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ABSTRACT 
It was in the beginning of the XXst. century, just when it was starting its practical 
application, decades before Brazil’s industrialization, that metallography was 
brought from Europe to Brazil. The first equipment were acquired in 1907, and in 
1910 metallography teaching was already established in “Escola Polytechnica de 
São Paulo”. From 30´s through 50´s the railway gave a great push to the 
development of metallography, followed by automotive industry in the second half 
of 50´s and in the 60´s. Today, metallography spread out through the entire 
country, not only as an industrial testing, but also in research and development, 
because it is rare to find any publication in Materials Engineering that does not 
present at least one micrographic photo. 
 
 
Em 1907, menos de cinqüenta anos depois de Sorby tê-la descoberto [1], ainda no 
inicio do seu uso prático e pouco divulgado mesmo nos centros mais adiantados 
da Europa, Hippolyto Gustavo Pujol, Jr. introduziu a Metalografia Microscópica no 
Brasil[2]. 
 
Pujol, que chefiou o Gabinete de Resistência dos Materiais (precursor do IPT) de 
1906 a 1917, após um estágio em Zurique e visita a laboratórios de Viena, Berlim, 
Stuttgart, Munique, Bruxelas e Paris, em 1906, retornou ao Brasil com idéias 
novas, inclusive a da implantação da metalografia.  
 
 
O primeiro laboratório de metalografia  
 
O precursor do atual Laboratório de Metalografia do IPT foi um dos primeiros do 
continente americano. É fabuloso, assim como ocorre em outras áreas 
tecnológicas do IPT, que ele tenha sido implantado numa época muito anterior à 
da industrialização brasileira. 
 
A publicação do IPT de 1949, intitulada “Meio Século de Tecnologia”,[2] apresenta 
a relação dos equipamentos adquiridos em 1907 para um laboratório 
metalográfico, concebido a partir do modelo do laboratório das usinas “De Dion 
Buton” de Paris, onde há um microscópio óptico Zeiss para metalografia. Em 1910 
foi importado um banco metalográfico tipo Le Chatellier, construído pela casa 
Pellin, de Paris, que até hoje é preservado no IPT (figura 1). 
 



 
 
Figura 1. Microscopia óptica do Gabinete de Resistência dos Materiais em 1910, 
mostrando três microscópios de bancada. À frente, o Banco Metalográfico Ph. 
Pellin; ao fundo e à direita, uma câmara fotográfica para macrografia (Arquivo 
Metalografia – IPT) 
 
Os frutos da viagem de Pujol à Europa e da aquisição do equipamento laboratorial 
não tardaram, pois em 1910 o ensino da Metalografia já estava estabelecido. Em 
1912 a Revista Politécnica publica um artigo escrito por Pujol [3] denominado 
“Noções elementares de Metallographia Microscópica e AnalyseThérmica”, 
contendo fotografias de microestruturas analisadas naquela época, documentadas 
por meio do banco metalográfico Ph. Pellin (figura 2). 
 
 



 
Figura 2. Imagens obtidas por Pujol usando o Banco Metalográfico Ph. Pellin. 
Reprodução – Revista Polytéchnica  outubro e novembro, 1912 Nos 39/40 Grêmio 
da Escola Polytéchnica de S. Paulo, São Paulo, SP 
 
 
A consolidação 
 
O grande avanço da metalografia no Brasil se deu por causa da demanda de 
ensaios proveniente da ferrovia, que se expandia pelo interior do País a partir do 
final dos anos 20 [4, 5], sobretudo após o engenheiro Hubertus Colpaert assumir a 
chefia do Laboratório em 1928. Colpaert não apenas sistematizou suas atividades, 
mas estudou extensivamente as características metalográficas dos materiais 
ferrosos: aços e ferros fundidos. Naquele tempo, as oficinas de manutenção das 



companhias de estrada de ferro que eram responsáveis pela confecção de muitas 
peças de reposição envolvendo usinagem, soldagem, fundição e tratamentos 
térmicos, utilizavam o suporte do IPT. Esta relação constituía um caminho de mão 
dupla. Os problemas trazidos ao IPT estimulavam a aquisição de novos 
conhecimentos necessários para resolvê-los e as soluções obtidas davam 
confiança ao cliente para fazer novas consultas sobre outros problemas. Esse 
trabalho experimental culminou com a publicação do Boletim 40 do IPT 
“Metalografia macrográfica e micrográfica dos produtos siderúrgicos comuns” [6] 
mais tarde transformado no livro “Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns” 
[7], revisado por A.A.Arantes e editado por Edgar Blücher em 1959. A não ser por 
alguns termos e técnicas metalográficas mais modernas, o livro é atual. Não só 
pelo seu valor didático, mas pela quantidade e variedade de macrografias e 
micrografias de microestruturas de aços carbono e ferros fundidos cinzentos. 
 
