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RESUMO 

 

OLIVEIRA, V. B. Avaliação da estabilidade microestrutural do aço ferrítico-
martensítico Eurofer-97 recozido isotermicamente até 1350oC. 2014. 164 p. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena. Universidade de São 
Paulo, Lorena – SP, 2014. 
  

A geração de novas fontes de energia limpa, segura e renovável por meio da fusão 
nuclear envolve importantes desafios tecnológicos, dentre eles a pesquisa, 
caracterização e a fabricação de materiais avançados para os futuros reatores de fusão 
nuclear. Os aços ferrítico-martensíticos de reduzida atividade radioativa, em especial a 
liga Eurofer-97, destacam-se por apresentar uma combinação única de propriedades 
para esta aplicação. O objetivo desta Tese de Doutorado é avaliar a estabilidade 
microestrutural deste aço recozido numa ampla faixa de temperaturas. Cálculos 
termodinâmicos e testes de dilatometria foram usados para determinar as temperaturas 
de transformação de fase. A estabilidade microestrutural foi estudada por meio de 
recozimentos isotérmicos entre 200 e 1350oC após laminação a frio com reduções de 40, 
70, 80 e 90%. A avaliação da estabilidade mecânica do aço Eurofer-97 foi realizada por 
meio de medidas de dureza Vickers. As principais técnicas utilizadas para 
caracterização microestrutural foram microscopias eletrônica de varredura e de 
transmissão, tomografia por sonda atômica e medidas de magnetização DC. Tanto a 
textura como a microtextura foram determinadas por meio de medidas de difração de 
raios X e de elétrons retroespalhados (EBSD). Recuperação, recristalização primária e 
crescimento anormal de grão ocorrem neste material recozido abaixo de 800oC. Acima 
desta temperatura, a transformação martensítica ocorre alterando bastante a 
micoroestrutura. A cinética de crescimento anormal de grão é alterada pela quantidade 
de redução a frio previamente aplicada. A hipótese proposta para explicar o crescimento 
anormal de grãos neste material baseia-se principalmente na vantagem de tamanho 
adquirida pelos núcleos de recristalização primária com diferenças de orientação médias 
superiores a 45º em relação aos vizinhos. Neste caso, o crescimento anormal de grão é 
responsável por fortalecer as componentes {111}<110> e {111}<112>, {001}<110> e 
{110}<001>. Acima de 800oC a transformação martensítica prevalece elevando a 
dureza Vickers e randomizando a textura deste aço. As características do produto 
transformado dependem tanto da temperatura de austenitização quanto do tamanho 
incial do grão ferrítico. Os dados de composição química das partículas estáveis após 
recozimento em temperaturas inferiores a 800oC foram usados para validar os resultados 
dos cálculos termodinâmicos obtidos via Thermo-Calc. 
 

Palavras-chave: Eurofer-97. Laminação a frio. Crescimento anormal de grão. 
Transformação martensítica. Meso e (micro-)texturas. 



 
 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, V. B. Microstructural stability of ferritic-martensitic Eurofer-97 steel 
annealed up to 1350oC. 2014. 164 p. Thesis (Doctoral of Science) – Escola de 
Engenharia de Lorena. Universidade de São Paulo, Lorena – SP, 2014. 
 

Clean, safe, and renewable energy sources such as nuclear fusion comprise important 
technological challenges, including research, characterization and manufacture of 
advanced materials for future fusion reactors. Modified ferritic-martensitic steels with 
reduced radioactive activity (RAFM), especially Eurofer-97 steel, are among worldwide 
references in the nuclear field for their unique properties. The scope of this Thesis is to 
evaluate the microstructural (thermal) stability in ferritic-martensitic Eurofer-97 after 
annealing within a wide range of temperatures. Themodinamic calculations as well as 
dilatometric tests were used to determine the main phase transformation temperatures. 
The microstructural stability of this steel was followed by isothermal annealing between 
200 and 1350°C after cold rolling to 40, 70, 80 and 90% reductions in thickness. The 
mechanical stability in the Eurofer-97 was assessed by Vickers microhardness 
measurements. Representative samples for each metallurgical condition were 
characterized by scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, atom 
probe tomography, and DC-magnetization tests. Both texture and microtexture were 
evaluated by X-ray diffraction and electron backscattered diffraction (EBSD) 
techniques. Recovery, primary recrystallization, and abnormal grain growth (secondary 
recrystallization) processes have been observed at temperatures below 800°C. The 
amount of abnormally grown grains depends on the amount of previous cold rolling. 
The hypothesis for the most probable mechanism responsible for abnormal grain growth 
is based on the advantage size acquired by nuclei with misorientations above 45º 
surrounding their neighboring grains, even in regions where primary recrystallization 
was incomplete. The texture developed after abnormal grain growth has components 
belonging to α- and γ-fibers with predominance of {111}<110>, {111}<112>, 
{100}<110> e {110}<001> components. The martensite transformation takes place 
when this steel is annealed above 800°C causing an increase of hardness, significant 
changes in microstructure, and texture weakening. The martensitic sructure depends 
very much on both austenitization temperature and initial austenitic grain size. The 
results of chemical analyses of stable particles present in samples annealed below 800oC 
were used to validate the thermodynamic calculations provided by Thermo-Calc. 
 
Keywords: Eurofer-97. Cold rolling. Abnormal grain growth. Martensitic 
transformation. Meso and (micro-)textures. 
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1. Introdução, justificativas e objetivos 

A busca por novas fontes de energia limpa, segura e renovável se faz cada vez 

mais necessária devido à anunciada escassez das fontes energéticas tradicionais e à 

reconhecida influência que a queima de combustíveis fósseis exerce na provável 

aceleração das mudanças climáticas (GIACOMELLI, 2009; LIOR, 2010). A construção 

do reator experimental ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) em 

Cadarache (França) propõe gerar energia limpa e renovável por meio da fusão nuclear. 

Trata-se de um projeto ambicioso desenvolvido por um consórcio internacional e que se 

baseia no desenvolvimento da tecnologia de geração e confinamento do plasma para 

geração de energia. Para tanto, há a necessidade de se desenvolver materiais capazes de 

suportar os elevados fluxos térmicos e os danos potenciais devido aos elevados fluxos 

de nêutrons rápidos gerados no plasma (BARABASH, 2004; GAGANIDZE et al., 2006 

ZINKLE, WAS, 2013; YAN et al., 2013).  

O reator ITER utilizará materiais estruturais convencionais, em especial o aço 

austenítico AISI 316-L(N), uma modificação do aço AISI 316L com baixos teores de 

carbono (< 0,03%) e de nitrogênio (0,08-0,16). Dependendo dos resultados obtidos no 

ITER com relação aos painéis de teste modulares (TBMs)1, novos materiais estruturais 

precisarão ser aperfeiçoados para a construção do futuro reator de demonstração 

DEMO, cuja previsão mais otimista para o início das operações é 2040 (BARABASH, 

2004; FIORE, 2006). Dentre os candidatos para a construção dos componentes 

estruturais do futuro reator de fusão DEMO destacam-se os aços ferrítico-martensíticos 

de atividade radiaotiva reduzida (BOLT et al., 2004; LÄSSER et. al., 2007; LUCON; 

VANDERMEULEN, 2009; ZINKLE; BUSBY, 2009). Trata-se de aços inoxidáveis 

ferríticos modificados contendo entre 9 e 16% em peso de cromo, sendo que um deles, 

em particular, é o aço denominado Eurofer-97. Este aço, apesar do avançado estágio de 

desenvolvimento e qualificação de potenciais fornecedores, ainda carece de um 

entendimento mais aprimorado da evolução de sua microestrutura, textura e 

propriedades mecânicas em altas temperaturas.  

Para aplicações em altas temperaturas na indústria nuclear, o aço Eurofer-97 

precisa ser conformado plasticamente durante a confecção dos componentes estruturais. 

                                                 
1 Do inglês “Test Blanket Modules”. 
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A deformação plástica introduz defeitos que são o potencial termodinâmico para a 

recristalização primária. Sob elevadas temperaturas e por longos tempos, outras reações, 

além da recristalização primária, podem ocorrer, tal como o crescimento anormal de 

grão (ou recristalização secundária), reduzindo a resistência mecânica do material e 

alterando sua textura cristalográfica durante a vida em serviço. A ausência local de 

partículas finas e estáveis abaixo de 800oC, além da presença de texturas fortes de 

deformação e de recristalização neste aço, contribui para a eventual ocorrência de 

crescimento anormal de grão. É importante considerar que, mesmo sob refrigeração, 

picos de temperatura causados por eventuais instabilidades do plasma podem ocorrer no 

reator. Por isso, os materiais utilizados na confecção dos componentes estruturais do 

reator podem sofrer modificações microestruturais indesejáveis associados também à 

transformação martensítica durante o subseqüente resfriamento.  

O objetivo desta Tese de Doutorado é avaliar a estabilidade microestrutural 

(térmica) do aço ferrítico-martensítico Eurofer-97 (9%Cr em peso) quando laminado a 

frio e recozido isotermicamente numa ampla faixa de temperaturas (200-1350oC) 

próximas daquelas esperadas nas paredes da câmara de confinamento do plasma no 

reator de fusão. Os estudos neste aço foram separados em duas vertentes distintas.  

Primeiro, o material laminado (40, 70, 80 e 90%) foi recozido em temperaturas 

dentro do campo ferrítico (200-800oC) e avaliado quanto à ocorrência de reações de 

restauração devido às recristalizações primária e secundária e a conseqüente mudança 

de textura associada. A maior parte dos trabalhos publicados sobre recristalização 

secundária em aços limita-se aos chamados aços elétricos (Fe-Si) com grão orientado 

(forte textura tipo Goss {110}<100>) utilizados na fabricação de motores e 

transformadores elétricos mais eficientes. Dentre as possíveis hipóteses propostas para 

explicar o crescimento anormal de grão nos aços elétricos, nenhuma explica este 

fenômeno de forma absolutamente inequívoca, daí a razão para novas investigações em 

outros materiais. Vários estudos abordam a evolução da microestrutura e da textura em 

aços Fe-Si e em aços de baixo carbono, mas muito pouco é reportado sobre os 

mecanismos de formação da textura de recristalização secundária em aços ferríticos 

com alto teor de cromo. Na segunda vertente, os estudos estendem-se à transformação 

martensítica neste aço quando austenitizado em temperaturas mais elevadas no campo 

austenítico (900-1300oC). Diferentemente do que já foi reportado na literatura para 

outros aços, ainda existem dúvidas associadas à transformação martensítica no aço 

Eurofer-97 e sua influência na microestrutura e na textura após esta transformação. O 
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tamanho de grão austenítico antes da transformação afeta o desenvolvimento e as 

características finais das ripas de martensita após a têmpera. Além disso, a elevação da 

temperatura pode acarretar na dissolução de carbonetos que, por sua vez, auxiliam na 

nucleação das ripas de martensita e no aumento da fração de austenita retida. 

Medidas de dilatometria permitiram determinar as temperaturas das principais  

transformações de fase, tais como as AC1 e AC3, ajudando a delimitar os intervalos de 

temperatura nos quais os fenômenos de recuperação, recristalização primária, 

crescimento anormal de grão e transformação martensítica ocorrem. Cálculos 

termodinâmicos para avaliação das fases estáveis em função da temperatura foram 

realizados com auxílio do software Thermo-Calc em todo o intervalo de temperatura 

estudado (200-1350oC). 

A cinética do crescimento anormal de grão foi determinada com o uso de 

metalografia quantitativa via microscopia eletrônica de varredura (MEV) convencional. 

A técnica de difração de raios X foi útil para determinar a evolução global da textura, 

enquanto que a técnica de difração de elétrons retroespalhados (EBSD) possibilitou 

identificar o provável mecanismo de nucleação da recristalização secundária, além dos 

resultados de micro- e de mesotextura.  

Aspectos relativos à subdivisão dos grãos austeníticos durante a transformação 

martensítica, tais como espessura e morfologia das ripas de martensita, além da 

microtextura resultante, foram avaliados via mapeamentos de EBSD e imagens obtidas 

junto ao MEV de alta resolução. A técnica de difração de raios X foi útil para estimar a 

quantidade de austenita retida nas amostras martensíticas. Imagens obtidas via 

microscopia ótica (MO) e simulações para reconstrução automáticas (software ARPGE) 

foram utilizadas para estimar o tamanho médio de grão da fase-mãe (austenita) em 

função da temperatura de austenitização.  

A identificação de partículas depois do recozimento e da austenitização foi 

realizada por meio da determinação da composição química via espectroscopia de 

energia dispersiva de raios X (EDS) junto ao MEV de alta resolução, microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) e tomografia por sonda atômica (APT). A avaliação de 

todas estas alterações microestruturais e do comportamento mecânico deste material em 

temperaturas entre 200 e 1350oC também foi realizada por meio de medidas de 

magnetização e de microdureza Vickers.  

A especificação de componentes mecânicos adequados para atender as 

condições previstas em projeto do reator de fusão nuclear requer o levantamento 
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aprimorado e abrangente de informações (data survey) das características 

microestruturais e mecânicas dos potenciais candidatos. A avaliação da estabilidade 

microestrutural (térmica) é uma questão de absoluta relevância neste caso. Assim, a 

importância dos resultados apresentados nesta Tese é a de contribuir para o 

aprimoramento desta base de dados referentes ao desempenho do aço Eurofer-97 

quando exposto em altas temperaturas, permitindo a utilização deste aço de forma mais 

confiável, caso seja selecionado. Além disso, com base nos presentes resultados, novas 

aplicações em outras áreas podem surgir para esta classe de aços ferrítico-martensíticos, 

como, por exemplo, no setor de petróleo e gás e também em reatores de fissão. 
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2. Revisão da literatura 

2.1 O reator de fusão nuclear e suas exigências em termos de materiais  

A possibilidade de obtenção de energia limpa, segura e renovável por meio da 

fusão nuclear culminou no desenvolvimento do projeto de um reator experimental de 

fusão nuclear, o ITER (Figura 1). A construção do reator experimental ITER, em 

Cadarache, é um projeto internacional de pesquisa que tem como objetivo demonstrar as 

viabilidades cientifica e tecnológica de geração de energia por meio da fusão nuclear, 

sem a geração de gases do efeito estufa, além de a quantidade de resíduos radioativos 

ser próxima de zero (FIORE, 2006). O programa ITER reúne como membros do 

consórcio a União Européia, Rússia, China, Japão, Estados Unidos e Coréia do Sul e 

conta com um orçamento de € 13 bilhões para um prazo de 30 anos (ANDREANI et al., 

2004; FIORE, 2006). A título de informação, em um reator de fusão nuclear, como o 

proposto pelo programa ITER, 400 kg de combustível (100 kg de deutério e 300 kg de 

trítio, por exemplo) podem gerar aproximadamente a mesma quantidade de energia 

(1000–1500 MWe) que 175 t de urânio natural, 1,8.106 t de óleo ou 2,6.106 t de carvão. 

Durante a reação de fusão nuclear, dois átomos leves se fundem (plasma) 

gerando outros inertes, porém mais pesados, além de nêutrons e energia, conforme 

ilustrado na Figura 2(a). Para que esta reação de fusão aconteça é necessário que o 

critério de Lawson seja atendido (HERRMMANN, 2014). Neste caso, o produto entre a 

pressão (P) do plasma e o tempo de confinamento da energia gerada (τ ) deve ser maior 

que o valor de 25 atm.s. Por isso, a maior dificuldade encontrada para que esta reação 

ocorra (mesmo em escala laboratorial) é manter, por confinamento magnético e durante 

um tempo razoável, determinada quantidade de plasma de D e T em condições 

adequadas de temperatura e pressão para que ocorra a fusão, liberando uma quantidade 

de energia maior que a consumida (PARKER et al., 1997; ZIMMERMANN; SANDIM; 

PADILHA, 2010; HERRMMANN, 2014). O confinamento do plasma é feito por meio 

da aplicação de fortes campos magnéticos gerados por magnetos supercondutores 

(Nb3Sn), para evitar que o plasma toque as paredes do reator (Figura 2(b)).  
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Figura 1 - O equipamento ITER (adaptado de www.iter.org). O homem à direita na base 
do reator dá uma idéia da escala (adaptado de www.iter.org). 
 
 

 
Figura 2 - a) A reação de fusão nuclear (Herrmmann, 2014); b) confinamento do plasma 
no interior da câmara de vácuo do reator (adaptado de www.iter.org).  
 

Mesmo que durante o funcionamento do reator os componentes estruturais não 

estejam expostos diretamente ao plasma (plasma facing materials), a reação de fusão 

promove a formação de resíduos (nêutrons e partículas α, por exemplo), além de um 

gradiente de temperatura, que podem prejudicar a eficiência do equipamento (Figura 

2(a)).  



23 
 

Estudos recentes mostram que, apesar dos significativos avanços no setor de 

fusão nuclear, dar início à reação de fusão auto-sustentável ainda é um obstáculo 

importante a ser superado (HURRICANE, 2014; HERRMMANN, 2014).  

Dois dos componentes estruturais mais importantes do reator são a “camada 

fértil” (em inglês breeding blanket) e o “diversor” (em inglês, divertor) mostrados na 

Figura 3 (LINDAU; MÖSLANG; RIETH, 2005). Localizado ao longo da parte inferior 

da câmara de vácuo o diversor age como um gigante sistema de escape. Sua principal 

função é extrair o calor (CHUYANOV, 1996) e remover as “cinzas” da reação de fusão 

(partículas α), o combustível não queimado e as partículas arrancadas por erosão, as 

quais afetam negativamente a qualidade do plasma. Ele é composto por duas partes 

principais: os componentes mais externos e, portanto, mais próximos do plasma e uma 

estrutura de apoio confeccionada principalmente com aços inoxidáveis. Embora os 

nêutrons e o gás hélio não sejam radioativos, todos os materiais estruturais que 

compõem o diversor e os outros componentes podem ser ativados quando 

bombardeados pelos nêutrons. Esse problema é minimizado pela escolha criteriosa de 

elementos de liga pouco propensos à ativação radioativa ou presentes em teores muito 

baixos. Os materiais estruturais que compõem estes componentes precisam de baixa 

ativação radioativa (por cerca de 100 anos) e alcançar uma vida útil em serviço em 

torno de 5 anos, ou seja, 150 dpa2 (JANESCHITZ et al., 2006). Estes materiais quando 

expostos durante algum tempo à radiação, liberam níveis menos danosos de 

radioatividade em tempos mais curtos; algo da ordem de centenas de anos para a fusão 

contra dezenas de milhares de anos como no caso da fissão nuclear, com sensível 

redução do impacto ambiental (LUCON et al., 2006). 

Outro ponto importante é a elevada energia cinética dos nêutrons que deslocam 

os átomos destes materiais de suas posições originais durante as colisões promovendo a 

formação de lacunas e intersticiais. Neste caso, o que ocorre é a mudança progressiva da 

microestrutura por meio da aglomeração destes defeitos (coalescência) promovendo o 

inchamento do material com forte impacto nas propriedades mecânicas. Além disso, a 

transformação da energia cinética dos nêutrons em calor após a colisão aumenta o fluxo 

térmico, podendo desencadear transformações de fase termicamente ativadas e 

alterações significativas das propriedades mecânicas destes componentes.  

                                                 
2dpa: “displacements per atom”. É o parâmetro utilizado para medir a quantidade de vezes que cada 
átomo é deslocado de sua posição original na rede cristalina do material por partículas que, neste caso, 
são os nêutrons provenientes da reação da fusão nuclear. 
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Figura 3 − À esquerda a câmara de vácuo; à direita acima a camada fértil (“breeding 
blanket”) e abaixo o diversor (“divertor”) na câmara de vácuo do ITER (adaptado de 
www.iter.org). 
 

Dentre os materiais metálicos candidatos aos componentes do diversor expostos 

ao plasma, destacam-se os metais refratários e suas ligas, tais como W, Ta, Mo e Nb 

(TAVASSOLI, 2002). O tungstênio leva vantagem devido a sua superior condutividade 

térmica e maior resistência à fragilização por hidrogênio. Por outro lado, os metais Nb, 

Ta e Mo, dependendo do teor de intersticiais (C, N, O e H), podem apresentar maior 

tenacidade à fratura que o W (JANESCHITZ et al., 2006). Mo e Nb, por outro lado, são 

susceptíveis à ativação radioativa. A resistência mecânica e a resistência à fluência 

também desempenham papéis importantes na seleção do material. No momento, a liga 

mais promissora é a W-1%La2O3. 

