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Concurso de imagens



23 a 25 de novembroCategorias:

• Macroscopia/microscopia ótica: imagem ou vídeo de macroscopia, 
microscopia ótica ou confocal ou estereoscopia, 

• Microscopia eletrônica: microscopia eletrônica de varredura ou 
transmissão ou microscopia de força atômica;

• Simulação: imagem ou vídeo obtido por metodologias de simulação;

• Voto popular: baseada no número de “curtidas” na página oficial do 
evento no Facebook até as 10 horas da manhã de hoje.
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• Critério técnico: qualidade da imagem ou vídeo 
enviado: imagem em foco, sem sombras ou aberrações, 
com resolução adequada (que permita sua clara 
visualização);

• Relação com a linha de pesquisa realizada descrita;
• Critério estético: originalidade na escolha do título da 

imagem ou vídeo, relação entre morfologias e cores 
(para o caso de técnicas que permitam cores ou 
coloridas artificialmente);

Critérios de avaliação
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Vencedora da primeira categoria
Autores: Sergio Luis Gonzalez Assias - Leonardo Nicolas Lopes;

Orientador: Hector Kotik;

Nome: Pôr do Sol em Arpoador;

Categoria 1
Macroscopia/microscopia ótica:
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Descrição da imagem: Todas as tardes a imensidade do mar carioca bate
com força contra uma estrutura rochosa, a pedra do arpoador que sobressai
do continente orgulhosa, pretenciosa, forte, testemunha de pedidos de
casamento, choros, amores, discussões e tantas coisas a mais...
Acompanhada de uma gama de cores laranjas que contrastam
perfeitamente com o azul do mar, o cinza e preto da pedra portuguesa que
adorna a zona sul, e a mistura multicultural de nativos e estrangeiros que
frequentam o charmoso lugar. Essa cena maravilhosa se repete dia após dia
no Pôr do Sol do Arpoador, a qual é relembrada pelo contraste de cores com
tons cálidos e azulados, da superfície de fratura de um corpo de prova SE(B)
que apresentou splits. As texturas das regiões de cores mais cálidas e os
produtos de corrosão trazem a nossa mente a textura da areia da praia, e as
cicatrizes que têm deixado o mar e o vento ao acariciar a pedra ao longo do
tempo. Um processo de heat tinting deu a zona de crescimento estável de
trinca e a o interior dos splits um tom azulado, o qual interrompe repentina
e irregularmente com a zona de pós-trincamento por fadiga e fratura frágil,
assim como o frio mar carioca entra forte e imponente na divisão das praias
do Diabo e Ipanema.

Categoria 1: macroscopia/microscopia ótica:
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• Técnica: Um corpo de prova SE(B) com dimensões W = 26 mm e B = 13 mm (nomenclatura de 
mecânica da fratura) foi usinado a partir de uma chapa de aço DH36, de acordo com a norma 
ASTM E 1820-20. Uma trinca foi nucleada no corpo de proba mediante pré-trincamento por 
fatiga até atingir a/W = 0,45. Posteriormente, o corpo de prova foi testado sobre 
carregamento monotônico a -60 °C, empregando uma máquina Servo-hidráulica MTS 
Landmark com uma câmera ambiental acoplada, de acordo com a norma ASTM E 1820-20. 
Post mortem, o corpo de prova foi submetido a um processo de heat tinting, post-trincado 
por fadiga e posteriormente fraturado fragilmente após submergi-lo em nitrogênio líquido. A 
macrografia foi tomada sob iluminação amarela utilizando a PixelCam de um celular Xiaomi 
Redmi Note 8 Pro em modo macro.

• Relação com a linha de pesquisa: Os splits são delaminações perpendiculares ao plano do 
crescimento da trinca que aparecem durante testes de mecânica da fratura em condições de 
alto constraint de aços laminados por processos de laminação convencional. A aparição de 
splits se observam como quedas de cargas repentinas no registro carga vs deslocamento ou 
carga vs CMOD. Entretanto, existem outros fenômenos que causas eventos similares, para a 
identificação da origem das quedas de carga é necessário observar a superfície de fratura. A 
avaliação da tenacidade à fratura de aços laminados que apresentam splits não é um tema 
fechado dentro da mecânica da fratura, existem diversos desafios e lacunas no entendimento 
de fenômenos associados aos splits. Em consequência, nesse tema é que o mestrando Sergio 
Assias desenvolve sua pesquisa.

Categoria 1: macroscopia/microscopia ótica:
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Vencedora da segunda categoria
Autora: Alessandra Vieira Guimarães;

Orientador: Leonardo Sales Araujo;

Nome: Coração partido;

Categoria 2
Microscopia eletrônica:
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• Descrição da imagem: Em meio a tantas discordâncias, o amor prevalece! Durante essa 
pandemia, que tem nos deixado tantas marcas, que as discordâncias passem sem 
alterar nossos corações. Partícula de um carbeto de cromo (Cr 23 C 6 ) sendo cortada 
por discordâncias em matriz austenítica de um aço.

• Técnica: Microscopia Eletrônica de Transmissão em campo claro, aumento nominal 
110000X. Equipamento: Microscópio Eletrônico de Transmissão, marca Phillips, Modelo 
CM20;

• Relação com a linha de pesquisa: Análise das partículas de carbetos em matriz 
austenítica;

Categoria 2
Microscopia eletrônica:
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Vencedora da terceira categoria

Autor: Avneer Philippe Costa Cintra;

Orientador: Luís Marcelo Marques Tavares;

Nome: Exato Momento da Quebra da Pelotas Minério de Ferro;

Categoria 3
Simulação:



23 a 25 de novembro

• Descrição da imagem: Essa imagem é do instante que pelotas de minério de ferro 
sofrem quebra, podendo ser ser superficial ou total.;

• Técnica: Imagens foram tiradas pela Câmera de alta velocidade modelo Phantom M310;

• Relação com a linha de pesquisa: Ajuda a identificar diferentes tipos de quebra na 
calibração de modelos matemáticos.

Categoria 3
Simulação:
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•Depois de uma disputa acirradíssima com 
uma virada na madrugada de hoje e a 

obtenção de 1349 curtidas ...

Categoria 4
Voto popular:
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Vencedora da quarta categoria

Autora: Alessandra Vieira Guimarães;

Orientador: Leonardo Sales Araujo;

Nome: Coração partido;

Categoria 4
Voto popular:


