, C e D) é de 355+0,05. Assim como o valor de HV para o fragmento E foi de 220,00+0,05, 

a microdureza Vickers do fragmento aquecido a 740ºC e conformado por martelamento é 

37,96% menor do que a microdureza média dos fragmentos em estado natural. Já o fragmento 

F também aquecido a 740ºC mas conformado por martelamento e resfriado em água à 

temperatura ambiente apresentou o valor de HV de 257,00+0,05, ou seja 27,38% menor do 

que o valor dos fragmentos em estado natural, esses resultados sistematizados são 

apresentados na tabela VI.16. Para Bischoff e Stoeffler (1992) a baixa deformação da taenita 

também é um componente que causa o aumento da microdureza. No caso dos fragmentos E e 

F as taenitas estão muito deformadas. Lembrando-se ainda que o recozimento leva a uma 

menor dureza e as deslocações formadas são estruturas celulares alongadas (Buchwald, 1973). 
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 Tabela VI.16 - Microdureza Vickers do meteorito Itutinga após o forjamento a 740ºC. 
 

Fragmentos Meteorito 

Microdureza Vickers 

antes do 

tratamento térmico e 

forjamento 

Microdureza Vickers 

após o  

forjamento a 740ºC 

Microdureza Vickers 

após o  

forjamento a 740ºC e 

resfriado em água 

 

Variação da 

Microdureza 

 

 B  353,00+0,05 _____ _____ _____ 

 C 353,00+0,05 _____ _____ _____ 

 D 358,00+0,05 _____ _____ _____ 

Valor médio              355+5 _____ _____ 100,00% 

E             _____ 220,00+0,05 _____ - 37,96% 

F             _____ _____ 257,00+0,05 - 27,38% 

 
 

6.16. DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS RETROESPALHADOS 

 

 Para as pontas de flecha E e F e uma amostra A do meteorito Itutinga que não sofreu 

nenhum tratamento térmico, ou seja no “estado de entrega”, também foram realizadas análises 

utilizando recursos para o mapeamento dos grãos em função de sua orientação cristalográfica, 

possibilitando assim identificar as fases mais susceptíveis à deformação plástica e estimar o 

grau de deformação destas. 

 Recentemente, a técnica de MEV/EBSD tem sido utilizada muito por vários 

pesquisadores para estudar relações de orientação entre taenita e kamacita em meteoritos 

metálicos (Goldstein e Michael, 2006). No entanto, os parâmetros EBSD para as fases taenita 

e kamacita não estão disponíveis nos arquivos de informações cristalográficas 

(Crystallographic Information File - CIF) que são compartilhados via internet. Essas 

informações também não estão disponíveis para outros microconstituintes comuns nos 

meteoritos metálicos. Esta falta de informações evidencia as inúmeras possibilidades ainda 

abertas para a área de caracterização microestrutural dos meteoritos metálicos. 

  Desta forma, para a realização das análises previstas, além da preparação 

metalográfica minuciosa das amostras, exigindo um polimento final com sílica coloidal, o 

primeio passo foi produzir a indexação com as informaçãoes dos parâmetros para gerar os 

arquivos arquivo CIF para introdução no programa computacional que gerencia o 

equipamento. Destacamos então que  os arquivos CIF gerados para a taenita e kamacita 

constituem-se em sub-produtos adicionais dessa pesquisa, ainda que não estejam completos. 

 As análises EBSD detectaram as fases de kamacita (vermelho) e taenita (azul) para 

os três fragmentos como o fragmento A (Fig. 6.114), onde os grãos pretos representam fases 
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não identificadas. É provável que, regiões de kamacitas não tenham sido identificadas devido 

a falhas no polimento. Regiões de amostras com kamacita ou taenita, não indexadas, também 

já foram apontadas nos trabalhos de outros autores como Yang et al. (2011).  

 

 
Figura 6.114 – Mapeamento dos grãos por EBSD para o fragmento A identificando  

kamacita (vermelho) e taenita (azul), os grãos pretos representam fases não identificadas, possivelmente, por 
falha no polimento da amostra. 

 

 O reconhecimento destas fases é facilitado pela combinação de análises de EBSD e 

EDS (Nolze e Heide, 2019). Embora essa combinação possa aumentar a quantidade de 

padrões não indexados ou interpretados incorretamente, especialmente para mapas adquiridos 

em ampliações mais altas (Nolze e Heide, 2019).  

 Particularmente, nas pontas das flechas (amostas E e F), a análise EBSD não 

identificou algumas fases de taenita deformada, observadas por microscopia óptica ou 

eletrônica de varredura. Provavelmente, o retículo cristalino desta fase foi afetado pela 

deformação, impedindo a identificação (Fig. 6.115 e 6.116). Os padrões de difração de 

regiões deformadas são, geralmente, bem menos definidos e têm valores mais baixos de 

contraste de banda (Goldstein e Michael, 2006). 
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Figura 6.115 – Mapa de fases do fragmento E identificando kamacita (vermelho) e taenita (azul). 

 

 

 
Figura 6.116 – Mapa de fases para o fragmento F identificando kamacita (vermelho) e taenita (azul). 

 

 Os mapas de orientação cristalográfica, figura de polo inverso, tanto para o 

fragmento E como para o F não revelaram nenhuma orientação preferencial relevante para os 

grãos de kamacita ou taenita (Figuras 6.117 e 6.118). Segundo Cayron (2014), os meteoritos 

metálicos com longas lamelas no padrão de Widmanstätten não exibem, em seu estado 

natural, um gradiente de orientação contínuo, situação compatível com as amostras do 

Itutinga. No entanto, nossas amostras E e F foram plasticamente deformadas e, mesmo assim, 

não constatamos a ocorrência de orientações preferenciais significativas capazes de 

caracterizar uma textura cristalográfica típica. Seria necessário impor graus de deformação 

mais significativos? Ou os retículos das fases taenita e kamacita teriam flexibilidade para a 
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recuperação dinâmica acarretando recristalização concomitante com a deformação? São 

questões pertinentes que poderão ser abordadas em futuros trabalhos. 

 

  
Figura 6.117 – Mapa de orientação cristalográfica para o fragmento E. Não há evidências de formação de textura 

cristalográfica (orientações preferenciais dos grãos). 
  

  
Figura 6.118 – Mapa de orientação cristalográfica para o fragmento F. Não há evidências de formação de textura 

cristalográfica (orientações preferenciais dos grãos). 
 

 

6.17. ENSAIO DE PENETRAÇÃO  

 

 A funcionalidade (desempenho) de uma ponta de flecha está, diretamente, 

relacionada à capacidade de penetração face à função que este artefato tem de cumprir. 

 Visando qualificar esta funcionalidade realizamos testes de penetração, em bancada 

de laboratório, em uma lâmina de couro tratado. 
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 Às pontas de flecha E e F foram aplicadas cargas instantâneas de 60kgf, sem impacto 

e por queda livre percorrendo 5cm. 

 A lâmina de couro utilizada no ensaio tem dureza Shore A de 88,8+4,0, compativel 

com couros utilizados industrialmente que têm durezas na faixa de 50 a 80 (Drobny, 2007). 

 Após a penetração as pontas resistiram aos testes, sem qualquer dano aparente. 

Detalhes dos ensaios realizados podem ser observados nas figuras onde estão destacados o 

equipamento utilizado (Fig. 6.119), e as pontas elaboradas penetrando o couro (Fig. 6.120). 

As impressões permanentes (furos) podem ser observadas na lâmina testada (Fig. 6.121 e 

6.122). 

 

 
Figura 6.119 – Equipamento do ensaio de penetração, durômetro Shore, pontas de flecha E e F, e amostra de 

couro tratado. 
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Figura 6.120 – Ponta de flecha penetrando a placa de couro tratado. 

 

 O ensaio dinâmico disponibilizou 2,94+0,02J de energia cinética para a penetração 

das pontas de flecha na placa de couro tratado. As figuras mostram detalhes das perfurações 

dos ensaios sem impacto (Fig. 6.121) e dinâmico (Fig. 6.122). Sendo esta última 

consideravelmente maior. 

 

 
Figura 6.121 – Micrografia óptica das perfurações resultantes do ensaio de penetração sem impacto na lâmina de 

couro tratado (40x). 
 

 
Figura 6.122 – Micrografia óptica da perfuração resultante do ensaio de penetração dinâmico na lâmina de couro 

tratado (40x). 
 