O segundo grupo importante de materiais metálicos estruturais é formado pelos 

aços ferrítico-martensíticos, com ou sem adição de nanopartículas de ítria (Y2O3), 

denominadas EUROFER (UKAI et al., 1998; TAVASSOLI, 2002; EL-GENK; 

TOURNIER, 2005; LINDAU; MÖSLANG; RIETH, 2005). O terceiro envolve os aços 

inoxidáveis austeníticos, especialmente o aço AISI 316L(N), uma modificação do aço 

AISI 316L, contendo baixos teores de carbono (abaixo de 0,03%) e nitrogênio (0,08 a 

0,16%.). 
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A construção de um primeiro protótipo de reator comercial, o reator de 

demonstração (DEMO), dependerá do desempenho destes materiais quando expostos 

aos elevados fluxos térmico e de nêutrons no ITER (ANDREANI et al., 2004), por meio 

do acompanhamento das modificações microestruturais dos materiais instalados nos 

TBMs (cupons que sofrerão os elevados fluxos térmicos e de nêutrons). É necessário 

ressaltar que não existem instalações no momento capazes de reproduzir as condições 

esperadas em termos de fluxos térmicos e de nêutrons rápidos para que novos materiais 

possam ser testados.  

Com mais maturidade, ou seja, por meio de novos conceitos e tecnologias, o 

reator DEMO será capaz de promover, numa primeira etapa, projetos de melhorias do 

diversor e da camada fértil. Caminhando neste sentido, o reator DEMO poderá entrar 

em sua fase de maior rendimento qualificando a fusão como a mais nova fonte de 

energia econômica e ecologicamente viável. 

2.2 Aços inoxidáveis ferrítico-martensíticos de atividade reduzida (RAFM) 

O desenvolvimento dos aços ferrítico-martensíticos à base de cromo e 

molibdênio para aplicações em altas temperaturas teve seu inicio na década de 1920. 

Aços contendo 9-12%Cr-Mo foram os primeiros a serem testados nos programas de 

pesquisa em materiais estruturais para aplicação em tecnologias de fusão nuclear em 

meados da década de 80 (KLUEH; NELSON, 2007; RIETH et al., 2003). Pesquisas 

iniciais demonstraram a superior resistência ao inchamento, boa resistência à corrosão e 

à oxidação em alta temperatura, além da elevada resistência à ruptura por fluência que 

estes materiais apresentam quando comparados com os aços inoxidáveis austeníticos 

utilizados nesta área até o momento (KLUEH et al., 2002; KLUEH; NELSON, 2007; 

XIN et al., 2009). Além disso, estes aços ligados ao cromo apresentam maior 

condutividade térmica que os austeníticos e que se mantém constante, 

aproximadamente, até 700°C (IOLTUKHOVSKY, 1996). Esta característica garante 

aos componentes confeccionados com estes materiais um menor potencial para o 

desenvolvimento de tensões térmicas internas. Assim, as principais limitações dos aços 

inoxidáveis austeníticos sob elevada temperatura e irradiação de nêutrons, que são 

baixas propriedades térmicas, maior inchamento e a fragilização devido à elevada 

produção de hidrogênio e hélio, podem ser contornadas com a substituição pelos aços 

inoxidáveis ferrítico-martensíticos (KLUEH et al., 2002; XIN et al., 2009).  



26 
 

Os estudos nesta classe de materiais evoluíram para os chamados aços ferrítico–

martensíticos de reduzida atividade radioativa (RAFM) que, além das características 

anteriormente mencionadas, agregam boa conformabilidade e elevada tenacidade. Estas 

propriedades são necessárias em função da complexa geometria dos componentes 

estruturais. Estes são materiais que também resistem em maior grau à ativação por 

irradiação de nêutrons ou ainda que, se ativados, desenvolvem baixos níveis de 

radioatividade sofrendo pouca deterioração e garantindo maior segurança durante a vida 

em serviço. O campo de aplicação destes materiais torna-se cada vez mais amplo e, por 

isso, eles demonstram ser uma boa alternativa para a confecção de componentes 

estruturais com aplicações em reatores termonucleares de fusão. 

Os aços RAFM contêm de 9 a 18% em peso de cromo e seu desenvolvimento 

abrange a substituição do molibdênio em aços convencionais 9-12%Cr-Mo por 

tungstênio e/ou vanádio e a substituição de nióbio por tântalo (KLUEH; NELSON, 

2007). O objetivo é determinar a composição que assegure boas características 

metalúrgicas e propriedades mecânicas tão boas quanto ou até melhores que as dos aços 

9-12%Cr-Mo (FERNÁNDEZ et al., 2001). Isso passa, necessariamente, pela exclusão 

ou redução até níveis muito baixos dos teores dos elementos passíveis de transmutação 

radioativa (LUCON et al., 2006). A estrutura cristalina destes aços modificados 

(RAFM), em função da substituição destes elementos indesejáveis, inibe a formação de 

vazios ou bolhas de hélio por irradiação de nêutrons, oferecendo uma maior resistência 

ao inchamento e à fragilização (SALAVY et al., 2009). No entanto, estes aços 

apresentam uma queda acentuada em sua resistência quando em temperaturas acima de 

500°C e, também, um deslocamento da temperatura dúctil-frágil para acima da 

temperatura ambiente quando irradiados abaixo de 300-350°C. Portanto, o intervalo 

300-550°C é considerado a faixa de temperatura de operação ideal desta classe de 

materiais, tornando-os fortes candidatos para fabricação destes componentes para o 

reator ITER; entretanto, para aplicação no reator DEMO, pesquisas adicionais ainda são 

necessárias (SALAVY et al., 2009; BALUC et al., 2007).  

Dentre todos os aços inoxidáveis ferrítico-martensíticos de reduzida atividade 

radioativa estão os materiais desenvolvidos junto aos laboratórios europeus, 

denominadas EUROFER. Estas ligas estão sendo aperfeiçoadas também por diversos 

outros países (Japão, EUA, China e na União Européia) em função de específicas 

modificações químicas (BALUC et al., 2007) para atender às exigências rigorosas das 

indústrias nucleares. Estas ligas são produzidas em duas variantes (ZIMMERMANN; 
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SANDIM; PADILHA, 2010), com e sem dispersão de óxidos (ODS; "Oxide Dispersion 

Strengthened") e, até o momento, a mais promissora desta série é a liga ODS-

EUROFER com 9% em peso de cromo e 0,3% em peso de Y2O3 (KOHYAMA; 

MARDER, 1996) desenvolvidas pelo ex-FZK3 (Forschungszentrum Karlsruhe), atual 

KIT (Karlsruher Institut für Technologie), em cooperação com a França e a Rússia. A 

substituição das atuais ligas RAFM pelas endurecidas por dispersão de óxidos permite 

um substancial aumento da temperatura de trabalho de 550°C para 650°C o que as 

tornou a mais promissora, ou seja, referência na Europa (JANESCHITZ et al., 2006). 

Para uso tecnológico nas indústrias nucleares, estas ligas geralmente são 

normalizadas, mas usualmente revenidas logo em seguida (KLUEH; NELSON, 2007). 

A normalização consiste na austenitização do aço por meio do aquecimento em 

temperaturas acima de A1 e, posteriormente, resfriadas ao ar formando uma martensita 

macia. Sua microestrutura pode variar de totalmente martensítica a totalmente ferrítica 

após o revenimento. Os aços, em especial aqueles contendo 9-12% Cr 

(IOLTUKHOVSKY, 1996), possuem ainda carbonetos, nitretos, carbonitretos e fases 

intermetálicas na condição revenida. Todas estas condições (composição química, 

tratamentos térmicos, dentre outras) permitem obter microestruturas mais adequadas no 

estado revenido, possibilitando uma enorme gama de propriedades. 

2.2.1 Aço inoxidável RAFM Eurofer-97 

Uma nova liga RAFM pertencente à família Eurofer, de composição química 

simplificada Fe–9Cr–1WVTa denominada Eurofer-97, foi desenvolvida e 

disponibilizada a partir de 1999 para diversos laboratórios europeus e brasileiros (o 

presente caso) para os mais diversos tipos de pesquisas (RIETH et al., 2003). O objetivo 

é controlar e aperfeiçoar a composição química deste aço para melhorar suas 

propriedades e reduzir, sempre que possível, os teores dos elementos indesejáveis 

(KLIMENKOV et al., 2011). Por este motivo, é necessário amplo conhecimento a 

respeito do desenvolvimento de sua microestrutura e conseqüentes propriedades 

mecânicas nos estágios: i) após revenimento (como-recebido) e ii) sob algumas 

condições que simulam algo próximo da sua atuação em reatores termonucleares de 

fusão. 

                                                 
3 O FZK passou a se chamar Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) em 2009. 
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Em relação ao aço Eurofer-97, o teor de 9% em peso de cromo foi considerado o 

mais apropriado para obter microestruturas adequadas, moderada resistência à corrosão 

e baixa temperatura de transição dúctil-frágil (DBTT) (IOLTUKHOVSKY, 1996; 

LIDAU; SCHIRRA, 2001). Além disso, em específico, aços inoxidáveis ferríticos 

pouco ligados contendo até, aproximadamente, 11% de cromo já apresentam aplicação 

técnica similar àquelas encontradas em outros aços ferríticos com teores de Cr mais 

elevados (RAABE, 1996). O tântalo estabiliza o tamanho de grão ferrítico via formação 

de carbonetos e melhora a resistência e a DBTT enquanto que 1% de tungstênio 

colabora para um aço com a baixa ativação por irradiação e ganhos em resistência à 

tração, ductilidade e resistência à fluência (KLIMENKOV et al., 2011; LINDAU; 

SCHIRRA, 2001; LINDAU et al., 2002). Quando a quantidade de tungstênio é elevada 

para 2,5% ocorre um aumento da resistência mecânica do material, mas pequena queda 

na sua capacidade de alongamento. Este comportamento muda muito pouco se este teor 

for elevado para 3,5% o que não é verdadeiro para a DBTT deste aço que, por sua vez, 

aumenta significativamente (KLUEH et al., 2002). O aumento do teor de carbono 

causaria a diminuição da tenacidade, da soldabilidade e da resistência à corrosão 

enquanto que maiores teores de manganês poderiam promover a fragilização do 

material (ZIMMERMANN; SANDIM; PADILHA, 2010).  

Alano (ALANO et al., 1998) reporta a influência da variável composição 

química sobre as transformações de fase de diferentes aços FeCrWVTa de reduzida 

atividade radioativa. Em seus estudos o aquecimento até o campo austenítico em 

diferentes ligas foi realizado com taxas entre 0.008–0.01°C/s. A Figura 4 mostra as 

temperaturas de transformação de fase durante o aquecimento para cada sistema em 

questão. O circulo em vermelho destaca a faixa de composição química mais próxima 

daquela referente ao aço Eurofer-97 a partir da qual se torna possível determinar quais 

seriam as aceitáveis temperaturas de transformação de fase deste aço, Ac1 (As) e Ac3 

(Af), algo próximo de 810°C e 870°C, respectivamente. 

O diagrama CCT (continuous-cooling-transformation) do aço Eurofer-97 

mostrado na Figura 5 fornece importantes informações sobre as transformações de fase 

deste aço quando resfriado continuamente, sob diferentes taxas, a partir do campo 

austenítico. Para todas as ligas RAFM os seus respectivos diagramas CCT exibem dois 

principais campos de fase quando resfriado a partir do campo austenítico, são eles os 

campos ferrítico e martensítico separados pela menor e pela maior taxa de resfriamento 

(λ) as quais a liga pode ser submetida. 
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Figura 4 − Temperaturas de transformação de fase, A1 e A3 para diferentes aços RAFM 
(adaptado de Alano et al., 1998). 
 

 

 
Figura 5 − Diagrama CCT para o aço Eurofer-97 utilizando diferentes taxas de 
resfriamento a partir do campo austenítico em 980°C (adaptado de Lindau; Schirra, 
2001). A representa a fase austenita, F representa a ferrita, M a martensita e C a 
presença de carboneto. O símbolo λ refere-se à taxa de resfriamento desta liga a partir 
980°C. 
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2.2.1.1 Aço Eurofer-97 na condição revenida (como-recebido) 

O aço Eurofer-97 (incluindo as ligas contendo de 5 a 12% de Cr) forma 

martensita prontamente após a laminação a quente seguida de resfriamento ao ar até a 

temperatura ambiente. Para tal, é necessária a realização de revenimento para restaurar a 

ductilidade deste aço. Além disso, Alano e colaboradores concluíram que o revenimento 

deve ser feito acima de 700°C para promover a precipitação de finos carbonetos que 

endurecem o aço (ALANO et al., 1998).  

A microestrutura do aço Eurofer-97 na condição revenida consiste de uma 

matriz ferrítica, com menor densidade de discordâncias, que se apresenta bastante 

heterogênea, alternando regiões recuperadas e recristalizadas, separadas por interfaces 

diversas (antigos contornos de grão austeníticos, contornos de macla, subgrãos e 

partículas diversas) (PEŠIČKA et al., 2003). Nesta condição, o aço Eurofer-97 possui 

partículas de carboneto de cromo da família M23C6 (M = Cr, Fe) com tamanhos de até 1 

µm nos contornos de subgrão (SCHAEUBLIN et al., 2002) enquanto que TaC, NbC, 

TiN e VN são encontrados no interior dos grãos (KLIMENKOV et al., 2011; 

MARUYAMA; SAWADA; KOIKE, 2001). Fases de Laves (Fe2Mo e Fe2W) são 

reportadas em aços contendo W e Mo em teores mais elevados (KLUEH et al., 2002). 

A precipitação de TaC ocorre em temperaturas acima da temperatura de 

transformação α → γ (KLIMENKOV et al., 2011). O revenimento em temperaturas 

elevadas forma partículas de TaC muito finas (próximo de 30 nm) e bem dispersas 

quando comparadas com os carbonetos do tipo M23C6 e as Fases de Laves. Além disso, 

a distribuição de tamanho e a forma dos precipitados não sofrem grandes alterações para 

diferentes tempos de revenimento. Estes precipitados mais finos são estáveis mesmo 

após longos recozimentos em 400, 500 e 600°C não modificando a resistência mecânica 

do aço Eurofer-97 nem mesmo sua temperatura de transformação dúctil-frágil.  

2.2.1.2  Recozimento do aço Eurofer-97 em condições próximas da vida em serviço 
em reatores termonucleares de fusão 

A literatura não reporta muitos trabalhos versando sobre o comportamento do 

aço Eurofer-97 na condição como-deformado e recozido. Zimmermann estudou o 

comportamento do aço Eurofer-97 frente à recristalização primária. Sua investigação 

abordou, dentre outros aspectos, o levantamento das curvas de encruamento e de 
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amolecimento isotérmico deste aço. Deve-se ressaltar que não foi realizado um 

acompanhamento da evolução da textura deste material (ZIMMERMANN, 2009). 

Pelo fato de o aço Eurofer-97 não ser um material do tipo ODS, como o ODS-

Eurofer, os resultados de Zimmermann mostram que para 80% de redução a frio a 

recristalização ocorre completamente acima de 650oC. Contudo, o crescimento anormal 

de grão no aço Eurofer-97 foi observado quando o aço foi recozido em temperaturas da 

ordem de 750oC, do mesmo modo que no trabalho de Zimmermann, porém sem um 

aprofundamento neste tópico. 

2.3 O estado encruado 

Materiais metálicos e suas ligas podem ser deformados plasticamente pela 

aplicação de um esforço mecânico (tração, compressão, laminação ou torção). Em 

metais puros com estruturas cristalinas cfc e ccc, por exemplo, o mecanismo que mais 

favorece a deformação plástica é o escorregamento dos planos de maior densidade 

atômica que, por sua vez, depende da movimentação de discordâncias pela atuação de 

tensões cisalhantes (DIETER, 1988; KUHLMANN-WILSDORF; HANSEN, 1991; 

HATHERLY, 1992; PARK; PARKER, 1989). Em alguns casos a deformação plástica é 

possível pela ocorrência de outros mecanismos alternativos de deformação, tais como a 

maclação mecânica (MEYERS; MURR, 1978; CARPENTER; TAMURA, 1926). 

Observa-se que o esforço para prosseguir com a deformação é sempre crescente, 

resultante da multiplicação e movimentação das discordâncias no interior dos cristais o 

que acaba por provocar uma maior interação entre elas e com outros defeitos da rede, 

levando à formação de subestruturas mais complexas (HUMPHREYS; HATHERLY, 

1996). Neste estágio o material não está em equilíbrio termodinâmico, sua energia 

interna armazenada se eleva e ele é denominado encruado. Em geral, a tensão de 

escoamento é proporcional à raiz quadrada da densidade de discordâncias (DIETER, 

1988). A densidade de discordâncias (ρ) pode aumentar até um máximo cujo estágio é o 

de saturação, algo em torno de 1015-1016 m-2.  

A deformação plástica promove importantes alterações na microestrutura. Há 

um aumento significativo da área dos contornos dos grãos (BATE; HUCTHINSON, 

2005), células e subgrãos se formam no interior dos grãos devido à incorporação de 

novas discordâncias durante a deformação e a forma final dos grãos após a deformação 

a frio torna-se alongada na direção da deformação (razão de aspecto maior que 1). 
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Assim, com o aumento da deformação os contornos de alto ângulo agem como barreiras 

ao movimento das discordâncias. Portanto, um maior número de contornos (grãos 

pequenos) faz com que a influência destes contornos sobre as discordâncias seja maior, 

acarretando no aumento do encruamento. Além disso, contornos de baixo ângulo são 

gerados e são eles os responsáveis pelas pequenas distorções na rede cristalina e pela 

formação de novas estruturas no interior dos grãos (HUMPHREYS; HATHERLY, 

1996) colaborando para o aumento da energia interna armazenada no material. 

2.4 Evolução da microestrutura de deformação 

A deformação plástica pode ser acomodada por diferentes mecanismos de 

acordo com o modelo da subdivisão dos grãos (BAY; HANSEN; KUHLMANN-

WILSDORF, 1992a; HANSEN, 1990; HANSEN, 1992; HATHERLY, 1992). Pequenas 

deformações podem ser acomodadas pela movimentação das, formando degraus na 

superfície, as chamadas linhas de escorregamento (slip lines), sem rotação da rede. 

Nos casos onde a deformação não pode ser acomodada por este mecanismo, 

volumes de material dentro dos grãos assumem, de modo não uniforme, orientações 

cristalinas diferentes, gerando interfaces visíveis, denominadas maclas de deformação e 

bandas de deformação (KUHLMAN-WILSDORF; HANSEN, 1991; LEE; DUGGAN; 

SMALLMAN, 1993). Um grão subdividido por bandas de deformação possui contornos 

induzidos por deformação plástica, denominadas bandas de transição, que subdividem 

o cristal separando uma banda da outra. Quando estes volumes se desenvolvem entre 

muitos grãos, sem qualquer correlação cristalográfica, então estas interfaces são 

denominadas bandas de cisalhamento (CHEN; MEYERS; NESTERENKO, 1999). 

A multiplicação das discordâncias é necessária para que o cristal continue a 

subdividir-se. A conseqüência é a formação de contornos induzidos por deformação 

para acomodar as crescentes diferenças de orientação entre estes cristais. Algumas 

características encontradas nos materiais metálicos durante a recristalização podem ser 

explicadas pelo tipo de distribuição da deformação plástica nestes materiais (LEE, 1995; 

PADILHA; SICILIANO Jr., 2005). O modelo proposto por Bay e Hughes é usado para 

descrever a evolução microestrutural de metais com estrutura cfc e ccc com médias e 

altas energias de defeito de empilhamento (EDE) e grãos finos e equiaixiais com o 

aumento da deformação (BAY; HANSEN; KUHLMANN-WILSDORF, 1992a; 

HUGHES, 1993a; HUGHES; HANSEN, 1993b; HUGHES; HANSEN, 1997).  
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Após baixas e médias deformações, contornos precisam ser criados entre as 

regiões com diferença de orientação intermediária, separando, numa escala maior, 

grupos de células de discordâncias (vizinhas entre si) denominados blocos de células 

(cell blocks – CBs). Esses contornos (HANSEN, 1992) são bem alongados e 

concentram grande quantidade de discordâncias do tipo geometricamente necessárias 

sob a forma de densas paredes de discordâncias (DDWs – dense dislocation walls) ou 

microbandas (MBs – microbands) responsáveis por delinear os blocos de células 

maiores e mais desorientados entre si (BAY; HANSEN; KUHLMANN-WILSDORF, 

1992a; HUGHES; HANSEN, 1997; PARK; PARKER, 1989). 

Para altas deformações, as células se tornam mais achatadas e alongadas e são 

confinadas entre os contornos lamelares (LBs) de alta densidade de discordâncias 

(HUGHES; HANSEN, 1997). Uma fração significativa destes contornos possui caráter 

de alto ângulo (ψ>15°) e a diferença de orientação entre as regiões delimitadas por esses 

contornos tende a aumentar com o aumento da deformação plástica.  