 
Conseqüências para o desenvolvimento tecnológico 
 
Nos anos 50, quando foi implantada a indústria automobilística no Brasil, já havia 
no IPT todo o conhecimento experimental sobre microestrutura e tratamentos 
térmicos de materiais metálicos. Este fator foi de grande importância para o seu 
desenvolvimento pioneiro. Como na relação previa com a ferrovia, o benefício foi 
mútuo. Ao dar suporte à indústria automobilística nascente, vieram novos desafios 
que permitiram ampliar os horizontes do conhecimento na análise microestrutural 
e seleção de materiais do Laboratório. Foi fundamental à época a participação de 
A.A. Arantes que, além de atuar diretamente nas experiências laboratoriais e no 
desenvolvimento de componentes nacionais para a indústria nascente, fez escola, 
formando engenheiros, como R.R. Vieira,T. Cescon, J. Finardi, P.S..C.P.Silva, R. 
Papaleo e S. Wolyneck. Eles atuaram não só como engenheiros, mas também 
disseminaram o conhecimento como professores da Escola Politécnica e de 
outras instituições, criando novas gerações de profissionais. Dentro desse enfoque 
não se pode deixar de mencionar a participação de R.L. Pereira, contemporâneo 
de Arantes e também discípulo de Colpaert que, ainda nos ano 50, se desligou do 
IPT para atuar como professor na Escola de Engenharia em São Carlos. Nessa 
época a metalografia também já havia se disseminado pelo Brasil, ensinada em 
cursos de Engenharia de outros estados, especialmente no Rio Grande do Sul e 
em Minas Gerais. 
 
A pesquisa, tanto na universidade como nos institutos de pesquisa brasileiros, a 
exemplo das instituições estrangeiras, passou a usar a metalografia como 
ferramenta experimental. Principalmente no estudo das transformações de fase 
como solidificação, recristalização, e precipitação, entre outras. Nesse contexto, 
pode-se dizer que é muito raro encontrar uma única publicação na área de 
materiais metálicos que não apresente pelo m enos uma micrografia, mesmo que o 
foco do trabalho seja na área de processos em que a análise da microestrutura 
não seja de importância primordial. 
 
 
 
 
 



Microscopia Eletrônica de Varredura 
 
Na década de 70, o IPT adquiriu uma microssonda eletrônica, ampliando a 
capacitação analítica da Metalografia. Esse equipamento, também conhecido 
como microscópio eletrônico de varredura (MEV) permite não apenas observar 
imagens, mas efetuar a análise química localizada. Permite selecionar áreas 
microscópicas e submetê -las à analise química. O MEV, como ferramenta 
analítica, possibilitou identificação de produtos de corrosão, inclusões endógenas 
e exógenas provenientes de processos de fabricação de metais e ligas, além da 
composição dos microconstituintes normais dos materiais.  
O MEV da Metalografia do IPT desempenhou papel fundamental na disseminação 
do conhecimento e do uso da nova técnica, pois as portas do laboratório se 
abriram para auxiliar a indústria metalúrgica na correção de problemas 
provenientes dos processos como, por exemplo, contaminações por refratários ou 
escória, para dar suporte a pesquisadores no desenvolvimento dos seus trabalhos 
científicos e tecnológicos e no estudo de novas ligas ou de novos processos. A 
amplitude de aplicação foi tão grande que permitiu não apenas a análise de 
problemas da indústria em geral, mas de outros produtos como ligas dentárias e 
próteses ortopédicas, dando suporte a pesquisas nas áreas médica e 
odontológica, tanto no desenvolvimento experimental de materiais, quanto na 
avaliação de peças removidas de pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. [a] Precipitação de cementita em contorno de grão ocorrida durante 
tratamento térmico de cementação – Registro N o. 21.282. 
[b] Precipitação de grafita em um aço de baixo carbono devido a longo tempo de 
permanência em temperatura abaixo da temperatura eutetóide (amostra removida 
de uma chaminé) - Registro No 22.510  
 