102 

 

7. CONCLUSÕES 

  

 Realizadas todas as análises descritas verificou-se que após o tratamento térmico a 

900ºC, o fragmento C do meteorito Itutinga, que foi submetido à têmpera teve a kamacita 

transformada em fase 2, oxidação ao longo das fraturas e da taenita.  

 O surgimento da estrutura 2 é esperado em aquecimentos a temperaturas acima de 

750°C (Buchwald, 1975), como é o caso. Uma vez que não foi observada estrutura 2 antes 

dos tratamentos térmicos podemos admitir que o seu surgimento se deveu aos tratamentos 

realizados. 

 A microdureza Vickers de 353,00+0,05 do fragmento C diminuiu para 334,00+0,05 

(-5,34%). A diminuição da microdureza em sideritos já foi observada em tratamentos 

térmicos como o recozimento (Buchwald, 1975). 

 A quantidade de fósforo e níquel no meteorito tende a aumentar a dureza, sendo que 

os choques cósmicos promoveram elevação da dureza inicial do meteorito, atingindo valores 

entre 300 a 350HV (Buchwald, 1975), compatíveis com o valor da microdureza do siderito 

Itutinga. 

 Após o tratamento térmico a 1300ºC o fragmento C apresentou oxidação 

pronunciada e o surgimento de kamacita hachuriada. A microdureza diminuiu ainda mais 

caindo para 251,00+0,05 (-28,87%) desprezando a borda que foi oxidada. 

 Alguns meteoritos apresentam uma grande variação das microdurezas, que pode 

atingir níveis de até 100 unidades (Buchwald, 1975), conforme a diminuição de 28,87% do 

fragmento C e demais amostras.  

 Já no fragmento D que foi resfriado em caixa de areia, o tratamento térmico à 900ºC, 

transformou a kamacita em fase 2, provocou oxidação na borda e intergranular e sua 

microdureza de 358,00+0,05 foi reduzida para 245,00+0,05 (-28,97%).  

 O tratamento térmico à 1300ºC do fragmento D intensificou a oxidação, e uma 

porção da superfície foi desprendida nesse ensaio. A microdureza aumentou seu valor 

510,00+0,05 (+42,21%) desprezando a borda que foi oxidada.  A microdureza muito maior do 

que o esperado ocorreu em função de reações de difusão nas lamelas de taenita (Buchwald, 

1975). 



103 

 

 O fragmento B, que foi resfriado no interior do forno, quando aquecido à 900ºC 

também transformou a kamacita em fase 2 e ocasionou oxidação intergranular, com a 

microdureza diminuindo de 353,00+0,05 para 249,00+0,05 (-29,32%). 

 No tratamento térmico a 1300ºC observou-se, no fragmento B, a ocorrência de zona 

refundida e a presença de silício. Verificou-se ainda uma oxidação pronunciada, sendo a 

maior dentre as amostras e o surgimento de kamacita hachuriada. A microdureza diminuiu 

para 194,00+0,05 (-44,96%) desprezando a zona de refusão que foi oxidada.  

 As análises por meio da espectrometria de emissão óptica para os fragmentos A, B, C 

e D apontaram para uma composição química com 89,8% de ferro e 3,65% de níquel, não 

identificando nem quantificando os elementos gálio, germânio e irídio fundamentais para a 

classificação dos sideritos. Além disso, os valores médios obtidos diferem da composição 

química do siderito Itutinga estabelecida na literatura revelando a limitação desta técnica. 

 Aplicando a dois fragmentos do meteorito Itutinga processos rudimentares de 

conformação mecânica realizou-se o aquecimento em forja a 740ºC e a conformação pelo 

martelamento nos fragmentos E e F resultando em pontas de flechas. O fragmento F além do 

aquecimento e após o martelamento foi resfriado em água à temperatura ambiente. Esses 

processos resultaram no surgimento da fase 2, trincas e oxidação principalmente nas pontas 

das amostras. Como resultado da ação de conformação por martelamento detectou-se, ainda, o 

surgimento de lamelas de taenita deformadas. 