As características estruturais do material deformado dependem de diversos 

parâmetros metalúrgicos, tais como a estrutura cristalina, solutos, precipitados 

(HUGHES; ROBERTSON, 1960; PADILHA, 1989), a energia de falha de 

empilhamento (ASHBY, 1971; HANSEN, 1992; PADILHA, 2000; WERT et al., 2007), 

o tamanho de grão (HUGHES, 1993a) e a textura iniciais, além dos parâmetros de 

processamento tais como modo, quantidade, temperatura e taxa de deformação (BAY; 

HANSEN; KUHLMANN-WILSDORF, 1992b; PADILHA; SICILIANO Jr., 2005). 

2.5 Recuperação 

A recuperação estática caracteriza-se por um conjunto de processos que leva à 

diminuição da quantidade de defeitos microestruturais (em sua maioria discordâncias) e, 

como conseqüência, a liberação de parte da energia interna armazenada sem que haja a 

migração de contornos de alto ângulo (HAESSNER, 1978; DOHERTY, 1997a; 

STÜWE; PADILHA; SICILIANO Jr., 2002). É um processo difusional cuja taxa 

decresce com o tempo (STÜWE; PADILHA; SICILIANO Jr., 2002). Os mecanismos 

responsáveis pela recuperação envolvem a aniquilação de dipolos, a aniquiliação de 

discordâncias livres assistida por escalagem (KALU; WARYOBA, 2007), o rearranjo 

das discordâncias na forma de subestruturas de menor energia (células ou subgrãos) e o 

posterior crescimento de subgrãos. 
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2.6 Recristalização primária 

Trata-se de uma reação no estado sólido que consiste na aniquilação de defeitos 

cristalinos por meio da migração de grãos circundados por contornos de alto ângulo 

bastante móveis que varrem a microestrutura. O potencial termodinâmico para que a 

recristalização ocorra é a redução da energia elástica armazenada nos grãos devido às 

discordâncias (DOHERTY, 1997a; HAESSNER, 1978; HUMPHREYS; HATHERLY, 

1996; LLOYD; FARMER; MAINPRICE, 1997; RAABE; LÜCKE, 1992; STÜWE; 

PADILHA; SICILIANO Jr., 2002).  

O desenvolvimento da recristalização primária pode ser dividido em duas etapas: 

formação do núcleo e seu subseqüente crescimento na matriz deformada que o circunda 

(DOHERTY, 1997a). Neste aspecto, é necessário entender os princípios da nucleação 

da recristalização responsáveis pela determinação do tamanho e orientação dos grãos 

resultantes. Quando formado, o “núcleo de recristalização” pode ser entendido como 

um dado volume no material, formado pelo rearranjo das discordâncias, com baixa 

energia interna e limitado por, pelo menos, um seguimento de contorno de alto ângulo 

com alta mobilidade e apto a migrar rapidamente, mediante ativação térmica, sobre a 

matriz encruada. Os núcleos são, portanto, regiões pré-existentes no estado deformado 

e, para que estes núcleos se expandam, é necessário que eles estejam circundados por 

regiões deformadas, ou seja, com energia interna armazenada suficiente para sustentar 

seu crescimento (HAESSNER, 1978; DOHERTY et al., 1997b; HUMPHREYS, 2004). 

O sentido da migração do contorno, portanto, é sempre do grão de menor para o de 

maior energia armazenada e o desenvolvimento destes volumes caracterizam a evolução 

da microestrutura durante a recristalização. 

Este é o mecanismo, originalmente proposto por Beck e Sperry (DOHERTY; 

CAHN, 1972; RIOS; SICILIANO Jr.; SANDIM, 2005) em materiais submetidos a 

baixas deformações (≤ 40% de redução) e denominado por migração de contornos 

induzida por deformação (strain induced grain boundary migration). Neste caso, a 

deformação plástica apenas pode ser acomodada por meio do alongamento dos grãos 

originais na direção da deformação. Para isso, formam-se regiões de elevada curvatura 

(bandas de deformação) que, por sua vez, dão origem aos contornos de grão induzidos 

por deformação. A nucleação por este mecanismo pode ocorrer dentro de grãos que 

apresentam alto fator de Taylor ou ainda junto às heterogeneidades de deformação, tais 

como bandas de cisalhamento, bandas de transição e bandas de deformação.  
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Dois modelos de nucleação que podem ocorrer durante a recuperação. O 

primeiro deles, citado na literatura como modelo Cahn-Cottrell, foi proposto 

independentemente por Cahn e Beck sendo posteriormente ampliado por Cottrell 

(DOHERTY; CAHN, 1972), é denominado por migração de contornos de baixo ângulo 

(ou migração de subgrãos). O segundo modelo (DOHERTY; CAHN, 1972) sugerido em 

1948 por C. S. Smith e estudado posteriormente por H. Hu torna fisicamente a 

nucleação por coalescimento de subgrãos possível durante a recuperação, porém 

estatisticamente pouco provável. Hoje há poucas dúvidas de que a nucleação da 

recristalização se origina a partir de volumes pré-existentes na matriz deformada. De 

uma forma geral, as mudanças microestruturais durante a recristalização primária de 

aços laminados a frio podem ser visualizadas a seguir (HUTCHINSON, 2011).  

Como dito anteriormente, a substituição da matriz encruada por novos grãos 

livres de defeitos torna o material mais dúctil. Além disso, outras propriedades podem 

ser alteradas pela mudança (detalhada posteriormente) da textura global do material.  

Os núcleos da recristalização se formam preferencialmente em regiões onde há 

maiores curvaturas locais. Isto inclui contornos de grão pré-existentes, heterogeneidades 

de deformação (bandas de transição e de cisalhamento e a interseção de maclas de 

deformação), inclusões, defeitos de rede, deformação não homogênea ao redor de 

partículas (GOTTSTEIN; SEBALD, 2001). Estas regiões são aquelas de elevada 

concentração de discordâncias que implicam em elevada diferença de orientação entre 

os grãos e, portanto, grandes gradientes de deformação. Os contornos de grão também 

são considerados sítios de nucleação da recristalização (GOTTSTEIN; SEBALD, 2001).  

Os contornos dos novos grãos migram até que as frentes de recristalização se 

encontrem (SEBALD; GOTTSTEIN, 2002) e  toda a matriz deformada seja consumida 

pelos novos grãos nucleados que é quando a recristalização primária termina. Mesmo 

que haja forte recuperação simultânea, ou seja, que algumas regiões da matriz 

deformada não apresentem potencial suficiente para movimentar contornos de alto 

ângulo e fazer nuclear novos grãos, a recristalização chega ao fim. A Figura 5 mostra a 

evolução da microestrutura durante a ocorrência da recristalização. 

A recristalização depende de diversas variáveis ligadas ao estado deformado que 

a precede tais como quantidade de deformação plástica, taxa e temperatura de 

deformação, temperatura e taxa aquecimento no recozimento, orientação/textura e 

tamanho de grão de partida, energia de defeito de empilhamento e a presença de solutos 

e partículas. 
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Figura 6 − Mudanças na microestrutura durante a recristalização de um aço IF laminado 
a frio (adaptado de Hutchinson, 2011). 

2.7 Crescimento normal de grão 

Mesmo com a matriz transformada pela recristalização primária, esta ainda se 

encontra instável devido à energia dos contornos de grão, ou seja, a força (pressão) 

motriz para a ocorrência do crescimento de grão (RIOS; SICILIANO Jr.; SANDIM, 

2005; VERBEKEN; KESTENS, 2004). A energia de superfície é minimizada pela 

diminuição do número de grãos por unidade de volume no recozimento.  

A velocidade de migração dos contornos no crescimento normal é menor que a 

observada na recristalização. Os grãos maiores crescem eliminando outros menores e o 

que se observa em todos os instantes é uma microestrutura que apresenta uma 

distribuição uniforme de tamanho de grão (RIOS; GOTTSTEIN, 2001). O crescimento 

normal de grão é um processo difusional que ocorre em temperaturas elevadas (> 0,6 

Tm) uma vez que a difusão é maior nestas condições.  

Algumas condições devem ser consideradas na ocorrência do crescimento 

normal de grão e dentre elas estão textura, espessura da amostra e presença de 

partículas. No caso do crescimento normal de grão, amostras espessas e com textura 

fraca são mais propensas. Exemplos típicos de materiais adequados a este tipo de estudo 

são as amostras produzidas por sinterização no estado sólido. 
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2.8 Crescimento anormal de grão (recristalização secundária) 

Após a recristalização primária a microestrutura ainda encontra-se instável e o 

movimento dos contornos, por algum motivo, torna-se restrito a alguns poucos grãos 

que, por isso, podem adquirir certa vantagem de crescimento em relação ao restante da 

matriz (RIOS; GOTTSTEIN, 2001; VERBEKEN; KESTENS, 2004; DENNIS; BATE; 

HUMPHREYS; 2009).  

Trata-se de uma instabilidade do crescimento normal de determinados grãos que 

alcançam, eventualmente, tamanhos bem maiores que a média (Figura 7). Na prática, o 

crescimento anormal ocorre à custa dos demais grãos que se encontram impedidos de 

crescer ou que estão associados a contornos de baixa mobilidade ou ancoramento por 

soluto e partículas (MAY; TURNBULL, 1958; STOYKA; KOVAC; JULIUS, 2009). 

A matriz, durante os estágios intermediários da recristalização secundária, tende 

a apresentar uma distribuição bimodal de tamanho de grão, conforme ilustrado na 

Figura 8. Porém, no final deste processo o que prevalece é uma distribuição novamente 

uniforme de tamanho de grão (HUMPHREYS; HATHERLY, 2004). 

O crescimento anormal de grão mostrado a seguir pode ser ou não desejável. 

Uma das aplicações da recristalização secundária é a intensificação da textura Goss 

({110}<001>) em folhas de aço elétrico (Fe-Si) de grãos orientados (GO) que promove 

uma expressiva melhoria das propriedades magnéticas neste material (DENNIS; BATE; 

HUMPHREYS; 2009; HÖLSCHER; RAABE; LÜCKE, 1991).  

 

 
Figura 7 − Aço Fe-Si de grão orientado (GO) tratado em 1000°C por 5 min exibindo 
grão ferrítico de orientação Goss crescendo de forma descontínua sobre a matriz 
primária (Stoyka; Kovac; Julius, 2009). 
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Figura 8 − Representação esquemática da mudança na distribuição do tamanho de grão 
no crescimento anormal de grão (adaptado de Humphreys; Hatherly, 2004). 
 

A presença de grãos “ilha” na microestrutura recristalizada é reportado ser uma 

forte evidência da ocorrência do crescimento anormal de grão em ligas Fe-Si 

(Rajmohan; Szpunar, 2001). Os grãos “ilha” são aqueles que se encontram no interior 

dos grãos que cresceram anormalmente. Ele explica que, para alguns grãos, a 

mobilidade da interface que os separam do grão Goss é muito baixa. Neste caso, a taxa 

de migração destas interfaces é muito menor do que aquelas referentes ao restante dos 

grãos que circundam este grão Goss. Se a mobilidade de um contorno de grão, em 

particular, é menor do que aquela de outros contornos a ele adjacentes, então este grão 

mais “bloqueado” forma uma protuberância (Figura 9a) e é deixado para trás pela frente 

de recristalização secundária (Figura 9b). Assim, um grão, denominado grão ilha, se 

forma dentro daquele Goss que cresce anormalmente. 

Alguns fatores inibem o crescimento normal de grão e, conseqüentemente, 

favorecem o crescimento anormal de grão. Dentre esses fatores estão as 

heterogeneidades de tamanho de grão, a presença de partículas, espessura fina da 

amostra e forte textura cristalográfica. 

Quando na microestrutura, após recristalização primária, grãos possuem 

tamanho maior que a média, estes podem ganhar uma vantagem de crescimento em 

função do tamanho (size advantage). Esse fator é mais comum em metais altamente 

puros e fortalece a idéia de que a recristalização secundária não esta unicamente ligada à 

presença de dispersão de partículas, espessura fina da amostra e/ou textura acentuada 

(RIOS; PADILHA, 2007).  
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Figura 9 − Micrografia esquemática de um aço ao silício mostrando a formação de um 
grão ilha no interior de um grão Goss anormal durante o avanço da frente de 
recristalização secundária (adaptado de Rajmohan; Szpunar, 2001). 
 

Em materiais de espessura fina o crescimento de grão pode ser considerado um 

processo bidimensional, tal como o que ocorre em filmes finos. Neste caso, o tamanho 

médio de grão pode alcançar valores bem maiores que o da espessura da amostra 

(CAREL, 1995). Por este motivo, a movimentação dos contornos dos grãos ocorre, 

preferencialmente, paralela ao plano da amostra e não perpendicular a ele e o 

crescimento normal de grão pode, desta forma, ser inibido e o que se observa é o 

desenvolvimento mais fácil dos grãos de recristalização secundária. Logo, a 

desaceleração do crescimento normal de grão com a mudança da dimensionalidade do 

crescimento (3-D para 2-D) favorece o crescimento anormal de grãos. Materiais com 

textura forte apresentam elevada fração de grãos com pequenas desorientações e, 

portanto, mais lentos. Os grãos pertencentes às componentes minoritárias, que podem 

ter contornos de maior mobilidade, são os prováveis núcleos da recristalização 

secundária (HUMPHREYS, 1997).  

Os estudos sobre recristalização secundária partem do princípio de que os grãos 

crescem a partir de uma microestrutura recristalizada. Atualmente, várias novas 

hipóteses têm sido levantadas para explicar porque estes grãos adquirem, por algum 

motivo, certa vantagem de crescimento. Vários mecanismos são propostos para explicar 

o crescimento anormal de grãos Goss ({110}<001>) em ligas Fe-Si.  

O primeiro mecanismo (DUNN, 1953; ETTER; BAUDIN; PENELLE, 2002; 

MORAWIEC, 2000) assume que os grãos com orientação Goss apresentam inicial 

vantagem de tamanho, adquirida durante os estágios iniciais do crescimento normal de 

grão, a qual garante que estes grãos cresçam mais rapidamente que o restante da matriz. 

A nucleação orientada é reportada como o mecanismo responsável por selecionar uma 

Grão Goss 

Grão ilha 

Grão Goss 

Matriz primária 

Grão 
primário 
protuberante 
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orientação (neste caso a Goss) que, preferencialmente, chega ao fim da recristalização 

primária com tamanhos de grão ligeiramente maiores que a média (ETTER; BAUDIN; 

PENELLE, 2002). Assim, pelo mecanismo de crescimento seletivo, os grãos tipo Goss 

e com tamanhos maiores que o crítico poderiam crescer mais rapidamente que as 

demais orientações nos estágios iniciais da RS.  

O segundo mecanismo sugere que numa matriz de recristalização primária 

contornos especiais, em presença de partículas estabilizadoras, assumem maior 

mobilidade que os contornos comuns (LIN et al., 1996; HARASE, 1994; RAJMOHAN, 

2001). Em especial os contornos dos grãos com orientação Goss são, com mais 

freqüência, do tipo CSL e, por isso, podem ter mais oportunidade de crescer.  

Nos estágios iniciais da RS a elevada mobilidade dos contornos especiais é o 

fator predominantemente responsável pelo crescimento anormal dos grãos Goss. 

Contudo, a alta mobilidade destes contornos faz diminuir sua quantidade nas 

vizinhanças dos grãos Goss nesta primeira etapa e, nos estágios que se seguem, o 

crescimento anormal é sustentado pela vantagem de tamanho adquirida (ROUAG; 

VIGNA; PENELLE, 1990). Isto explica como estes grãos nos estágios iniciais da RS 

adquirem o tamanho crítico para crescerem de modo anormal, baseados na teoria do 

“crescimento seletivo” (LIN et al., 1996). 

Ainda considerando a presença de contornos especiais, Shimizu e Harase 

(SHIMIZU; HARASE, 1989) investigaram a distribuição dos contornos e evidenciaram 

que os grãos Goss presentes nos estágios iniciais da RS não são aqueles com tamanho 

maior que a média. Foi possível considerar que o mecanismo responsável pela evolução 

da textura Goss na recristalização secundária não está baseada na vantagem de tamanho 

dos grãos com esta orientação, mas na presença de elevada fração de contornos CSL do 

tipo Σ1 de baixa mobilidade juntamente com o ancoramento causado por precipitados 

(AlN). Neste caso, são estes contornos os responsáveis por dificultar o crescimento dos 

grãos com orientações diferentes da Goss. Acredita-se que, por este motivo, os grãos 

Goss, circundados por uma baixa freqüência de contornos Σ1, consomem os grãos das 

demais orientações, incluindo aquelas com tamanho de grão maior que o da média.  

Contudo, nenhuma destas hipóteses é totalmente convincente, pois a vantagem 

de tamanho é questionada por simulações computacionais enquanto que a quantidade de 

contornos CSL é, geralmente, muito pequena para causar um significante impacto na 

mobilidade e crescimento dos grãos Goss. Por isso, foi proposto um terceiro mecanismo 

para explicar o desenvolvimento da textura (orientação Goss, por exemplo) durante a 
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RS (HAYAKAWA et al., 1996; RAJMOHAN; SZPUNAR, 2001). Esta hipótese se 

baseia na evidência de que contornos de alta mobilidade mais freqüentemente presentes 

entre grãos Goss com desorientação entre si em torno de 20° a 45°. Grãos com 

contornos com desorientação abaixo de 20° e acima de 45° teriam, portanto, menor 

mobilidade. Apenas os grãos Goss na matriz primária apresentaram elevada quantidade 

destes contornos com desorientação entre 25° e 45° ao seu redor e, por isso, são eles que 

adquirem superior taxa de migração assim que o crescimento normal de grão é inibido.  

As sugestões baseadas nos contornos de alta mobilidade foram comparadas 

utilizando-se dados experimentais (ETTER; BAUDIN; PENELLE, 2002; MORAWIEC, 

2000), e foi concluído que estas teorias não explicam a vantagem de crescimento de 

algumas componentes durante a recristalização secundária nas ligas Fe-Si, por 

considerarem ambas as teorias apenas como especulações científicas.  

É também relatado que os grãos de componente inicialmente Goss depois de 

deformados e recristalizados retomam a sua orientação {110}<001> (MAY; 

TURNBULL, 1958). Isto é possível, pois os grãos Goss são os que admitem maior 

quantidade de deformação e, por isso, quando ativados termicamente, sofrem 

recristalização mais rapidamente que os demais. Conseqüentemente, estes grãos mais 

livres de defeitos podem consumir o restante da matriz de maior energia armazenada. 

May (MAY; TURNBULL, 1958) também revela que a localização de núcleos Goss em 

regiões da microestrutura de menor energia armazenada favorece à alta energia de 

fronteira entre estes grãos e o restante da matriz com uma diferença de orientação entre 

40°-55° (STOYKA; KOVAC; JULIUS, 2009). Desta forma, é possível uma acentuada 

interação entre o grão Goss primário e as discordâncias, o que garante a eles maior 

capacidade de migrar e crescer mais rapidamente que os demais grãos.  

É sugerido um mecanismo para a nucleação do grão anormal a partir de uma 

microestrutura completamente formada por grãos primários em um aço ultrabaixo 

carbono (VERBEKEN; KESTENS, 2005; VERBEKEN; KESTENS, 2007). O 

mecanismo proposto envolve a rotação e a coalescência dos grãos provenientes da 

recristalização primária circundados por diferentes contornos de baixo ângulo e que se 

encontram próximos entre si até que estes formem um único grão com tamanho maior 

do que a média. A forte textura é responsável por formar uma continua seqüência de 

inúmeros grãos com orientações próximas e que estão separados entre si apenas por 

contornos de baixo ângulo. Devido à baixa mobilidade, estes contornos se aglomeram e 

gradualmente são removidos da estrutura formando grãos anormais que, agora 
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circundados por outros contornos de alto ângulo, crescem de maneira não mais 

equiaxial. Por isso, nestes materiais são os contornos de baixo ângulo que 

desempenham a principal função na nucleação da recristalização secundária.  

Em metais não ferrosos ccc, assim como em ligas Fe-3%Si, a formação dos 

núcleos de RS é descrito por este mesmo mecanismo, conhecido como coalescimento de 

Nielsen (FUJII; WATANABE, 1984).  