 
6. Aplicações 
 
Um ramo da tecnologia que vem utilizando a metalografia desde a sua descoberta 
e do qual o IPT é não apenas pioneiro no Brasil, mas também  líder, é o da análise 
de falhas de componentes mecânicos e estruturas. O termo “falha” pode ser 
entendido como um dano causado ao componente ou estrutura que prejudica ou 
inviabiliza o desempenho da peça em serviço. Esse conceito é bastante 
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abrangente, podendo ser representado por trincas, fraturas, deformações 
permanentes, perda de espessura por corrosão ou desgaste, fragilização do 
material, ou qualquer outro fenômeno que atenda a esta definição. A contribuição 
da metalografia para determinar a causa de falhas se dá pela observação dos 
defeitos, das inclusões, das fases frágeis em contorno de grão, dos precipitados 
anódicos ou catódicos em relação a matriz, entre tantos outros exemplos. A 
análise fractográfica por meio MEV veio se somar aos recursos utilizados para a 
identificação dos mecanismos de fratura, contribuindo sensivelmente para a 
solução da análise de falhas, sendo determinante em diversos deles. Desta 
maneira, atualmente, a metalografia divide com sua irmã mais nova, a 
microfractografia, a responsabilidade de produzir evidências confiáveis na análise 
de falhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. [a] Precipitação de hidretos em liga de titânio - Registro No 24.769 
[b] Eutético chumbo estanho - Registro N o 24.521. 
 
O Laboratório de Metalografia mais uma vez deu sua contribuição tecnológica 
quando, na década de 70 e inicio da década de 80, houve restrições a 
importações, não se limitando apenas a determinar as características 
microestruturais dos materiais, mas de todo o processo de fabricação para a 
industria em geral. Paralelamente, a indústria de açúcar e álcool, que estava 
sendo incentivada pelo governo, contou com toda e experiência do Laboratório na 
seleção, especificação e análise de falhas de materiais.  
 
Desde o inicio das atividades do Laboratório, até hoje, há mais de 38.000 
fotografias registradas. Cria-se a possibilidade de reuni-las, selecioná-las, 
classificá-las e publicá-las num Atlas Metalográfico, que temos certeza, nada 
ficará devendo às publicações mais renomadas do gênero. A figura 3a mostra um 
caso de falha causada pela precipitação de cementita em contorno de grão devido 
a um  potencial de carbono excessivo na cementação. A figura 3b mostra um 
fenômeno raro, pois não se espera observar grafita em aços de baixo carbono 
comuns. A figura 4a apresenta uma precipitação no estado sólido em uma liga de 
titânio, causado pela reação entre o material e o hidrogênio absorvido do meio 
ambiente e a figura 4b, um eutético chumbo-estanho, que ilustra o lado estético 
da metalografia. Esses poucos exemplos dão uma idéia de como a análise 
metalográfica, se feita de maneira adequada, pode ser uma arma poderosa na 
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investigação de propriedades dos materiais metálicos e suas alterações advindas 
das mais diferentes causas.  
 
A metalografia óptica no Brasil faz 100 anos e é ela, acima de tudo, a 
homenageada. Por isso outras técnicas importantes na avaliação das 
propriedades dos materiais não estão sendo consideradas. Na realidade todas 
elas se complementam, havendo situações em que não se pode prescindir de 
nenhuma. 
 
 
Considerações finais 
 
Muitos insistem que a metalografia é apenas uma ferramenta para controlar o 
processamento, ou a presença de descontinuidades ou defeitos do material. Sem 
dúvida, ela é uma ferramenta para o metalógrafo, assim como o cinzel também o é 
para o escultor e as palavras para o escritor. Da mesma maneira que há obras -
primas na escultura e na literatura, há também muito lixo artístico e literário. 
Quando a imagem micrográfica é observada por um conhecedor da arte, a 
interpretação é definitivamente muito mais que uma simples descrição dos 
microconstituintes presentes, pois está sendo feita por alguém com habilidade de 
ver e não apenas de enxergar. 
 
 
Referências  
 
1. Clinging V. in: A Biography of Henry Clifton Sorby, p.2 –  
http://www.sorby.org.uk/hcsorby.shtml. 
 
2. Meiller J.L. e Silva F.I.A.  Meio Século de Tecnologia – 1899-1949, Boletim 34, 
IPT, 1949. 
 
3. Pujol H.G. Noções elementares de Metallographia Microscop ica e Analyse 
Thermica Revista Polytechnica outubro e novembro, 1912 Nos 39/40 Gremio da 
Escola Polytechnica de S. Paulo, São Paulo, SP. 
 
4. Acervo Técnico do Laboratório de Metalografia, IPT. 
 
5. Ito H.L. Apoio do Laboratório de Metalografia do IPT à ferrovia Ferrovia - 
Encarte Especial, no 150 janeiro/fevereiro, São Paulo, 1994   
6 Colpaert H.. Metalografia macrográfica e micrográfica dos produtos siderúrgicos 
comuns, Boletim 40, IPT, São Paulo, 1951. 
 
7 Colpaert H. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns, Edgar Blucher, 2ª 
edição, São Paulo, 1959. 