 Apesar do aquecimento abaixo de 750°C (Buchwald, 1975), a 740°C verificou-se o 

surgimento da estrutura 2 nos fragmentos E e F conformados por martelamento. Há que se 

considerar a impossibilidade de se fixar o termopar na amostra diante da necessidade de 

retirá-lo imediatamente antes de iniciar o martelamento. O termopar foi posicionado o mais 

próximo possível da amostra em processo de aquecimento na forja.  Para ligas indiustriais, 

Romig e Goldstein (1980) informam que a estrutura 2 ocorre entre temperaturas de 300 a 

700°C em ligas de Fe-Ni e Fe-Ni-P. 

 Aquecimentos a temperaturas relativamente baixas, em termos metalúrgicos, (por 

volta de 600°C), favorecem a oxidação dos sideritos (Buchwald, 1975). A oxidação será ainda 

mais pronunciada à temperaturas acima de 800°C (Buchwald, 1975). Portanto, a oxidação 

verificada nas amostras submetidas aos tratamentos térmicos está em conformidade com o 

registrado na literatura específica. 

 Tomando como referência a microdureza Vickers em amostras antes dos tratamentos 

térmicos e forjamentos (fragmentos B, C e D), cujo valor é de 355+5, o fragmento E 
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apresentou dureza HV de 220,00+0,05, correspondendo a uma diminuição de 37,96% e o 

fragmento F HV de 257,00+0,05, representando um valor de 27,38% menor do que o dos 

fragmentos em estado natural. Portanto, o aquecimento a 740ºC conduziu à diminuição na 

microdureza das amostras do meteorito, quando comparado ao estado natural. Mas 

comparando com as amostras aquecidas a 740ºC e conformadas por martelamento, o 

fragmento que foi resfriado em água à temperatura ambiente, F, atingiu um índice 14,54% 

maior do que o fragmento E, que foi resfriado ao ar ambiente.  

 As análises MEV/EBSD para as pontas de flecha E e F permitiram identificar as 

fases kamacita e taenita; no entanto, os grãos de taenita deformada - que não foram 

reconhecidos, sugerem alterações dimensionais do retículo cristalino. 

 As pontas de flechas, E e F, mostraram-se suficientemente rígidas para penetrarem 

uma amostra de couro tratado, permanecendo fisicamente inalteradas nas condições dos 

ensaios de penetração realizados. 

 Por fim, demonstrou-se a viabilidade da produção de ferramentas elaboradas com 

ferro meteorítico seguindo procedimentos metalúrgicos primitivos e que poderiam 

desempenhar funções específicas (perfuração, por exemplo) no quotidiano de uma 

comunidade primitiva. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Dar continuidade à caracterização de um novo meteorito metálico, o Lambari, com 

envio de amostra para a determinação (em partes por milhão – ppm) de Gálio (Ga), Germânio 

(Ge) e Irídio (Ir) por meio de Análise Instrumental por Ativação de Nêutrons (INAA) 

recorrendo, possivelmente, ao apoio da estrutura de pesquisas existentes no Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). 

 Fomentar análises por Espectrometria de Massa Atômica com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP-MS), para determinação do percentual de níquel nos meteoritos metálicos. 

Uma parceria com o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) poderia 

facilitar o acesso a esta técnica. 

 Determinar as concentrações de Ni na interface kamacita e taenita, do meteorito 

Itutinga, por meio de microssonda eletrônica visando obter informações para determinação 

das taxas de resfriamento obtidas com outros meteoritos do grupo IIIAB. 

 Realizar tratamentos térmicos em temperaturas superiores às utilizadas neste trabalho, 

por exemplo, próximas a 1500 ºC que é a temperatura de fusão de algumas ligas ferrosas. 

 Incentivar o estabelecimento de condições institucionais para a criação de um grupo 

de trabalho dedicado a pesquisas em Arqueometalurgia iniciando pela criação de um setor de 

Arqueometalurgia no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP objetivando 

consolidar essa área temática no âmbito das pesquisas interdisciplinares hoje praticadas de 

forma isolada. 

 Gerar arquivos de informações cristalográficas completos (Crystallographic 

Information File - CIF) para o MEV/EBSD para as fases taenita e kamacita.  

 Interagir com o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(MN/UFRJ) em prol do desenvolvimento de pesquisas visando à recuperação/revalorização 

do acervo de metoritos fortemente atingido pelo incêndio ocorrido em 02 de setembro de 

2018.  

  Normatizar o teste de perfuração desenvolvido no LESTA – Laboratório de 

Engenharia de Superfícies e Ténicas Afins da Escola de Minas/UFOP. 
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