Outra hipótese foi sugerida e relata o molhamento de junções triplas de grão 

durante a recristalização secundária (KO et al., 2008). Se um grão contém subcontornos, 

a probabilidade de ocorrer molhamento no estado sólido (solid-state wetting) ao longo 

de junções triplas na liga Fe-3%Si torna-se tão alta que este volume contendo 

subcontornos fica sujeito à RS (PARK et al., 2010). Se este conceito for aplicado como 

um mecanismo de seleção dos grãos que crescem anormalmente, então se esperaria 

encontrar estes subcontornos exclusivamente nos grãos Goss de RS.  

Por enquanto, dentre todos os mecanismos, é a orientação entre os grãos que 

parece assumir efeito dominante na RS. Isso reforça a necessidade de experimentos em 

materiais outros que não os aços elétricos de modo a reforçar ou rejeitar cada uma 

destas hipóteses. 

2.9 Recozimento de materiais contendo partículas  

Durante o recozimento das ligas metálicas a mobilidade dos contornos de grão 

que migram durante a recristalização pode ser afetada pela precipitação de partículas 

finas e/ou grosseiras (SCHÄFER; MOHLES; GOTTSTEIN, 2011).  

A cinética de transformação (nucleação e crescimento) depende de como estas 

partículas de segunda fase se distribuem ao longo da matriz e também da sua fração 

volumétrica, forma, tamanho, orientação e grau de coerência com a matriz (LI; 

EASTERLING, 1990; NES; RYUM; HUNDERI, 1985; SUN et al., 2006). Com relação 

ao tamanho, Humphreys e Hatherly arbitram partículas finas como aquelas com 

tamanho inferior a 100 nm, enquanto que as grosseiras são aquelas maiores que 100 nm 

(HUMPHREYS; HATHERLY, 2004). Aglomerados de partículas finas podem se 

comportar com partículas grosseiras, especialmente durante a deformação plástica, 

aumentando o potencial local e acelerando a recristalização. 

Em geral, as partículas podem sofrer dissolução ou engrossamento durante o 

recozimento alterando a força (P) retardadora ou de arraste nos contornos de baixo e de 
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alto ângulo. Esta força quantificada por Zener e, posteriormente, por Rios, é 

proporcional à razão entre a fração volumétrica (fV) e o raio médio (r) destas partículas, 

ou seja, quanto mais fina a dispersão maior é a força retardadora (RIOS, 1987; RIOS; 

GOTTSTEIN; SHVINDLERMAN, 2002; RIOS; FONSECA, 2010; ZENER, 1948). 

2.9.1 Recristalização primária em materiais contendo partículas 

Durante o recozimento partículas finas quimicamente estáveis distribuídas na 

matriz com pequeno espaçamento entre si atrasam ou até mesmo inibem a 

recristalização em relação a uma solução sólida isenta de precipitados (DOHERTY; 

MARTIN, 1962; DOHERTY; MARTIN, 1964; HUMPHREYS; ARDAKANI, 1995). 

Estas partículas atuam como uma força retardadora e promovem o desenvolvimento de 

uma subestrutura de discordâncias mais uniforme o que aumenta o potencial 

termodinâmico, porém diminui, em maior intensidade, o número de sítios de 

recristalização (HUMPHREYS; HATHERLY, 1996; RYAN; JOHNSTONE, 1969). 

Além disso, estas partículas atuam bloqueando os contornos de baixo ângulo e, quando 

a energia armazenada iguala-se a energia retardadora, estes não se tornam de alto ângulo 

e a recristalização tende a ser suprimida. Neste caso, a força motriz eficaz dentro do 

volume nucleado torna-se muito baixa devido ao efeito Zener drag, então este núcleo 

não pode crescer com uma velocidade suficiente para recristalizar o material 

(SCHÄFER; MOHLES; GOTTSTEIN, 2011). 

É mostrado por simulação que partículas de tamanho menor e de formato 

acicular são as que mais efetivamente retardam a migração dos contornos de grão 

durante o crescimento normal e anormal de grão o que colabora para o desenvolvimento 

de uma estrutura de grãos de tamanho mais refinado (CHANG; FENG; CHEN, 2009).  

Estudos num aço da família EUROFER endurecido por dispersão de óxidos 

mostram a resistência destes materiais à recristalização devido ao efeito das finas 

partículas de óxido de ítrio dispersas na matriz (SANDIM et al., 2010). Apenas uma 

fração de volume próxima de 0,1 foi encontrada recristalizada neste material o que se 

deve à presença do carboneto M23C6.  

Em aços microligados ao vanádio, partículas finas e estáveis de V(C,N) retardam 

a cinética de recristalização dinâmica durante o trabalho a quente devido à sua interação 

com os contornos (GARCÍA-MATEO; LÓPEZ; RODRIGUEZ-IBABE, 2001). Numa 

liga binária Mg-Mn recozida, depois de deformada, a dispersão de finos e estáveis 
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precipitados não foi capaz de prevenir a recristalização primária (ROBSON; HENRY; 

DAVIS, 2011).  

Em materiais contendo partículas isoladas e/ou agregados maiores que 100 nm 

(HUMPHREYS; HATHERLY, 1996; HUMPHREYS, 1977; PORTER; HUMPHREYS, 

1979) campos de tensão interna de curto e longo alcance se distribuem de forma 

heterogênea durante a deformação plástica. Sítios preferências se desenvolvem no 

recozimento favorecendo a nucleação da recristalização. Este é o mecanismo, proposto 

por Humphreys e conhecido por nucleação estimulada por partículas (NEP), que acelera 

a recristalização. A matriz em torno do precipitado rígido (zona de deformação) se 

deforma e as células de deformação próximas à interface matriz-precipitado adquirem 

elevado grau de desorientação onde a energia armazenada é maior que a da vizinhança 

(SIQUEIRA; RAABE; SANDIM, 2013; ROBSON; HENRY; DAVIS, 2009). A zona de 

deformação é responsável pela origem dos núcleos que surgem por meio do rápido 

crescimento de subgrãos. Para espaçamentos maiores, a recristalização também é 

acelerada e o tamanho de grão final é menor (HUMPHREYS; HATHERLY, 2004).  

A nucleação da recristalização estimulada por partículas é observada na liga Ni-

0,03%Si deformada e recozida, a qual precipita estáveis partículas grosseiras de sílica 

quando previamente a deformação é misturada com NiO e Al2O3 em pó 

(HUMPHREYS, 2000). Nas ligas Mg-Mn a recristalização também ocorre pelo 

mecanismo de nucleação estimulada por partícula a partir dos precipitados grosseiros de 

manganês contendo impurezas (ROBSON; HENRY; DAVIS, 2009).  

2.9.2 Crescimento de grão em materiais contendo partículas 

Em materiais que apresentam partículas, o tamanho de grão limite previsto por 

Zener (ZENER, 1948) é superestimado em até uma ordem de grandeza e depende da 

força ou intensidade de ancoramento nos contornos exercida por estas partículas 

(BRÉCHET; MILITZER, 2005; SHIMIZU; HARASE, 1989), responsável por inibir o 

crescimento normal de grão o que pode ou não resultar na recristalização secundária.  

Outros trabalhos reforçam o conceito de que o tamanho crítico de grão é 

diretamente proporcional à razão entre o raio médio e a fração volumétrica destas 

partículas, mas depende do sistema em estudo (LIU; PATTERSON, 1993; 

MIODOWNIK, 2006; RIOS, 1987; TWEED; RALPH; HANSEN, 1984). 
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Em todos os casos, o crescimento normal e anormal de grão ocorre até um 

diâmetro médio de grão limite em que o potencial termodinâmico (energia livre dos 

contornos) e a força de arraste se igualam. É importante mencionar que a taxa de 

migração do contorno de grão depende do balanço entre a força motriz dentro do grão e 

da força de arraste ocasionada pelas partículas. Portanto, um contorno não pode se 

mover se a força motriz é menor do que aquela retardadora mesmo que o tipo de 

contorno seja o de alta mobilidade (MAASI; PENELLE, 2009).  

Em materiais de alta pureza o crescimento anormal de grão aparentemente não 

ocorre (MAY; TURNBULL, 1958), uma vez que, em muitos casos é a presença de 

partículas finas que mantém estável a matriz primária com grãos finos a qual pode ser 

consumida durante o recozimento pelos grãos de tamanho anormal e de orientações 

preferenciais. Por isso, o crescimento anormal de grão e a textura a ele associada 

dependem da dispersão de partículas finas.  

O estudo sobre a ocorrência da recristalização secundária em materiais contendo 

partículas finas é estendido para algumas outras ligas à base de alumínio. A intensidade 

de ancoramento e de inibição do crescimento normal de grão imposta por estas 

partículas foi mostrada em 1949 por Beck e colaboradores (BECK, 1949) numa liga Al-

Mn. Os resultados apontaram que a RS ocorria quando as partículas de MnAl6 

coalesciam e/ou se dissolviam liberando alguns poucos grãos do ancoramento 

promovido por estas partículas. Na liga Al-1%Mn (RIOS; GOTTSTEIN, 2001) o 

crescimento anormal dos grãos (Figura 10) está associado à intensidade de ancoramento 

pelas partículas finas e também à freqüência dos contornos do tipo CSL.  

Outros trabalhos (MAASI; PENELLE, 2009; MAY; TURNBULL, 1958; 

ROUAG, 1990; YOSHITOMI et al., 1993) relatam o efeito das partículas de MnS e 

AlN na recristalização secundária de ligas Fe-Si. O que predomina é a vantagem de 

tamanho e de crescimento adquirida por alguns grãos de recristalização primária em 

relação aos demais através da inibição do crescimento normal de grão por precipitação 

destas finas partículas de MnS e AlN favorecendo a ocorrência da recristalização 

secundária. Também foi estudado o efeito destas partículas em um  aço estabilizado ao 

alumínio deformado em 74% de redução a frio e recozido a 700°C (DASARATHY; 

HUDD, 1967). Neste caso a recristalização secundária é promovida pela inibição do 

crescimento normal de grão ocasionado por estas finas e estáveis partículas de AlN 

presentes na matriz. 
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Siqueira abordou o crescimento anormal de grão num aço ferrítico contendo 

16% Cr e estabilizado ao nióbio (SIQUEIRA; SANDIM; OLIVEIRA, 2008). O material 

de partida foi laminado até 80% de redução a frio e recozido em temperaturas altas o 

suficiente para promover a dissolução das partículas de Nb (C,N), responsáveis pelo 

aprisionamento dos contornos. A seguir imagens de uma das amostras com os grãos que 

exibiram crescimento anormal obtidas em seqüência por microscopia ótica e por EBSD.  

 

 
Figura 10 − Liga Al-1%Mn deformada em 80% de redução, recozida em 580°C (a) por 
1 h (3600 s) e (b) 8 dias (700000 s) e apresentando limitado crescimento normal de grão 
e completa recristalização secundária, respectivamente (Rios; Gottstein, 2001). 
 
  

 
Figura 11 − Crescimento anormal de grão num aço com 16%Cr e estabilizado ao nióbio 
(Siqueira; Sandim; Oliveira, 2008). 
 

2.10 Cinéticas de recristalização primária e secundária 

Johnson, Mehl, Avrami e Kolmogorov (HUMPHREYS; HATHERLY, 2004; 

STÜWE; PADILHA; SICILIANO Jr., 2002), criaram um modelo global, conhecido 
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como modelo JMAK, que permite determinar a cinética da reação de recristalização 

primária por meio de medidas estereológicas bastante simples da fração volumétrica 

recristalizada em função do tempo de recozimento.  O comportamento da recristalização 

isotérmica, abordado em trabalhos clássicos por (LORIA; DETERT; MORRIS, 1965; 

STÜWE; PADILHA; SICILIANO Jr., 2002), segue uma forma sigmoidal com respeito 

ao tempo que, geralmente, pode ser descrita pela expressão geral dada pela clássica 

Equação 1 e requer medidas da quantidade de material transformado. É importante 

mencionar que a cinética isotérmica da recristalização secundária é semelhante a da 

recristalização primária (RAJMOHAN; SZPUNAR, 2001), onde  

 

( )n

RP
ktX −−= exp1    (1) 

 

XRP é a fração de grãos recristalizados primáriamente, k é um fator pré-exponencial que 

depende do material e da temperatura de recozimento e t é o tempo. O expoente n, 

denominado expoente de Avrami, reflete o mecanismo de nucleação, e depende da 

dimensionalidade do sistema. O modelo JMAK admite condições de contorno 

importantes, tais como a existência de núcleos esféricos, a ocorrência de nucleação de 

forma aleatória na matriz encruada e o crescimento isotrópico dos núcleos. Desvios da 

idealidade são observeados sempre que estas premissas são violadas. Além disso, a 

cinética tende a sofrer desaceleração com o tempo uma vez que a recuperação ocorre 

simultaneamente diminuindo a pressão motriz da reação. 

2.11 Teorias da nucleação orientada e do crescimento seletivo 

Para entender a formação e a evolução da textura dos materiais é necessário 

definir quais mecanismos que concorrem para o fortalecimento e/ou enfraquecimento da 

textura durante o processamento termomecânico. As componentes de textura podem ser 

selecionadas por dois principais mecanismos denominados por nucleação orientada e 

crescimento seletivo (DUGGANI; SINDEL; KÖHLHOFF; LÜCKE, 1990).  

Na nucleação orientada o novo núcleo com uma desorientação especifica vence 

a competição pelo crescimento dentro de uma matriz com outros núcleos de orientações 

randômicas e sua estabilidade, mantida pelo mecanismo de crescimento seletivo, 

depende da característica ou mobilidade do seu contorno (GOTTSTEIN; SEBALD, 

2001). 
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No crescimento seletivo os novos núcleos com diferentes orientações crescem 

com diferentes taxas e competem entre si pelo crescimento. Isso significa que a textura 

da matriz completamente recristalizada (primária e/ou secundária) não é determinada 

pela orientação do primeiro núcleo que se forma. Neste caso, a textura muda 

gradualmente durante o crescimento dos núcleos visto que alguns contornos exibem, 

durante esta etapa, um aumento de sua mobilidade em relação aos demais.  

O mecanismo de crescimento seletivo apenas se mantém se o novo grão 

mantiver uma especial relação de orientação com a matriz deformada (GOTTSTEIN; 

SEBALD, 2001) de forma que a migração do contorno deste volume ocorra em direção 

da matriz.  

2.12 Textura de laminação a quente 

O processo de laminação a quente produz texturas fracas e que variam ao longo 

da espessura da chapa em aços ferríticos, especialmente nos aços com elevados teores 

de cromo (RAABE; LÜCKE, 1992). Nas ligas Fe-17%Cr nas camadas mais próximas 

ao centro nitidamente se desenvolve a fibra α acompanhadas por fracas componentes 

pertencentes à fibra γ.  

É importante mencionar que a fibra α agrupa todas as componentes cuja direção 

<110> é paralela à direção de laminação contida no plano da chapa enquanto que a fibra 

γ contém todas as componentes cujo plano (111) é paralelo ao plano da chapa. Mais 

perto da superfície, a textura alterna a orientação Goss {110}<001> e outras mais fracas 

pertencentes à fibra α ({112}<110>, por exemplo). Este comportamento da textura 

também é válido para estas ligas contendo 11% de cromo, de modo similar ao aço em 

questão que contém 9% de cromo (RAABE, 1996).  

2.13 Textura de laminação 

A desorientação entre os grãos e também no interior dos grãos tem origem dos 

processos de subdivisão dos grãos que ocorrem durante a deformação plástica. A 

mudança de forma pode ser então acomodada ao longo dos grãos deformados 

plasticamente e umas das principais características observadas é a presença de 

orientação preferencial ou textura (WERT et al., 2007). A tabela a seguir mostra as 

principais componentes de textura de laminação a frio desenvolvidas em materiais de 
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estrutura ccc. As orientações estáveis presentes nesta classe de materiais laminados a 

quente podem induzir outras menos estáveis a alcançarem orientações próximas a elas 

durante a deformação a frio. Neste caso, as orientações menos estáveis sofrem rotações 

em torno daquelas estáveis que são então intensificadas durante a deformação a frio. Por 

este motivo, o desenvolvimento da textura de laminação a frio se torna fortemente 

dependente da textura de laminação a quente (RAABE; LÜCKE, 1993). 

 
Tabela 1. Componentes ideais de textura para materiais ccc laminados a frio. Adaptado 
de Hughes (Hughes; Hansen, 1997). 

Texturas de laminação a frio dos materiais ccc 

Legenda Orientação cristalográfica 
{hkl}<uvw> 

Cubo (C) {100}<001> 
Cubo Girado (RC) {001}<110> 

Goss (G) {011}<100> 
Taylor (T1) {111}<211> 
Taylor (T2) {111}<211> 

“Cross Taylor” (T1) {111}<011> 
“Cross Taylor” (T2) {111}<011> 

 

Em geral, as componentes de textura típicas dos materiais ccc deformados a frio, 

incluindo aços contendo baixo teor de carbono (aços elétricos, por exemplo) e alguns 

metais e suas ligas, tais como o tântalo (PARK; LEE; GOTTSTEIN, 1998), 

concentram-se em partes na fibra γ e se estendem fortemente por toda fibra α (MARX et 

al., 1997; RAABE; LÜCKE, 1992; SAMAJDAR et al., 1997). Estas componentes se 

intensificam com o aumento da deformação conforme mostrado na Figura 12 (FILHO et 

al., 2008; ABREU et al., 2006; HUTCHINSON, 1999).  
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Figura 12 − Evolução das componentes de textura das fibras α e γ em aços de baixo teor 
de carbono (adaptado de Hutchinson, 1999). 
 

Na superfície da chapa todas componentes iniciais, incluindo as orientações 

pertencentes à fibra α e a orientação Goss, sofrem rápida rotação em direção à 

orientação {111}<112> ou em direção a outras pertencentes à fibra α (RAABE; 

LÜCKE, 1992; RAABE, 1996). Já nas regiões próximas ao meio da espessura da chapa 

as componentes com direção <110>//DL são bem mais nítidas devido à textura α já 

presente no estado inicial (RAABE; LÜCKE, 1993). 

Contudo, o tipo de componente e sua distribuição ao logo da espessura 

dependem também das condições de deformação a frio sob as quais o material está 

submetido (RADHAKRISHNAN; SARMA; ZACHARIA, 1998) e do tipo de liga em 

questão. Em geral, aços ferríticos deformados entre 50% e 90% de redução a frio 

desenvolvem componentes concentradas dentro da fibra α com máximos em 

{100}<011>, {211}<011> e {111}<011> e dentro da fibra γ com máximo, 

principalmente, em {111}<112>. Saha e Ray (SAHA; RAY, 2008) mostraram que o 

elevado grau de redução (90% e 98%) aplicado no aço IF estabilizado ao Ti e ao Nb 

fortalece as orientações pertencentes às fibras α e γ (Figura 13). 

Nas ligas policristalinas Fe-Si deformações próximas de 50% em redução 

favorece o desenvolvimento das componentes pertencentes à família {111}<112>, além 

da forte orientação {100}<110> (MAY; TURNBULL, 1958) enquanto que em 

monocristais desta mesma liga deformada em 70% de redução prevalece somente a 

orientação {111}<112> (DUNN, 1953). 



51 
 

 
Figura 13 − ODF na seção de φ2 = 45° do aço Ti-Nb IF (a) 90% e (b) 98% de redução a 
frio (Saha; Ray, 2008). 

 

Segundo Raabe (RAABE, 1996) em específico os aços inoxidáveis ferríticos 

contendo 11% de cromo apresentam a seguinte evolução da textura de deformação: após 

40% de redução no centro da espessura prevalece uma forte textura α variando entre 

{100}<110> e {111}<110> acompanhada pela fraca componente {111}<112>. Ambas 

as texturas, herdadas a partir do processo de laminação a quente, são incrementadas com 

o aumento do grau de redução. Na superfície os grãos com orientação Goss, instáveis 

sob deformação plana, sofrem rotação em direção à componente {100}<110> (fibra α) 

ou {111}<112> (fibra γ), mas podem fracamente se manter na estrutura deformada, 

alinhados às bandas de cisalhamento ou ainda encontrados nas microbandas (DORNER; 

ZAFFERER; RAABE, 2007). Após 55% de deformação a fibra α é fortalecida no 

centro da espessura enquanto que na superfície a componentes Goss é completamente 

reduzida dando origem à fibra α fracamente presente com um máximo em {100}<110>. 

Após 70% de redução a fibra α continua se fortalecendo no centro e também na 

superfície da espessura, este último a partir da componente {100}<110> que, 

inicialmente formada, espalha-se consideravelmente em direção às orientações da fibra 

α {112}<110> e {111}<110>. 

Investigações (YAN et al., 2009; RAABE; LÜCKE, 1993) nesta mesma liga 

deformada em 80% de redução evidenciam fortes componentes pertencentes à fibra α ao 

longo de toda espessura, porém mais intensas nas regiões mais próximas à superfície da 

espessura e com um máximo entre {100}<110> e {211}<110> juntamente com a 

eventual ocorrência das componentes pertencentes à fibra γ. Acima de 90% de redução 

a frio (RAABE; LÜCKE, 1993; RAABE 1996) a tendência é que a textura se torne mais 

homogênea ao longo da espessura.  

(a) (b) 
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2.14 Textura de recristalização primária 

A textura de recristalização primária em metais e ligas ccc se desenvolve em 

diferentes formas: i) aços baixo carbono, ii) aços ligados (FeCr, FeSi, por exemplo) e 

iii) metais refratários de alta pureza (RAABE; LÜCKE, 1992).. Na revisão que se segue 

sobre textura, maior atenção será dada ao grupo dos aços ferríticos ligados ao cromo.  

Em geral (CUNHA; PAOLINELLI, 2002; RAABE, 1996; SAMAJDAR et al., 

1997), o comportamento típico da textura durante o recozimento em ligas ccc 

deformadas é a formação de fortes componentes pertencentes à fibra γ de forma não 

homogênea ao longo da espessura com máximos, por exemplo, em {111}<112> junto 

com outras fracas componentes tais como {001}<110> (fibra α) e Goss. Porém, é 

importante considerar que alguns fatores atuam na origem e na evolução da textura de 

recristalização de materiais com estrutura ccc (HUTCHINSON, 1999). Dentre eles, 

alguns operam durante o desenvolvimento da subestrutura de deformação a frio e se 

mostram mais efetivos do que aqueles outros que atuam durante os processos de 

recuperação e de recristalização. 

Neste sentido, o desenvolvimento da textura de recristalização primária para 

todos os metais e suas ligas pode ter seu inicio a partir de núcleos orientados ou do 

crescimento seletivo de alguns novos grãos que apresentam melhor relação de 

orientação com a matriz deformada (LEE, 1995). Estudos por simulação computacional 

(RADHAKRISHNAN; SARMA; ZACHARIA, 1998) mostram que a migração dos 

contornos induzidos por deformação parece ser o principal mecanismo responsável pelo 

processo da nucleação orientada da textura de recristalização primária e, em particular, 

pelo fortalecimento das orientações pertencentes à fibra γ.  

O fator de Taylor, baseado na deformação homogênea, é um parâmetro útil para 

explicar o que acontece neste caso. A maior desorientação é observada entre os grãos 

deformados e entre as subestruturas de discordâncias com orientações {111} 

pertencentes à fibra γ (HUTCHINSON, 1999; OYARZÁBAL; MARTÍNEZ-de-

GUERENU; GUTIÉRREZ, 2008). Assim, a energia armazenada nestas regiões é maior 

do que aquela nos grãos deformados com orientação {110} pertencente à fibra α. 

Ao mesmo tempo, algumas componentes da fibra α (por exemplo, {011}<011>) 

podem se desenvolver na recristalização a partir dos grãos no estado deformado (e/ou 

subestruturas de discordâncias) de pequena, mas não a menor de todas, desorientação e 

baixa energia de deformação armazenada (HUTCHINSON, 1999). Por isso, estas 
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componentes representariam uma minoria dentro da textura de recristalização e 

poderiam justificar, quando notada, a diminuição na fração volumétrica das 

componentes pertencentes à fibra γ.  

Contudo, na prática, heterogeneidades de deformação em diferentes níveis estão 

sempre presentes. Estas heterogeneidades, aliadas ao comportamento dos grãos em 

relação a seus vizinhos (como uma função do fator de Taylor), redistribuem a energia 

interna de deformação priorizando ou não a migração de algumas orientações a partir 

dos contornos pré-existentes durante o recozimento. Este se torna um específico 

mecanismo responsável pela nucleação orientada (LEE, 1995).  

O grau de redução aplicado aos metais e suas ligas pode influenciar no 

desenvolvimento da textura de recristalização. É esperado (FILHO et al., 2008) em aços 

ferríticos (incluindo aqueles inoxidáveis e os de ultrabaixo carbono) deformados acima 

de 40% de redução que durante a recristalização primária algumas componentes da fibra 

γ como, por exemplo, {111}<110> ou  {111}<112>, se fortaleçam. De modo geral, a 

intensidade da fibra γ aumenta até cerca de 70% e permanece constante para maiores 

reduções a frio (HUTCHINSON, 1999). Park e Lee apresentam, com resultados 

experimentais, o fortalecimento da fibra γ durante o recozimento do tântalo deformado 

em 70% de redução (PARK; LEE; GOTTSTEIN, 1998). A orientação {001}<110>, 

característica da laminação a frio de aços ferríticos, pode ser retida pela recuperação 

(RAABE, 1996) durante o recozimento até valores médios de redução.  

2.15 Textura de recristalização secundária 

Admite-se que a nucleação orientada e o crescimento seletivo explicam o 

desenvolvimento da forte componente de textura Goss de recristalização secundária nos 

aços elétricos (MAY; TURNBULL, 1958; VERBEKEN; KESTENS, 2004; 

VERBEKEN; KESTENS, 2007).  A maior parte dos estudos sobre recristalização 

secundária recai sobre as ligas Fe-Si e revela a orientação {110}<001> (Goss) como a 

principal componente de textura neste tipo de aço.  

A textura de recristalização secundária na presença de partículas finas está 

associada à intensidade de ancoramento e à freqüência de grãos que apresentam 

contornos de alta mobilidade (do tipo CSL, por exemplo). Nas ligas Fe-Si (MAY; 

TURNBULL, 1958; ROUAG; VIGNA; PENELLE, 1990; YOSHITOMI et al., 1993) 

alguns poucos grãos Goss primários, livres de partículas (MnS e AlN), se desenvolvem 
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mantendo a orientação {110}<001> pelo crescimento exagerado à custa do restante da 

matriz recristalizada. Uma vez que todos os grãos de recristalização secundária possuem 

essencialmente de orientação {110}<001>, uma forte textura se desenvolve.  

Ainda são poucos os trabalhos com ênfase neste assunto em outras ligas, 

principalmente no que diz respeito aquelas de estrutura ccc. Sabe-se que mesmo depois 

da formação e completa recristalização, o fortalecimento destas componentes 

pertencentes à fibra γ pode continuar ocorrendo via crescimento normal de grão. Neste 

caso, grãos um pouco maiores com os planos da família {111} paralelos ao plano da 

chapa crescem consumindo outros menores de diferentes orientações, o que é 

favorecido com o aumento da temperatura de recozimento (CUNHA; PAOLINELLI, 

2002). Esse mecanismo, classificado por Samajdar (SAMAJDAR et al., 1997) como 

“vantagem de freqüência”, baseia-se na vantagem de tamanho dos grãos com 

orientações dentro da fibra γ em aços IF que se deve à alta mobilidade dos contornos de 

grãos especiais (25-35°<110> em aços ccc) e/ou a nucleação preferencial.  

Siqueira estudou a evolução da textura em três tipos (A, B e C) de aço 

inoxidável ferrítico com diferentes teores de nióbio. Após a recristalização secundária, 

todas as três ligas desenvolveram as fibras α e γ, além da orientação {001}<112> nas 

linhas mais próximas do centro das amostras. A liga contendo o maior teor de nióbio 

teve a fibra γ fortalecida. Para aquelas contendo baixos teores de Nb, C e N foram 

observadas fortes componentes pertencentes à família {011}<uvw>, incluindo as 

orientações Goss ({110}<001>) e latão ({110}<112>), e fracas componentes 

pertencentes à família {021}<100> na superfície  (SIQUEIRA; SANDIM; OLIVEIRA, 

2008). 

Verbeken e Kestens  realizaram pesquisas em um aço ultrabaixo carbono (ULC) 

deformado em 70% e 95% de redução e posteriormente recozido. As intensidades 

máximas locais das componentes deste aço deformado e posteriormente recozido estão 

distribuídas principalmente ao longo das fibras α e γ (VERBEKEN; KESTENS, 2004; 

VERBEKEN; KESTENS, 2007). 

A evolução da textura de recristalização secundária na liga Al-1%Mn demonstra 

ser uma função principalmente da pequena fração de grãos que, após adquirir vantagem 

de tamanho, são capazes de crescer com sucesso (RIOS; GOTTSTEIN, 2001). Este 

comportamento estaria relacionado à presença de partículas finas de AlN. Neste caso, a 

componente cubo é fortalecida (RIOS; GOTTSTEIN, 2001). 
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2.16 Transformação martensítica 

Quando a austenita é resfriada rapidamente até temperaturas muito baixas ocorre 

uma transformação no estado sólido responsável pela formação da fase metaestável 

martensita de estrutura cúbica de corpo centrado ou tetragonal de corpo centrado, 

dependendo da quantidade de carbono. Trata-se de uma transformação displaciva, 

adifusional, ou seja, resultadante do movimento (inferior ao parâmetro de célula) 

coordenado (ou militar) dos átomos promovido pelo mecanismo de cisalhamento da 

rede cristalina. O resfriamento rápido da austenita impede a difusão do carbono e 

demais elementos de liga nela dissolvidos para seus lugares de preferência. Neste caso, 

a presença de elementos intersticiais em teores acima do limite de solubilidade da fase 

cúbica de corpo centrado determina a distorção da rede. O produto desta transformação 

é uma estrutura ferrítica supersaturada e altamente distorcida cuja composição química 

se mantém idêntica aquela da fase austenita denominada martensita. A deformação 

causada na rede cristalina da ferrita durante esta transformação foi proposta por Bain em 

1924 e envolve uma compressão ao longo do eixo z acompanhada de uma expansão ao 

longo dos eixos x e y dos seus cristais (BAIN, 1939).  

A nucleação e o crescimento dos grãos de martensita dentro da matriz da 

austenita ocorrem a uma taxa muito alta, ou seja, trata-se de um processo quase 

instantâneo e, por isso, de carater atérmico. A consequência é a formação de uma 

estrutura acicular (em forma de ripas ou placas, em inglês “laths” e “plates”, 

respectivamente) ao longo de alguns planos cristalográficos preferenciais no interior dos 

cristais da austenita. A ripa de martensita é um grão desta fase com elevada densidade 

de defeitos em seu interior. Um conjunto de grãos em ripa de mesma orientação 

cristalográfica é denominado bloco (em inglês “block”) enquanto que a aglomeração 

dos blocos que apresentam o plano {111} da ferrita distorcida paralelo ao plano {111} 

da austenita forma um conjunto de blocos (em inglês “packet”). 

Por ser produto de uma transformação coerente, a martensita conserva relações 

de orientação particulares com os grãos de austenita do tipo Kurdjumov–Sachs (K–S), 

Nishiyama–Wasserman (NW) e/ou Bain, por exemplo (MORITO et. al., 2006). A 

relação de orientação do tipo K-S, com maior frequência encontrada nos aços, pode ser 

descrita como (111)γ//(011)α’[
−

101]γ//[
−

1
−

11]α’ cuja desorientação apresenta carater 

CSL, em especial do tipo Σ3 e Σ11 (BAIN, 1939). As discordâncias que formam as 
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ripas de martensita podem interagir entre si e formar também contornos do tipo 

inclinado ou torcido responsáveis por variações da estrutura ao longo do grão 

austenítico (MORRIS et. al., 2003; RANGANATHAN; GRENGA, 2003).  

As temperaturas de inicio (Ms) e fim (Mf) da transformação martensítica variam 

em função da concentração dos elementos de liga no aço (KELLY; NUTTING, 1960). 

A redução do teor de carbono e a presença de cromo nos aços inoxidáveis martensíticos, 

por exemplo, além de estreitarem o campo austenítico, tornam a ferrita delta estável em 

temperaturas mais baixas, o que tende a diminuir a tenacidade destes materiais. Esse 

efeito pode ser compensado com a adição, por exemplo, do níquel, responsável por 

estabilizar ou expandir a fase austenita e estreitar o campo da ferrita delta, ou seja, 

abaixar Ms e Mf consideravelmente (ANDRADÉS et. al., 2002).  

 Em aços martensíticos contendo elevados teores de cromo toda a austenita 

deveria se transformar em martensita durante o resfriamento rápido até a temperatura 

ambiente. Porém, representativos teores de elememtos de liga nestes aços tende a alterar 

as temperaturas Ms e Mf o que pode proporcionar uma estrutura final heterogênea 

composta também por austenita retida e/ou a ferrita delta (δ) (KLUEH; HARRIES, 

2001). Em geral, a presença de austenita retida altera principalmente a dureza e a 

resistência mecânica destes aços. O diagrama de Schaeffler-Schneider para aços ao Cr e 

ao Ni é uma ferramenta que utiliza do valor do Cr e do Ni equivalentes para estimar as 

fases presentes após a austenitização e têmpera destes aços. O cálculo do Cr e Ni 

equivalente esta descrito nas Equações 2 e 3, respectivamente (KLUEH; HARRIES, 

2001). Nestas equações são considerados todos os elementos alfagênicos e 

gamagênicos, ou seja, que atuam (em maior ou menos escala quando comparados com o 

cromo) na formação da ferrita e austenita, respectivamente. 

 

Nieq (em peso) = (%Ni) + (%Co) + 0,5(%Mn) + 0,3(%Cu) + 30(%C) + 25(%N)        ( 2) 

 

Creq (em peso) = (%Cr) + 6(%Si) + 4(%Mo) + 11(%V) + 5(%Nb) + 1,5(%W) + 8(%Ti) 

+ 12(%Al) − 4(%Ni) − 2(%Co) − 2(%Mn) − (%Cu) − 40(%C) − 30(%N)                    (3) 
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3. Materiais e métodos 

3.1 Material 

O aço Eurofer-97 RAFM utilizado nesta Tese foi processado por meio de 

metalurgia de panela convencional, seguida de refusão a arco em vácuo (VAR) e 

laminado a quente no campo austenítico (T > 1100oC). As placas laminadas a quente 

foram posteriormente revenidas em 750oC por 2 h para restaurar sua ductilidade 

resultando numa microestrutura com matriz totalmente ferrítica. Duas chapas 

provenientes deste processo, com cerca de 200 mm de comprimento, 80 mm de largura 

e 9 mm de espessura, foram gentilmente disponibilizadas para este trabalho pelo KIT 

(Karlsruhe, Alemanha). 

3.2 Métodos 

3.2.1 Cálculo da quantidade de fases do aço Eurofer-97 

Os cálculos termodinâmicos envolvendo o equilíbrio das fases do aço Eurofer-

97 foram realizados com o auxílio do software THERMO-CALC. O banco de dados 

termodinâmicos utilizado foi o TCFE7 considerado o mais recente para sistemas à base 

de ferro contendo tântalo. Foram calculadas a fração volumétrica e a composição 

química de cada fase prevista no aço Eurofer-97 em temperaturas variando entre 200°C 

e 1600°C. A composição química utilizada como input no software é mostrada na 

Tabela 2 e foi especificada pelo fabricante em fração atômica. 

 

Tabela 2. Composição química do aço Eurofer-97 especificada pelo fabricante. 
Elemento Quantidade Elemento Quantidade 

Cr 8,95E-2 W 1,04E-2 
C 1,05E-3 Ta 1,4E-3 

Mn 5,5E-3 N 3,8E-4 
V 2,02E-3   
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3.2.2 Dilatometria 

Medidas de dilatometria foram realizadas para determinar as temperaturas de 

transformação no aço Eurofer-97. Foram avaliadas as temperaturas de transformação de 

fase Ac1, máxima temperatura do campo ferrítico abaixo da qual a recristalização 

secundária é favorecida, e Ac3, acima da qual é possível a formação apenas de 

martensita a partir da austenita.  

Para a realização das medidas de dilatometria foram confeccionados três corpos-

de-prova do aço Eurofer-97 na condição como recebido em formato de cilindros com 2 

mm de diâmetro (na direção transversal) e 12 mm de comprimento (na direção de 

laminação).  

As medidas foram realizadas em um dilatômetro da Adamel Lhomargy LK02 

em vácuo a 10-1 Torr instalado no CETEC em Belo Horizonte. As taxas de aquecimento 

utilizadas foram 1, 5, e 30ºC/s e as taxas de resfriamento foram estimadas em 10ºC/s. A 

temperatura de patamar máxima foi de 1100ºC com duração de apenas 1 min. Foram 

obtidas, para o aquecimento e para o resfriamento, curvas de variação do comprimento 

(∆L) em função da temperatura. As temperaturas de início e fim de transformação de 

fases foram determinadas nos pontos de desvio da linearidade das curvas de dilatação. 

3.2.3 Laminação a frio 

Uma das placas recebidas foi laminada a frio em múltiplos passes até as 

reduções de 40, 70, 80 e 90% utilizando um laminador tipo two-high/four-high modelo 

4-105 da Fenn instalado no DEMAR/EEL-USP. As diferentes reduções a frio aplicadas 

ao material permitiram determinar a possível influência da intensidade das texturas de 

laminação a frio e de recristalização primária na ocorrência da recristalização 

secundária e no desenvolvimento de sua respectiva (micro-)textura cristalográfica. 

3.2.4 Corte e encapsulamento 

Da placa do material como-recebido (revenido) 5 amostras foram retiradas com 

dimensões 5 mm de comprimento (RD) x 3 mm (TD) de largura x 9 mm (ND) de 

espessura. Da placa laminada a frio em 40, 70, 80 e 90% de redução, foram retiradas 

diversas amostras com dimensões 15 mm de comprimento (RD) x 5 mm (TD) de 
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largura x ℮ mm (ND), onde ℮ corresponde à espessura da chapa em função do grau de 

redução. As amostras foram cortadas com o auxílio de uma cortadeira ISOMET 1000 da 

Buehler de baixa velocidade e com disco diamantado. Em seguida as amostras foram 

submetidas à limpeza no ultrassom com acetona e, posteriormente, encapsuladas em 

vácuo em tubos de quartzo. 

3.2.5 Recozimentos isotérmicos e austenitização 

Amostras laminadas a frio em todas as reduções foram tratadas termicamente em 

temperaturas que variaram de 200 até 1350°C em intervalos de 100°C por diversos 

tempos, seguido de resfriamento ao ar. Os tratamentos térmicos foram realizados em um 

forno resistivo tubular da Lindberg-Blue. O objetivo foi acompanhar o efeito da 

temperatura e tempo de recozimento na estabilidade microestrutural do aço Eurofer-97.  

Na primeira etapa, a evolução microestrutural e as reações de recuperação, 

recristalização primária e crescimento anormal de grão foram acompanhadas por meio 

da realização de recozimentos isotérmicos dentro do campo ferrítico (200-800°C). O 

estudo da transformação martensítica no aço ferrítico-martensítico Eurofer-97 foi 

realizado a partir do material (i) revenido (como-recebido sem deformação plática) e (ii) 

após recristalização secundária (para 80% de redução a frio). Neste ultimo caso (ii), 

para se obter as microestruturas de recristalização secundária (grãos grosseiros) cinco 

amostras, todas laminadas em 80% de redução, foram recozidas em 750°C por 4 h. O 

material nas condições revenido e com 100% de recristalização secundária será ao longo 

deste texto denominado material de partida.  

Em seguida, o trabalho envolveu a austenitização de todas as amostras do 

material de partida por 1 h em quatro temperaturas distintas (900, 1000, 1100, 1200 e 

1300 ºC), com base nos resultados de dilatometria e dos cálculos termodinâmicos, 

seguida de resfriamento ao ar (têmpera) para a obtenção de estruturas totalmente 

martensíticas.  

3.2.6 Medidas de dureza  

O comportamento mecânico do material frente as reações de restauração 

(recuperação, recristalização primária e secundária) e à transformação martensítica (para 

os diferentes tamanhos de grão dos materiais de partida) foi estudado. Para isso, 
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medidas de microdureza Vickers na seção longitudinal (DL x DT) foram realizadas nas 

amostras do material “como-recebido”, apenas laminado a frio em todos os graus de 

redução, recozido e austenitizado. Foi utilizado um microdurômetro Buehler modelo 

Micromet 2004 instalado no DEMAR/EEL-USP utilizando carga de 200 gf durante 30 

s, num total de dez medições individuais na seção longitudinal das amostras na metade 

da espessura.  

3.2.7 Preparação metalográfica 

As amostras foram embutidas a quente em resina fenólica e lixadas com a 

seqüência de lixas de SiC com granulometrias 800, 1000, 1200 e 2400, sempre com 

água corrente. O polimento manual foi realizado em feltros OP-CHEM, utilizando-se, 

nesta seqüência, pasta diamantada de granulometria 6 μm, 3 μm, 1 μm e, em seguida, as 

suspensões OP-U e OP-S, ambas de 0,3 μm. Neste caso, o polimento, sem ataque 

químico, foi suficiente para revelar as microestruturas. Contudo, para determinar o 

tamanho de grão da fase austenita primária a preparação metalográfica também incluiu 

combinações de diferentes tempos e tipos de polimento e ataque químico por imersão e 

fricção. Foram utilizados como reagentes metalográficos Nital (10%) e Villela. O 

polimento mecânico foi realizado em feltros OP-CHEM utilizando-se tanto a suspensão 

OP-S quanto a pasta dimantada de granulometria 3 μm. 

 

3.2.8 Caracterização microestrutural 

3.2.8.1 Cinética de recristalização secundária 

A avaliação da microestrutura do material nas condições “como-recebido” e 

“recozido” foi realizada utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura LEO 

modelo 1450VP com filamento de tungstênio instalado no DEMAR/EEL-USP. As 

imagens foram geradas no modo elétrons retroespalhados (ERE), tensão de aceleração 

de 20 kV e distância de trabalho de 10 mm. Com base nas observações via MEV (ERE) 

foi possível determinar a cinética de recristalização secundária (RS) em duas 

temperaturas distintas, 750°C e 800°C. Para cada temperatura, as amostras foram 
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recozidas durante 5, 15, 30, 60, 120, 240 e 828 min (13,8 h). A XRS foi quantificada a 

partir do método de contagem por pontos. Para cada amostra foram utilizadas 10 

imagens obtidas de forma aleatória na seção longitudinal, sempre priorizando as regiões 

mais próximas do centro das amostras. A contagem dos grãos foi possível por meio da 

superposição de uma rede de pontos sobre cada campo com espaçamento entre linhas 

proporcional ao tamanho de grãos (que está em função da ampliação da imagem). Para 

facilitar este tipo de análise foi utilizado o programa ImageJ (JAVA). A quantidade de 

pontos da rede incidentes nos grãos de tamanho anormal dividida pelo número total de 

pontos na grade fornece o valor de XRS. A média entre todas as 10 frações individuais, 

juntamente com o seu respectivo desvio-padrão, é a medida de XRS estatisticamente 

representativa e considerada para uso nas comparações.  

As curvas de cinética de crescimento anormal de grão foram analisadas pelo 

modelo JMAK, conforme descrito na Equação 1. A partir da Equação de Avrami 

linearizada (Equação 4) foram calculados os valores do expoente de Avrami n desta 

reação para todos os graus de redução e as diferentes temperaturas de recozimento. 

 

)ln()ln(
RSX1

1lnln tnk −=










−
   (4) 

3.2.8.2 Razão de aspecto (RA) 

A razão de aspecto (RA) é uma forma de representar a morfologia dos grãos. 

Trata-se de uma grandeza esteorológica importante para diferenciar microestruturas. 

Este fator foi calculado por meio da razão entre o maior segmento de reta possível que 

pode ser inscrito no grão pelo segundo maior segmento de reta possível no mesmo grão, 

ortogonal ao primeiro. Grãos perfeitamente esféricos têm RA = 1.  

A partir de cada imagem de ERE (MEV) anteriormente coletada para o cálculo 

de XRS, 25 grãos foram escolhidos ao acaso e utilizados para a realização das medições 

dos segmentos de retas e do fator de forma. A média aritmética de todas as razões de 

aspecto foi calculada (totalizando 100 medições), juntamente com seu desvio padrão, e 

utilizada na construção do gráfico de RA (adimensional) versus deformação. 
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3.2.8.3 Determinação da textura via difração de raios X  

Medidas de macrotextura foram determinadas junto ao Instituto de Física (IFIR) 

da Universidade Nacional de Rosário com o auxílio de um goniômetro de textura via 

difração de raios X do tipo Philips com radiação Cu-Kα dentro de uma faixa de 

distância angular de 0° a 360°. O objetivo foi acompanhar a evolução da textura do aço 

Eurofer-97 e para isso um total de 13 amostras foram utilizadas, sendo uma amostra do 

material como-recebido, uma amostra após cada redução planejada e uma amostra 

recozida isotermicamente após cada uma das reduções (com 100% de recristalização 

primária e 100% de recristalização secundária). A Tabela 3 mostra as condições 

(redução, temperatura e tempo de recozimento) às quais as amostras foram submetidas.  

 
Tabela 3. Condições metalúrgicas das amostras para medições de textura via difração de 
raios X. 
Amostras/ 

Condição 

Redução a frio, temperatura e tempo de recozimento 

40% 70% 80% 90% 

100% RP 650°C/1 h 750°C/5 min 750°C/5 min 750°C/5 min 

100% RS 750°C/4 h 750°C/4 h 750°C/4 h 750°C/4 h 

 

Todas as texturas foram quantitativamente examinadas em amostras 

representativas na metade da espessura e no plano de laminação com área 20 x 20 mm². 

Para as medições de textura as amostras, depois de lixadas, foram submetidas ao 

polimento com pasta de diamante nas granulometrias 6 μm, 3 μm e 1 μm, seguido de 

polimento eletroquímico (50% ácido nítrico e 50% água destilada) sob 15 mV por 30 s. 

As texturas foram obtidas calculando-se as funções de distribuições de orientações 

cristalográficas (FDOC’s) em ϕ2 = 0° e 45°a partir das figuras de pólo medidas nos 

planos {200}, {110} e {211} e interpretadas fazendo uso do programa computacional 

wxpopLA. As orientações foram representadas dentro do espaço de Euler usando a 

notação de Bunge (φ1, Φ , φ2). 

3.2.8.4 Quantificação da austenita retida via difração de raios X  

Toda a etapa preparação metalográfica e quantificação da austenita retida nas 

amostras austenitizadas foi realizada com o auxílio da técnica de difração de raios X 

junto ao Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH (MPIE), na Alemanha. Os 
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difratogramas foram gerados em um difratômetro Seifert type ID3003 com radiação Co-

Kα1 de comprimento de onda λ = 1,78897E-10 m. A quantidade de austenita retida foi 

estimada a partir das interpretações do sofware MAUD Version 2.33. As medidas foram 

coletadas a cada ∆2θ = 0,05° com duração de 20 s cada. O diâmetro do feixe utilizado 

foi de 2 mm, corrente e tensão de 30 mA e 40 kV, respectivamente. 

3.2.8.5 Difração de elétrons retroespalhados (EBSD) 

A evolução da microestrutura e da microtextura foi acompanhada através de 

mapeamentos de orientação em áreas aleatórias no plano de laminação das amostras do 

material em todas as condições de interesse com o auxílio da técnica de EBSD. Foram 

mapeadas amostras do aço Eurofer-97 na condição “como-recebido”, laminado a frio 

em 40, 70, 80 e 90% de redução, recozido após completas RP e RS para as mesmas 

deformações e, por último, na condição martensítica. O step size utilizado variou de 40 

nm a 100 nm dependendo da granulometria de cada amostra e da aréa de interesse a ser 

coletada. Os menores valores de step size (40-60 nm) permitiram maior resolução da 

microestrutura, principalmente nas amostras deformadas e nas martensíticas, enquanto 

que maiores valores de step size (100 nm) possibilitaram coletar resultados 

estatisticamente mais confiáveis como, por exemplo, da microtextura e da quantidade de 

austenita retida. Todos os mapeamentos foram coletados em um microscópio eletrônico 

de varredura de alta resolução (JEOL JSM 6500 F) com uma tensão de aceleração de 15 

kV. A análise dos dados foi feita com o auxílio do programa TSL Orientation Imaging 

Microscopy (OIMTM) Data Analysis na versão 6x64. Uma das etapas para o 

processamento dos dados neste software incluiu uma rotina de limpeza de dados 

espúrios (cleaning procedure). Na presente análise, removeram-se todos os pontos cujos 

índices de confiança eram inferiores a 0,1 (Neighbor CI Correlation) seguida de uma 

nova limpeza removendo clusters com menos de 4 pontos (Grain Dilation).  

A partir dos mapeamentos via EBSD também foi possível quantificar a 

mesotextura e a distribuição de desorientações (ψ), em especial nos estágios iniciais da 

RS para as reduções de 70, 80 e 90%. No material recozido a evolução da distribuição 

das desorientações das frentes de recristalização secundária foi determinada nas 

amostras nos estágios iniciais (a partir do qual é possível evidenciar de forma nítida 

grãos com tamanho maior que o da média) e de completo crescimento anormal de grão. 
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Diversos núcleos foram mapeados permitindo uma estatística relativamente abrangente. 

Mediu-se a diferença de orientação de cada uma das faces de diversos grãos anormais 

com a vizinhança em amostras nas seguintes condições: 

a) Amostra com 70% de redução e recozida em 650°C por 1 h e 2 h e em 750°C por 5 

min (estágio inicial da RS), totalizando 29 núcleos e 352 contornos; 

b) Amostra com 80% de redução e recozida em 750°C por 5 min (estágio inicial da RS), 

totalizando 32 núcleos e 533 contornos; 

c) Amostra com 90% de redução e recozida em 800°C por 5 min e em 750°C por 5 min 

(estágio de completa RS), totalizando 27 núcleos e 484 contornos; 

d) Amostras laminadas após 70, 80 e 90% de redução e recozida em 750°C por 4 h 

(estágio de completa RS). 

A visualização dos resultados de mesotextura pôde ser feita por meio da 

distribuição de desorientações. O objetivo foi tentar esclarecer qual função os contornos 

assumem no desenvolvimento das componentes de textura em função da quantidade 

prévia de deformação aplicada ao material e da evolução da recristalização secundária.  

Imagens de ERE junto ao MEV de alta resolução também foram coletadas na 

seção longitudinal das amostras martensíticas, incluindo análises de algumas partículas 

via espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS). A tensão utilizada foi 15 kV 

e a distância de trabalho 10 mm. O mesmo foi realizado em algumas das amostras 

recozidas por curtos períodos de tempo na tentativa de coletar informações sobre 

composição química, morfologia e localização das partículas responsáveis pelo 

ancoramento dos contornos durante o crescimento anormal de grão do aço Eurofer-97.  

3.2.8.6 Tomografia por sonda atômica (APT) 

A preparação das amostras para análise via APT foi realizada seguindo três 

criteriosas etapas. Primeiramente, barras em formato de prisma com base triangular 

foram preparadas e retiradas (lift out) das interfaces entre os grãos que crescem 

anormalmente e a matriz utilizando-se um microscópio de feixe de íons de Ga 

localizado (em inglês dual-beam focused ion beam - FIB) FEI Helios Nanolab 600. Por 

isso, foi escolhida uma amostra na condição inicial de crescimento anormal de grão 

(70% de redução prévia e recozimento em 650 °C por 1 hora). É importante mencionar 

que a temperatura de recozimento da amostra (tanto para as análises de APT quanto 

para as de MET) foi escolhida em função dos resultados de Thermo-Calc e do que 
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reporta a literatura sobre a estabilidade das fases no aço Eurofer-97. A etapa seguinte 

consistiu em cortar estas barras ao longo do seu comprimento, transferí-las com o uso 

de micromanipuladores e soldá-las em suportes (cupom de silício) adequados para uso 

posterior no equipamento Imago LEAPTM 3000X HR, responsável pela evaporação da 

amostra e subseqüente coleta de dados (APT). Por último, ainda no próprio 

equipamento FIB, finas pontas (sharp needle), com cerca de 13 nm de diâmetro, foram 

confeccionadas a partir destas amostras ja soldadas por meio de um processo de 

desbaste. Toda a etapa de preparação das amostras é bastante tediosa e requer total 

cuidado tendo em vista o diâmetro destas amostras e a precisão dos locais a serem 

retiradas e soldadas estas amostras. Cerca de 2 a 3 amostras (pontas) puderam ser 

preparadas, retiradas, soldadas e afinadas num período de tempo de aproximadamente 4 

h. No total, 32 amostras foram submetidas às análises via APT. As análises de APT no 

equipamento Imago LEAPTM 3000X HR foram realizadas no modo de tensão (voltage 

mode) instalado no MPIE. A evaporação das amostras foi realizada a 60-65 K dentro de 

uma faixa de tensão de 5-20 kV. A fração pulso de tensão utilizada foi de 20% e a taxa 

de evaporação de 1% ion/pulso. A reconstrução dos dados gerados foi realizada 

utilizando o software IVAS versão 3.86.  

3.2.8.7 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi utilizada para caracterizar o 

material quanto à presença e à distribuição das partículas. Foi escolhida uma amostra 

que exibia RS (90% de redução e recozida em 650 °C por 1 h). Lamelas de 200 nm de 

espessura foram preparadas por meio do método de lift out em um microscópio dual 

beam com feixe de íons de Ga (focused ion beam - FIB) FEI Helios Nanolab 600 com 

uma tensão de 30 kV. As investigações foram realizadas num microscópio eletrônico de 

transmissão (JEOL JEM-2200SS) instalado no MPIE. O equipamento operou com 

tensão de aceleração de 200 kV nos modos de campo claro (bright field) e campo escuro 

(dark field). A composição química foi determinada via EDS. Informações sobre os 

elementos C e N não foram coletadas nas partículas de M23C6 e MX. Em particular, nas 

partículas muito finas do tipo MX um ajuste de composição foi necessário devido ao 

efeito de matriz. Neste caso, o teor de ferro foi considerado zero de forma que a 

quantidade de todos os demais elementos provenientes da matriz pudesse ser subtraída 

proporcionalmente da quantidade elementar inicialmente informada. 
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A preparação das amostras em lamelas do material é uma etapa que demanada 

prolongado tempo, cerca de 6 a 8 h por lamela. Apenas 2 lamelas de espessura adequada 

foram conseguidas e apenas uma delas analisada.  

3.2.8.8 Tamanho de grão austenítico 

O tamanho médio de grão da fase-mãe (austenita) foi determinado por meio de 

preparação metalográfica meticulosa do produto transformado e o uso de diferentes 

reagentes químicos seletivos que delineiam o contorno de grão austenítico original. 

Além disso, durante as discussões com o pessoal do MPIE, foi sugerida a utilização de 

uma alternativa bastante inovadora para estimar o tamanho de grão da austenita 

primária: um programa de computador (ARPGE) para reconstrução automática da 

estrutura austenítica a partir dos dados dos mapeamentos coletados via EBSD. Para o 

uso deste programa foram utilizados diferentes arquivos oriundos dos mapeamentos de 

EBSD com extensão .osc. Foram coletados 10 novos mapeamentos (step size de 1.2 

µm) numa área bem maior (~ 1000 x 2000 µm²) para aumentar a base estatísitica das 

medidas. Neste caso, o equipamento utilizado foi um microscópio de varredura 

convencional com filamento de tungstênio instalado no próprio MPIE. Em média, cada 

mapeamento necessitou de pelo menos 6 h de uso neste equipamento. O objetivo foi 

comparar o valor médio do tamanho de grão da austenita primária (via MO) para cada 

temperatura de austenitização e para cada tamanho de grão inicial do aço e compará-los 

com aqueles mesmos gerados por esta reconstrução automática a fim validar (ou não) o 

uso do programa ARPGE. 
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4. Resultados e discussão 

4.1 Cálculo da quantidade das fases 

O diagrama mostrando a quantidade de fases em função da temperatura no aço 

Eurofer-97 é indicado na Figura 14. A temperatura liquidus foi calculada como sendo 

igual a 1503°C, temperatura abaixo da qual a ferrita (δ) é estável até 1272°C. No campo 

bifásico entre 1447°C e 1272°C, aproximadamente, coexistem as fases ferrita (δ) e 

austenita em equilíbrio. Abaixo de 1275°C e acima de 832°C, existe apenas a austenita. 

No campo bifásico entre 832°C e 804°C, coexistem as fases ferrita (α) e austenita.  

A importância deste resultado foi o de limitar a temperatura máxima do 

recozimento isotérmico no campo ferrítico. Os resultados mostram que até a 

aproximadamente 804°C (AC1) a matriz do aço Eurofer-97 encontra-se totalmente no 

campo ferrítico. Portanto, seria possível estudar a evolução dos eventos termicamente 

ativados de interesse até esta temperatura. Estes resultados também auxiliaram na 

determinação do campo onde a matriz é austenítica, neste caso entre 900°C e 1300°C, 

aproximadamente, a partir do qual microestruturas totalmente martensíticas podem ser 

obtidas após a têmpera. Contudo, medidas de dilatometria (próximo item) ajudaram a 

definir com mais segurança os campos monofásicos da ferrita e da austenita neste aço. 

A Figura 14 também mostra o comportamento do aço quanto à estabilidade de 

fases. Dentro do campo austenítico a linha azul escuro mostra a quantidade de um 

carboneto da família MC (M = Ta, V) que se forma durante o resfriamento do aço 

Eurofer-97 abaixo de 1220°C. A Figura 15(a) mostra a composição elementar desta fase 

e indica que este carboneto é o TaC. Há indicação também (linha azul claro) da 

formação de um carbonitreto mais complexo da família MX (M = V, Ta e X = C, N) 

abaixo de 1089°C cuja composição química é dada na Figura 15(b). Todas estas fases 

apresentam estrutura cubica de face centrada. A coexistência das fases TaC e VN é 

reportada em aços ferrítico-martensítico por Schaffernak (SCHAFFERNAK; CERJAK, 

2001), Kenta (KENTA et. al., 2003) e Xiao (XIAO et. al., 2013). 
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Figura 14 − Cálculo da fração molar das fases presentes no aço Eurofer-97 em função 
da temperatura. 
 

 

 
Figura 15 − Cálculo da composição química do a) Carboneto da família MC (M = Ta); 
b) VN previsto no aço Eurofer-97.  
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Enquanto partículas de TaC são estáveis até a temperatura ambiente, partículas 

de VN tendem a se transformar na fase Z. Segundo o modelo proposto por Danielsen e 

Hald (DANIELSEN; HALD, 2009), a nucleação e engrossamento da fase Z ocorre por 

difusão do cromo para dentro das partículas pré-existentes de VN. Por isso, a força 

motriz e a cinética de formação desta fase dependem fortemente do teor de cromo no 

aço (CIPOLLA, 2010). Esta é a razão pela qual a fase Z não é facilmente encontrada em 

aços com baixo teor de cromo. Prasad, por exemplo, mostra através de cálculos 

termodinâmicos que a formação da fase Z em aços contendo 9% (em peso) de cromo só 

aconteceria após 105 h em 600°C (PRASAD, 2012). 

A Figura 16 mostra que abaixo de aproximadamente 874°C os carbonetos M23C6 

tornam-se estáveis em elevada fração, sendo Cr e W os principais elementos presentes 

neste carboneto, além do ferro.  

Em temperaturas mais baixas há um potencial para precipitar a fase de Laves, 

um intermetálico de estequiometria Fe2W, mas isto só ocorreria, possivelmente, durante 

o uso deste material por vários anos em altas temperaturas, se operasse continuamente 

abaixo de 598°C (Figura 14). A presença desta fase é indesejável, uma vez que, para sua 

formação e desenvolvimento o tungstênio em solução sólida precisa ser consumido o 

que compromete a elevada resistência à fluência e a dutilidade deste material (LI, 2006). 

Os estudos experimentais no aço Eurofer-97 não evidenciam a fase de Laves 

quimicamente estável neste material. Possivelmente, isto se deve à pequena quantidade 

de tungstênio (1% W em peso) desta liga. Para outros aços desta família (RAFM) 

contendo 2% (em peso) de tungstenio esta fase é encontrada quimicamente estável 

(KLUEH, 2002). A precipitação da indesejável fase σ (FeCr) é prevista para ocorrer 

abaixo de 443°C.  

Como o aço Eurofer-97 foi revenido em 750°C por 2 h, os resultados sobre a 

estabilidade destes precipitados obtidos por estes cálculos estão em acordo com aqueles 

reportados pela literatura. Dentro da faixa de temperatura de recozimento definida para 

as análises, ou seja, 200-800°C (campo ferrítico), todos estes precipitados coexistem; o 

que, possivelmente, influencia a ocorrência da recristalização primária e/ou secundária, 

uma vez que partículas finas têm a capacidade de retardar ou até mesmo inibir a RP 

favorecendo a RS. 
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Figura 16 − Cálculo da composição química do carboneto do tipo M23C6 previsto no aço 
Eurofer-97 em função da temperatura.  

4.2 Dilatometria 

A Figura 17 mostra as curvas dilatométricas com taxas de aquecimento de 1, 5 e 

10 °C/s. A Tabela 4 apresenta os valores das temperaturas de transformação de fase, 

AC1, AC3, Ms e Mf, para o aço Eurofer-97 em função da taxa de aquecimento. As 

temperaturas AC1 e AC3 foram determinadas para uma taxa de aquecimento 

infinitamente lenta foram determinadas pela extrapolação hipotética dos resultados até 

0°C/s. Os resultados são mostrados na Tabela 4. As temperaturas AC1 e AC3 obtidas por 

dilatometria (829 e 888°C, respectivamente) diferem pouco dos valores obtidos via 

THERMO- CALC (804 e 832°C, respectivamente). A diferença é de apenas 25°C para 

AC1 e 56°C para AC3. Estes resultados confirmam que são seguras as faixas de 

temperatura de 200-800°C e de 900-1350°C escolhidas para o recozimento nos campos 

ferrítco e austenítico. 

 

Tabela 4. Temperaturas de transformação de fase, AC1, AC3, Ms e Mf, do aço Eurofer-97 
em função da taxa de aquecimento. 

Taxa (°C/s) AC1(°C) AC3(°C) Ms(°C) Mf(°C) 

0 829 888 - - 
1 830 890 390 ~100 
5 845 920 390 ~100 
30 865 965 390 ~100 
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Figura 17 − Dilatação em função da temperatura para três diferentes taxas de 
aquecimento: a) 1 °C/s; b) 5 °C/s; c) 30 °C/s. 
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4.3 Microestrutura do material na condição “como-recebido” (MEV e EBSD) 

O material na condição como-recebido (laminado a quente e revenido) apresenta 

uma microestrutura de grão ferríticos de tamanho médio entre 1 µm e 10 µm, conforme 

evidenciado no mapeamento apresentado na Figura 18(a). A Figura 18(b) é uma 

imagem via MEV (ERE) do material nesta mesma condição. É possível observar 

partículas com tamanhos próximos a 100 nm homogeneamente distribuídas ao longo 

dos contornos de grão da ferrita. O tamanho destas partículas e sua aparência brilhante 

indicam que provavelmente trata-se de carbonetos do tipo M23C6 ricos em cromo. 

 

 
Figura 18 – Imagens do aço Eurofer-97 na condição como-recebido coletadas via a) 
difração de elétrons retroespalhados (EBSD); b) microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) com 4000 vezes de ampliação. 

4.4 Curvas de encruamento 

O comportamento frente ao encruamento do aço Eurofer-97 deformado em 40, 

70, 80 e 90% de redução a frio esta apresentado a seguir. É possível observar o 

significativo encruamento sofrido por este material, ou seja, a variação da microdureza 

Vickers e da energia interna armazenada no material (potencial termodinâmico para a 

ocorrência da recristalização primária). Por exemplo, este material como-recebido eleva 

sua dureza de 225 ± 9 para 347 ± 5 (HV-0,2) quando laminado a frio em 90% de 

redução. Este comportamento será retomado posteriormente a fim de discutir a 

influência do grau de redução a frio na estabilidade da microestrutura e da textura do 

material. 
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Figura 19 − Curva de encruamento do aço Eurofer-97 deformado em 40, 70, 80 e 90% 
de redução a frio. 

4.5 Microestrutura do material laminado (EBSD) 

A evolução da microestrutura do material laminado a frio (encruado) em 40, 70, 

80 and 90% de redução é apresentada na Figura 20(a-d). A microestrutura é constituída 

de grãos achatados e alongados na direção de laminação, independente do grau de 

redução. Estes grãos se tornam mais alongados e de espessura mais fina quanto maior a 

quantidade de deformação plástica aplicada, ou seja, a morfologia é mais próxima da 

lamelar.  

A Figura 21 ilustra como a deformação plástica se distribui no material para 

cada grau de redução a frio com base nos dados de desorientação média de Kernel (em 

inglês kernel average misorientation - KAM). De acordo com a escala de cores do mapa 

de Kernel a quantidade de deformação parece estar bastante homogeneamente 

distribuida no material para todos os graus de deformação prévia aplicada. As regiões de 

menor energia armazenada estão identificadas em azul e estão presentes ligeiramente 

em menor quantidade no material com redução de 90%. As regiões de menor energia 

armazenada, em sua maioria, correspondem aos potenciais sítios para a nucleação da 

recristalização primária (HUTCHINSON, 1983). A quantidade de contornos de alto 

ângulo (linha em preto) no material laminado em 40, 70, 80 and 90% de redução 

representa 45, 53, 58 e 64,5% do comprimento total de contornos, respectivamente.  
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A Figura 22 mostra que em todas as condições a desorientação destes contornos 

de alto ângulo, em sua maioria, tende a estar entre 45°-63° (linha em vermelho). Duas 

regiões (A e B) de maior ampliação foram coletadas aleatoriamente a partir dos mapas 

de Kernel apresentados anteriormente e são apresentadas na Figura 23. As interfaces 

lamelares (regiões entre grãos) apresentam, em sua maioria, contornos com 

desorientação superior a 45° (linha vermelha), independente do grau de redução a frio. 

Nestes mapas os demais contornos de alto ângulo estão representados por linhas em 

branco. Contudo, a partir destas regiões de maior ampliação é possível observar que tais 

contornos com desorientação entre 45°-63° também se encontram presentes entre 

regiões que apresentam mesma tonalidade (e, por isso, similar quantidade de 

deformação armazenada). 

A desorientação media do grão (em ingles grain average misorientation - GAM), 

outra ferramenta disponível no software OIM, possibilitou distinguir grãos com 

diferentes orientações cristalográficas em função da quantidade de deformação por cada 

um armazenada o que é representado pela escala de cores. A Figura 24 mostra os 

resultados de GAM para a mesma região B anteriormente apresentada na Figura 23. 
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Figura 20 − Microestrutura do aço Eurofer-97 depois de laminado a frio em diferentes 
graus de redução de espessura. 
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Figura 21 − Desorientação media de kernel do aço Eurofer-97 laminado a frio. As áreas 
em azul e vermelho representam aquelas de menor e maior energia interna acumulada, 
respectivamente. 
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Figura 22 – Desorientação media de kernel do aço Eurofer-97 laminado a frio 
mostrando a maior tendencia dos contornos de grão a apresentarem desorientação 
superior a 45° (linhas em vermelho). 
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Figura 23 – Mapa da desorientação media de kernel do aço Eurofer-97. As linhas em 
branco referem-se aos contornos de grão alto ângulo desorientados entre 15° e 45°. As 
linhas em vermelho referem-se aos contornos de grão desorientados entre 45° e 63°. 
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De acordo com a escala de cores, todos os grãos de diferentes orientações 

cristalográficas, que em sua maioria pertencem às fibras α e γ, apresentam regiões tanto 

menos quanto mais deformadas, porém as maiores quantidades de deformação parecem 

estar ligeiramente mais acumuladas nos grãos orientados ao longo da fibra γ. Grãos 

orientados ao longo da fibra γ, ou seja, que apresentam maior Fator de Taylor, são 

capazes de acomodar a deformação plástica com mais facilidade de forma que a 

quantidade tanto de discordâncias quanto de subcontornos (interfaces) é maior no 

interior destes grãos.  

A Figura 25 apresenta a desorientação em graus ao longo do interior de dois 

grãos vizinhos diferentemente orientados de uma amostra do material laminado a frio 

em até 70% de redução. O grão de tonalidade azul está orientado ao longo da fibra γ 

enquanto que o grão de tonalidade vermelha pertence à fibra α. Neste caso grãos da 

fibra γ acumulam subcontornos desorientados em até 15° enquanto que naqueles 

pertencentes à fibra α este valor se restringe a, no máximo, 10°. Esse comportamento se 

repete para as demais amostras laminadas com 40, 80 e 90% de redução. Este resultado 

ajuda a ilustrar a diferença de deformação acumulada nos grãos em função da 

orientação cristalografica de cada grão o que implica em diferentes potencias para a 

ocorrência das reações termicamente ativadas durante o recozimento deste material. 

Todos esses resultados juntos confirmam a presença de contornos de alto ângulo 

(inclusive aqueles desorientados ≥ 45°) entre regiões com quantidade semelhante ou não 

de energia de deformação armazanada. É importante mencionar que as análises da 

evolução da (micro-)textura e da distribuição local da desorientação serão apresentadas 

e discutidas na seqüência com mais detalhes. 
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Figura 24 – Mapas da desorientação média dos grãos (GAM) do aço Eurofer-97 depois 
de laminado a frio até 40-90% de redução. As linhas em vermelho referem-se aos 
contornos de grão desorientados entre 45° e 63°. 
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Figura 25 – Desorientação em graus ao longo de dois grãos com diferentes orientações 
cristalográficas numa amostra do aço Eurofer-97 laminado a frio em até 70% de 
redução a frio. 

4.6 Curvas de amolecimento isócronas 

Os valores das medidas de microdureza Vickers do aço Eurofer-97 obtidas nas 

amostras deformadas em 40, 70, 80 e 90% e recozidas entre 200 e 1350°C por 1 h estão 

apresentados a seguir. As principais análises feitas dentro do campo ferrítico (de 200 a 

800°C) a partir destas curvas (Figura 26) e também com o auxílio dos resultados da 

investigação metalográfica estão apresentadas na sequência. 

O comportamento das curvas de amolecimento do material ao longo de todo este 

intervalo de temperatura é similar para todos os graus de redução. A dureza do aço 

Eurofer-97 recozido em até 400°C se mantém praticamente constante o que pode ser 

atribuído ao fenômeno de recuperação, o mecanismo de restauração predominante até 

esta temperatura. Entre 400 e 650°C há uma queda apreciável na dureza deste material 

(de até 22% para a amostra deformada em 90% de redução, por exemplo) associada 

principalmente à recristalização primária. Neste caso, a microestrutura caracteriza-se 
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pela presença de grãos finos (tamanho próximo a 1 µm) que dificilmente puderam ser 

evidenciados de forma nítida por MEV com filamento de tungstênio. Finalmente, 

recozimentos entre 650 e 800°C promovem neste aço previamente deformado uma 

queda acentuada de dureza que, para a amostra deformada em 90% de redução, por 

exemplo, pode alcançar um valor mínimo de 160 ± 12 (HV-0,2), ou seja, um valor 

máximo de amolecimento próximo de 37%.  

Quando austenitizado acima de 850 °C e temperado o aço Eurofer-97 sofre uma 

transformação martensítica. Esta transformação de fase é responsável por aumentar 

significativamente a quantidade de discordâncias no interior dos grãos ou ripas desta 

fase. Neste caso, três fatores são considerados as principais causas para o aumento de 

dureza deste aço temperado (MORITO et. al., 2006): (a) solução sólida rica 

principalmente em carbono e cromo produzida na rede cristalina da martensita devido a 

dissolução dos carbonetos e nitretos (dependendo da temperatura de austenitização); (b) 

tensão interna causada pela distorção na rede da ferrita supersaturada e (c) elevado 

número de maclas geradas. Os valores de microdureza deste material se mantêm 

praticamente constante entre 850 e 1350°C. Uma possível explicação para este 

comportamento é dada ao longo do texto que trata sobre transformação martensítica. 
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Figura 26 − Curva de amolecimento do aço Eurofer-97 deformado em 40, 70, 80 e 90% 
de redução e recozido em vácuo entre 200 e 1350°C com intervalos de 100°C por 1 h. 
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4.7 Microestruturas do material no estado recozido (MEV) 

As micrografias mostradas na Figura 27(a-c) mostram a evolução da 

microestrutura deste aço deformado em 90% de redução e recozido em três 

temperaturas (650, 700 e 800°C) por 1 h. Tamanho de grão muito maior do que a média 

e a presença de grãos ilha (destacados pelos círculos vermelhos na Figura 27(c)) na 

microestrutura recristalizada são fortes indícios de ocorrência de RS. Dependendo das 

condições de laminação a frio e de recozimento, os grãos podem alcançar tamanhos 

desde cerca de 1 µm até 50 µm (grãos de tamanho anormal). Além disso, a literatura 

não reporta tais aspectos microestruturais em aços após RP. A título de comparação, 

exemplos de microestruturas típicas de aços ferríticos que sofreram RP são mostradas 

na Figura 28 (HARASE et.al., 1991; YAN et. al., 2009).  O mesmo comportamento 

microestrutural é observado nas amostras com reduções de 40, 70 e 80% e estão em 

acordo com o que a literatura reporta para aços ferríticos (Fe-Cr e Fe-Si) contendo 

partículas.  

 

 
Figura 27 − Micrografias do aço Eurofer-97 deformado em 90% de redução e recozido 
por 1 h em (a) 650°C, (b) 700°C e (c) 800°C. Os círculos indicam em (a) o inicio da 
recristalização secundária e em (c) a presença de grãos ilha (MEV, ERE). 
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Figura 28 – Microestruturas típicas de recristalização primária em a) um aço inoxidável 
ferrítico (Yan et. al., 2009); b) uma liga Fe-Si (Harase et.al., 1991). Ambos os materiais 
foram laminados a frio e posteriormente recozidos. 

 

A amostra recozida em 650°C por 1 h (Figura 27(a)) contém poucos grãos com 

tamanho bem acima da média, identificados por círculos, que caracterizam o inicio da 

RS (XRS < 1%). A micrografia da amostra recozida em 700°C por 1 h (Figura 27(b)) 

mostra a evolução (XRS ~50%) dos grãos com crescimento anormal em função do 

aumento da temperatura. Neste estágio a microestrutura parece manter uma distribuição 

de tamanho de grão do tipo bimodal.  

Os gráficos de distribuição do tamanho de grão coletados via medidas de EBSD 

estão apresentados na Figura 29. Nestes gráficos as regiões I e II correspondem às 

populações com as mais elevadas frações (em área) de grãos finos e grosseiros, 

respectivamente. Os valores do tamanho médio de grão referentes às regiões I e II 

aproximam-se de 1,92 µm² e 13,0 µm² (70% de redução) e de 1,77 µm² e 9,8 µm² (90% 

de redução), respectivamente. Estes resultados sugerem que existem contornos de grão 

caracterísiticos capazes de migrar com velocidades diferenciadas dando origem ao 

crescimento preferencial de alguns grãos (HUMPHREYS, 2004).  

A microestrutura com quase 100% de RS (Figura 27(c)) alterna também algumas 

poucas regiões ainda primáriamente recristalizadas e outras que, sem potencial 

suficiente para recristalizar primáriamente, sofreram apenas recuperação. Além disso, a 

distribuição de tamanho de grão mostra-se ainda bastante heterogênea. Estes resultados 

confirmam que temperaturas entre 200 e 800°C são as mais adequadas para o estudo da 

cinética de RS.  
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Figura 29 − Distribuição do tamanho de grão (em area) no estágio inicial do 
engrossamento microestrutural do aço Eurofer-97 previamente laminado a frio em 70 e 
90% de redução. 
 

Temperaturas de recozimento mais elevadas aceleram a cinética de RS. Para 

metais puros o efeito da temperatura na mobilidade dos contornos de grão obedece a 

equação de Arrhenius (HUMPHREYS, 1996). Portanto, é possível que os contornos dos 
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grãos que crescem anormalmente e que, supostamente encontram-se livres de partículas 

finas, tiveram sua mobilidade favorecida pelo aumento da temperatura de recozimento. 

Tempos de recozimento mais prolongados também proporcionam aos contornos maior 

disponibilidade de migração o que pode também ser evidenciado pelas curvas de 

cinética da recristalização secundária apresentadas a seguir. 

As curvas de cinética de recristalização secundária para o material deformado 

em 40, 70, 80 e 90% de redução e recozido em 750°C e 800°C apresentam um 

comportamento sigmoidal com uma quantidade máxima da fração transformada inferior 

a 1 (Figura 30(a)). Tanto a diminuição da quantidade de deformação prévia aplicada 

(considerando 70, 80 e 90% de redução) quanto o aumento na temperatura e/ou tempo 

de recozimento apresentam significante influência na aceleração da cinétida de 

crescimento dos grãos com tamanho anormal. A 800 °C o tempo necessário para que 

50% dos grãos cresca anormalmente (t0.5) na amostra laminada a frio em 70% é de, 

aproximadamente, 150 s. Este tempo aumenta para 1000 s se a temperatura de 

recozimento for inferior e igual a 750 °C. A 750 °C este mesmo tempo (t0.5) aumenta de 

1000 para 2000 s se a quantidade de deformação prévia aumentar de 70 ou 80% para 

90%. Inicialmente, existe um período de incubação para a recristalização secundária em 

todas as condições, como também evidencia a Figura 31(a). A 800 °C é necessário um 

tempo mínimo próximo de 10 s para que a fração de grãos com crescimento anormal 

seja mensurável para 40% de redução enquanto que para 70, 80 e 90% de redução este 

mesmo tempo se extende um pouco mais, cerca de 30 s. A 750 °C um tempo mínimo 

próximo de 300 s é necessário para que a contagem dos grãos seja mensurável para 

todos os graus de redução. Em seguida, para todas as reduções estudadas, a reação de 

RS se acelera (Figura 31(b)) até praticamente 100% de reação (Figura 31(c)). A título 

de informação, a fração de grãos com tamanho anormal tende a atingir um valor 

máximo após 3600 s para as amostras com 70 e 80% de redução e cerca de 7200 s para 

as deformadas com 40 e 90% a 750°C. A 800 °C este tempo é cerca de 900 s para 70 e 

80% de redução, mas permanece próximo de 7200 s para 40 e 90% de redução. Isto 

sugere uma possível influência da deformação prévia na cinética de recristalização 

secundária. Nas ligas Fe-Si o maior grau de redução a frio que precede a RS faz 

aumentar a quantidade de contornos do tipo CSL Σ9 de alta mobilidade e de orientação 

Goss. Conseqüentemente, isto faz diminuir a quantidade e aumentar o tamanho destes 

grãos anormais (KUMANO; HARATANI; USHIGAMI, 2002). 
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Outros aspectos são dignos de nota. As curvas da cinética de RS das amostras 

com 70 e 80% de redução são praticamente superpostas. Considerando apenas 70, 80 e 

90% de redução, observa-se que a cinética de RS é mais lenta para a amostra mais 

deformada (90%). Embora a quantidade de contornos de alto ângulo com desorientação 

superior a 45° aumente para a deformação em 90% de redução (veja a Figura 22), a 

fração daqueles contornos que realmente atuam no desenvolvimento dos grãos 

secundários durante o recozimento parece, de alguma forma, reduzir. Isso indica que 

outros fatores (além da deformação prévia e temperatura/tempo de recozimento) atuam 

na velocidade de migração destes contornos.  

 

 
Figura 30 – a) Cinética de recristalização secundária do aço Eurofer-97 deformado em 
40, 70, 80 e 90% de redução e recozido em 750°C e 800°C por diversos intervalos de 
tempo; b) Valores do expoente de Avrami obtidos pela linearização da equação JMAK.  
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Figura 31 − Micrografias do aço Eurofer-97 deformado até 80% de redução e recozido 
em 750°C: 5 min, 15 min e 13,8 h (MEV, ERE). 
 

A Tabela 5 mostra a quantidade de contornos de alto ângulo no material 

apresentando completa RS em função do grau de redução a frio. As amostras com 40% 

e 90% de redução possuem uma fração mais elevada de contornos de baixo ângulo, o 

que diminui a força motriz para a recristalização secundária. Além disso, as 

componentes de textura nos aços ferríticos mudam (se intensificam) à medida que a 

deformação aumenta (HUTCHINSON, 1999). Isto significa que contornos de baixa 

mobilidade estão presentes em maior quantidade no material menos deformado. Por este 

motivo, a cinética de RS é mais lenta nas amostras deformadas com 40% e 90% de 

redução.  

A linearidade entre a fração de grãos com tamanho anormal e o tempo de 

recozimento para 750 °C e 800 °C é mostrada na (Figura 30(b)). No aço Eurofer-97 os 

mais baixos e altos valores de fração transformada do material resultam em relações 

entre XRS e t que fogem da linearidade. Por isso, o expoente de Avrami n foi calculado 

a partir dos valores das curvas de cinética obtidos entre 300 e 3600 secundos de 

recozimento para ambas as temperaturas. Em 750°C o valor calculado de n é 1,75 para 
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40%; 1,82 para 70%; 1,96 para 80% e 1,98 para 90% de redução. Valores de n entre 1,5 

e 2,5 correspondem ao crescimento de grão controlado por difusão com decréscimo da 

taxa de nucleação (CHRISTIAN, 2002; RIOS; PADILHA, 2007). Em 800 °C, o valor 

de n calculado é 0,20 para 40%; 0,23 para 70%; 0,21 para 80% e 0,49 para 90% de 

redução. Valores tão baixos de n não condizem com o tipo de reação no estado sólido 

em questão (RS). Neste caso, provavelmente o ajuste destas curvas de cinética de RS 

por uma equação do tipo Avrami não seja o mais adequado. Além disso, é importante 

ressaltar que se utilizou uma metodologia clássica (modelo JMAK) aplicado à 

recristalização primária para tentar estimar a cinética de uma reação diferente, onde o 

potencial termodinâmico é bastante distinto. 

 
Tabela 5. Quantidade de contornos de alto ângulo no material apresentando completa 
RS em função da quantidade de deformação prévia. 

VHAB Redução a frio (%) 
0,65 40 
0,92 70 
0,90 80 
0,86 90 

4.8 Razão de aspecto 

A Figura 32 mostra a razão de aspecto dos grãos após a RS. Ele é maior do que a 

unidade (RA > 1) e cresce com a deformação prévia. Como os grãos após a RS tendem 

a ficar mais alongados na direção de laminação, é preciso identificar o mecanismo 

responsável pelo desenvolvimento de tais microestruturas. Para tanto, é necessário 

recorrer à técnica de EBSD para caracterizar os contornos associados aos núcleos de RS 

e à matriz recristalizada. Observou-se que os grãos com crescimento anormal, em sua 

maioria com desorientação acima de 45°, estão associados aos contornos que crescem 

paralelo à direção de laminação e, portanto, poderiam explicar RA > 1. Um exemplo de 

núcleo de RS no aço Eurofer-97 laminado em 70% de redução e recozido em 750°C por 

5 min é mostrado na Figura 33. A desorientação entre o núcleo e seus respectivos 

vizinhos é mostrada nesta figura. Note que os contornos com maior desorientação 

tendem a se localizar nas lateriais do núcleo.  

A concavidade dos contornos também varia em função da desorientação. Em 

geral, contornos mais côncavos possuem desorientações maiores que 45º. Nos metais e 

suas ligas o movimento de um contorno de grão é determinado essencialmente pelo 
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balanço de forças de tensão superficial. Por isso, o movimento de um contorno côncavo 

sempre sera favorecido em direção ao seu lado côncavo enquanto os átomos deste 

mesmo lado côncavo migram em direção ao lado convexo do contorno (BURKE; 

TURNBULL, 1952; REED-HIIL, 1982; JOHN, 2007). Isso poderia explicar em partes a 

migração preferencial dos contornos com ψ ≥ 45° e de morfologia côncava em direção à 

matrix primáriamente recristalizada. 

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

90%80%

70%

40%
 Eurofer-97

 

 

RA
RS

ε  
Figura 32 − Razão de aspecto do aço Eurofer-97 deformado em 40%, 70%, 80% e 90% 
de redução e recozido em 750°C por 1 h. 

4.9 Distribuição de desorientações (EBSD) 

Procedimento similar ao adotado na Figura 33 foi aplicado em outras amostras 

no estágio inicial do crescimento anormal de grão de forma que outros núcleos puderam 

ser analisados em função da quantidade de deformação prévia aplicada (70, 80 e 90%). 

Os resultados estão apresentados na Figura 34, exceto para a redução de 40%. Para fins 

de comparação, a distribuição de desorientações em amostras com 100% de RS é 

mostrada na Figura 35. A comparação entre os resultados mostrados nas Figuras 34 e 35 

mostra tendências, no mínimo, similares. Num primeiro momento, respeitada a 

diferença na base estatística adotada, os resultados sugerem que as desorientações 

associadas aos núcleos de RS se mantêm próximas da observada ao término da reação, 

independente do grau de redução a frio. Cada uma destas duas distribuições da 

desorientação entre grãos acompanha o mesmo comportamento apresentado pela 
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distribuição de Mackenzie. Esta última demonstra a densidade de probabilidade de se 

observar um ângulo de desorientação específico entre cristais cúbicos orientados 

aleatoriamente em materiais policristalinos (MASON; SCHUH, 2009). Estes resultados 

de distribuição de desorientações indicam um máximo em torno de 45°. Isto significa 

que ao longo de toda esta etapa é elevada a fração destes contornos delimitando os grãos 

que crescem anormalmente. Baseado neste fato, esta Tese de Doutorado propõe a 

hipótese de que alguns dos núcleos primáriamente recristalizados por apresentarem uma 

relação de orientação superior à 45º com seus vizinhos adquirem vantagem de tamanho 

e crescem anormalmente à custa do restante da matriz sustentando a textura de RS. 

 

 

 
Figura 33 – À direita um núcleo com tamanho anormal (em verde) circundado por 
contornos de morfologia côncava e com desorientação acima de 45°. À direita, 
ilustração esquemática da movimentação dos contornos côncavos (Burke; Turnbull, 
1952; Reed-Hill, 1982; John, 2007). 
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Figura 34 − Mesotextura dos grãos anormais no estágio inicial de desenvolvimento no 
aço Eurofer-97 deformado em 70-90% de redução e recozido sobreposta com a 
distribuição de desorientação de Mackenzie. 
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Figura 35 − Mesotextura dos grãos no estágio final da RS no aço Eurofer-97 deformado 
em 70-90% de redução e recozido sobreposta com a distribuição de desorientação de 
Mackenzie. 
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Conforme discutido no item 2.8, contornos de grão do tipo CSL (coincidence 

site lattice) podem exercer um papel importante na seleção e no desenvolvimento dos 

grãos durante a RS. Cada contorno CSL apresenta características (principalmente 

geométricas) individuais que interferem diretamente na sua difusividade e mobilidade o 

que poderia também explicar o crescimento preferencial de alguns poucos grãos no aço 

Eurofer-97. Por isso, das distribuições da desorientação anteriormente apresentadas para 

70 e 90% de redução prévia foram identificados e quantificados os contornos de grão do 

tipo CSL. Os resultados estão apresentados nas Figuras 36 e 37. A Tabela 6 resume para 

todas as condições os contornos CSL com frequência superior a 1%. 

Para 70 e 90% de redução prévia a quantidade total dos contornos CSL no inicio 

da RS é bastante similar aquela após a reação se completar e este valor não ultrapassa 

17% do total (CSL e outros) de contornos. Núcleos de tamanho anormal circundados 

por contornos CSL ∑3, ∑7, ∑9, ∑19a e ∑49a em maior frequência (dentro do 

percentual de 17%) dão origem a grãos grosseiros ainda circundados por ∑3 e ∑9 que 

individualmente apresentam-se em maior quantidade. Existe uma tendencia de 

desaparecimento dos contornos ∑7, ∑19a e ∑49a para ambas as reduções.  

Estes resultados indicam que ocorreu a substituição de alguns contornos de baixa 

mobilidade por outros, principalmente do tipo ∑3 e ∑9, de maior mobilidade. Por 

exemplo, para 70 e 90% de redução ∑3 é o contorno presente em maior densidade, 

cerca de 6% e 5% do total (CSL e outros) de contornos, respectivamente. Alguns 

trabalhos explicam a origem do contorno ∑3 a partir da interação entre diferentes outros 

tipos de contornos também CSL (RANDLE, 1999). Os contornos do tipo CSL mais 

frequentemente observados ao redor dos grãos que crescem anormalmente no aço 

Eurofer-97 (incluindo ∑3, ∑7, ∑9, ∑27a) são aqueles reportados como responsáveis por 

esta reação em materiais altamente deformados e com ausência de partículas finas 

(HARASE, 1995). 
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Figura 36. Distribuição da frequência dos contornos do tipo CSL a) no inicio da RS; b) 
após completa RS para 70% de redução prévia. 
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Figura 37. Distribuição da frequência dos contornos do tipo CSL a) no inicio da RS; b) 
após completa RS para 90% de redução prévia. 
 
 

 

 



97 
 

Tabela 6. Valores da fração de contornos do tipo CSL presentes ao redor dos núcleos de 
tamanho anormal e dos grãos após completa RS nas amostras previamente laminadas a 
frio até 70 e 90% de redução.  

 
 

É importante mencionar que baixos valores de ∑ (∑3 e ∑9 no presente caso) não 

necessariamente indicam alta ou baixa energia de contorno, isto é, não existe uma 

relação direta entre a energia e a desorientação do contorno CSL. Além disso, suas 

desorientações em maioria não são maiores que 45°. Geralmente, em cristais cúbicos, os 

menores valores de ∑ representam contornos CSL de maior mobilidade, salvo excessões 

como a do contorno ∑3 que, dependendo do grau de coerência, pode ou não ser um 

contorno móvel (HUMPHREYS, 2004). No aço Eurofer-97 a freqüência de ∑3 durante 

a RS indica tratar-se de um contorno do tipo incoerente, ou seja, de alta mobilidade. Os 

contornos ∑13b e ∑9 de alta mobilidade são observados ao redor dos grãos de 

orientação Goss que crescem anormalmente nas ligas Fe-Si quanto maior o grau de 

redução a frio que precede a RS (KUMANO; HARATANI; USHIGAMI, 2002). 

O mapeamento da Figura 38 mostra os contornos do tipo CSL que estão presentes 

entre os grãos finos da matriz primáriamente recristalizada. Outras regiões foram 

analisadas da mesma maneira e apresentam resultados similares. É possível que os 

contornos CSL ∑3 presentes nestas regiões sejam aqueles do tipo coerente, ou seja, de 

baixa mobilidade. Esses contornos junto com outros do tipo ∑11 também de baixa 

mobilidade são responsáveis por aprisionar e inibir o crescimento da maioria dos grãos 

primáriamente recristalizados e favorecer a ocorrência da RS. 
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Figura 38 - Classificação e quantificação dos contornos de grão presentes entre grãos 
após recristalização primária (EBSD). 
 

Embora no aço Eurofer-97 os contornos do tipo CSL apresentem alguma 

preferência (mesma probabilidade de ocorrência) desde o inicio até a completa reação 

de RS, a fração individual de cada um destes contornos é muito pequena quando 

comparada à quantidade total de contornos preferenciais (ao redor dos núcleos de RS). 

Isso não permite considerá-los, a priori, como sendo os contornos responsáveis pela 

formação e desenvolvimento da RS. Contudo, é possível inferir que existe uma 

contribuição dos contornos CSL ∑3 e ∑9 de alta mobilidade para a ocorrência da RS. 

4.10 Microestruturas do material depois de laminado e recozido (EBSD) 

A Figura 39 mostra a microestrutura do aço Eurofer-97 deformado em 70% de 

redução e recozido em 750°C por 5 min utilizando a técnica de EBSD. Nela é possível 

observar com mais clareza a coexistência de regiões recristalizadas e recuperadas. A 

vizualização dos contornos de grão de baixo e alto ângulo colabora na identificação 

destas regiões o que por meio das imagens de MEV não é possível analisar. Numa 

região recristalizada é possível identificar um potencial núcleo de RS. O critério para tal 
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escolha é a diferença de tamanho. Em tese, o surgimento dos primeiros núcleos de RS 

deveria ocorrer após 100% de recristalização primária. Não é o que acontece. Há 

resultados reportados na literatura onde grãos com crescimento anormal são 

visualizados em amostras parcialmente recristalizadas (HAWKINS, 1985). Isto sugere 

que existem condições locais para que a RS se inicie nestas regiões, mesmo antes do 

término da recristalização primária.  

A Figura 40 mostra a existência de grãos ilha durante a ocorrência de RS (fração 

mais elevada) numa amostra recozida numa temperatura mais elevada e onde ainda 

existem regiões apenas recuperadas. Para se descobrir se a causa do engrossamento 

microestrutural no aço Eurofer-97 pode ou não ser realmente atribuída à ocorrência de 

RS, uma amostra laminada a frio até 80% de redução recozida em 750oC por um curto 

período de tempo (10 min) foi investigada. A distribuição de desorientações foi 

determinada para uma pequena área (270 µm²) contendo grãos finos oruiundos da RP. 

Os resultados deste mapeamento são apresentados na Figura 41(a-c). Na Figura 41(a) é 

possível observar as frentes de crescimento de alguns grãos com tamanho maior que a 

media circundadas pela matriz de grãos mais finos. No total 70% dos contornos entre os 

grãos da matriz são de alto ângulo o que, de acordo com o reportado por Humphreys 

(HUMPHREYS, 2004), é uma evidência de que estes sejam grãos provenientes de RP e 

não apenas uma estrutura recuperada. Não há evidência na literatura de que o 

crescimento normal de grão ocorra de maneira tão heterogênea, isto é, com tamanhos de 

grão tão diferentes. Por isso, as distrubuições de tamanho de grão que se mostram de 

caráter bimodal (Figura 29), são fortes indícios da ocorrência de crescimento anormal 

de grão neste material. 
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Figura 39 − Mapeamento de orientação (OIM) do aço Eurofer-97 deformado em 70% 
de redução e recozido em 750°C por 5 min. 
 

 

 
Figura 40 − Mapeamento de orientações do aço Eurofer-97 (90% de redução e recozido 
em 800°C por 5 min). O circulo amarelo evidencia a região recuperada e as setas 
evidenciam o inicio ou protuberância (verde) e a completa (preto) formação dos grãos 
ilha. 
 

 

Grãos de recristalização primária  
com vantagem de tamanho 

 
Grãos de recuperação com 
orientação pertencentes à fibra α   
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Figura 41 – Mapeamento via EBSD do aço Eurofer-97 laminado em 80% de redução e 
recozido em 750 °C por 10 min. a) imagem de figura de polo (IPF); b) desorientação 
média do grão (GAM); c) desorientação dos contornos de grão (BMM). 
 

A Figura 41(b) ilustra a mesma microestrutura da Figura 41(a) depois da 

utilização da função desorientação média do grão (grain average misorientation - 

GAM). Na Figura 41(b) a escala de cores mostra grãos mais “perfeitos” coloridos em 

azul e grãos menos “perfeitos” coloridos em vermelho. A rede cristalina dos grãos de 

tamanho anormal aparece com elevado grau de perfeição quando comparado com o 

restante da matriz.  

Estes resultados são bem similares aos encontrados para um aço Fe-Si (DUNN; 

KOCH, 1957) e podem ser interpretados como descrito a seguir: numa matriz contendo 

potenciais sítios para a recristalização primária, aqueles com menor imperfeição em seu 

interior estarão mais frequentemente circundados por contornos de mais alta mobilidade 

e, por isso, apresentam maior força motriz para crescer com vantagem. De fato, 

observou-se nos resultados de distribuição das desorientações uma predominância de 

contornos de grão desorientados acima de 45° na formação e na evolução dos grãos de 

tamanho anormal.  

Outra característica microestrutural que indica a ocorrência de RS (e não de 

crescimento normal de grão) é a morfologia dos contornos de grão. Como evidenciado 

na Figura 33, a maioria dos contornos dos grãos que crescem anormalmente apresentam 

morfologia côncava. A literatura reporta que contornos convexos são em sua maioria 

responsáveis pelo processo de recristalização primária enquanto que contornos 

côncavos atuam sustentando o processo de crescimento de grão (HUMPHREYS, 2004). 
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A Figura 41(c) refere-se ao mesmo mapeamento da Figura 41(a) mostrando a 

localização dos contornos desorientados em ≥ 45° (linha em vermelho) com auxílio da 

função blank misorientation map (BMM). Assim, como nas microestruturas de 

deformação, o que se observa é a presença destes específicos contornos (ψ ≥ 45°), não 

apenas entre os núcleos e seus vizinhos, mas também entre os grãos mais finos da 

matriz recristalizada. Esta é outra evidência importante de que podem exisitir outros 

fatores além da desorientação entre grãos per se e que causam a migração preferencial 

dos contornos com desorientação acima de 45o. 

A seguir serão apresentados resultados coletados por meio de outras técnicas, os 

quais foram úteis para o esclarecimento do crescimento desigual entre grãos vizinhos e 

colaboraram no entendimento das causas deste comportamento. 

4.11 Tomografia por sonda atômica (APT) 

 A técnica conhecida por tomografia por sonda atômica (APT) foi utilizada na 

tentativa de identificar a ocorrência de segregação de elementos ao longo das interfaces 

entre os grãos que crescem anormalmente e a matriz. Isso poderia ajudar a explicar a 

migração preferencial ou não destes contornos. A Figura 42 mostra o resultado de uma 

das poucas amostras que apresentou um bom resultado com a evidência de uma 

partícula no contorno entre um grão de tamanho anormal e a matriz primária. A 

identificação dos elementos na matriz e na partícula é dada ao longo do eixo x no 

espectro Mass-to-Charge-State Ratio. A identificação de cada elemento de forma 

individual nesta ponta esta ilustrada na Figura 43. 
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Figura 42 – Caracterização elementar ao longo de um contorno entre um grão específico 
de tamanho anormal e a matriz no aço Eurofer-97 por meio da técnica de APT. 
 

 

 
Figura 43 - Mapas de composição elementar por meio da reconstrução por APT no aço 
Eurofer-97 (amostra com 90% de redução seguida de recozimento em 750oC por 1 h). 
 

A Tabela 7 mostra a fração de cada elemento identificado na matriz e na 

partícula. O elevado teor de carbono na matriz provavelmente é um artefato gerado 

durante a reconstrução e análises dos dados coletados. Tudo indica que se trata de um 

carboneto do tipo M23C6 rico em cromo. Infelizmente, quase todas as pontas preparadas 

(um total de 32) não apresentaram um tempo de coleta de dados estatisticamente 

significativo ou representativo, pois era constante e alto o risco de a amostra ser 

danificada durante o ensaio. 
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Tabela 7. Fração atômica (%) da partícula de M23C6 e da matriz a ela vizinha. 
Região/% at. Cr Fe W V C N Mn Al 

Matriz 8,13 90,70 0,34 0,11 0,11 0,05 0,48 0,045 

Partícula 45,37 32,98 3,72 0,50 16,36 0.02 1,04 - 

 

 

 
Figura 44 - Composição química das partículas encontradas quimicamente estáveis no 
aço Eurofer-97 em função da temperatura. Linhas preenchidas: valores calculados via 
Thermo-Calc; círculos: resultados de APT; cruzes: resultados de EDS. 
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A estatística relativamente pobre é um dos principais problemas associados a 

esta técnica. Além disso, materiais com partículas cujo tamanho é da ordem de centenas 

de µm muitas vezes não são visualizadas nas diminutas agulhas que são destruídas no 

equipamento de APT. Encontrar partículas nas amostras via APT é mais fácil em 

materiais nanoestruturados, o que não é o presente caso. Contudo, este resultado é útil 

para validar qualitativamente aqueles simulados sobre a estabilidade de fases do aço 

Eurofer-97 com auxílio do software Thermo-Calc. Observe na Figura 44 que os valores 

de fração atômica encontrados tanto na matriz quanto na partícula via APT são bastante 

próximos daqueles obtidos via Thermo-Calc. 

4.12 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

A Figura 45 mostra uma das lamelas após a etapa de lift out via FIB pronta para 

ser analisada junto ao microscópio eletrônico de transmissão. Desta lamela um conjunto 

de imagens foi coletado. Informações sobre composição química, morfologia e 

localização das partículas foram bem determinadas neste caso.  

A Figura 46(a) mostra a primeira região analisada via MET. As identificações 

em diferentes cores e formatos referem-se aos locais (matriz e partículas) onde 

exatamente as medidas de EDS foram realizadas. Diferentes partículas encontram-se 

distribuídas ao longo dos contornos de grão primáriamente recristalizados. Anexada a 

esta imagem da Figura 46 uma tabela apresenta a composição elementar (sem ajuste) de 

cada uma destas partículas. As marcações em vermelho e verde referem-se às partículas 

identificadas pelos números 1 e 2, respectivamente. A partícula 1 foi identificada como 

sendo um carboneto rico em cromo do tipo M23C6 enquanto que a partícula 2 como um 

carboneto de tântalo. Devido à estequiometria do M23C6, todos os valores de 

composição aqui apresentados para esta fase foram ajustados para que fosse possível 

uma correta comparação destes valores com aqueles via Thermo-calc (Figura 44). Foi 

coletada uma segunda imagem de maior ampliação (aumento de 600.000 vezes) da 

região que contém a partícula 2 para uma observação mais apurada. O resultado é 

apresentado na Figura 46(b). A diferença na aparência, além da presença de cromo nesta 

partícula, são fortes indicadores de que duas ou três partículas estejam sobrepostas neste 

caso.  
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Figura 45 – Imagens da amostra em lamela do aço Eurofer-97 no estágio inicial da RS 
coletada via FIB a) seção longitudinal; b) espessura da lamela. 
 

 

 
Figura 46 – Imagens de MET do aço Eurofer-97. a) diferentes partículas localizadas ao 
longo de contonos de grão; b) duas partículas finas sobrepostas. A tabela apresenta a 
composição elementar de cada partícula e da matriz. 
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A partícula 3 apresenta quantidades próximas dos elementos cromo e tântalo. 

Devido ao tamanho desta partícula, provavelmente trata-se de um carboneto de tântalo 

sendo o Cr proveniente da matriz. As regiões A e B referem-se à matriz e suas 

respectivas composições são apresentadas para comparação. A Figura 47 mostra um 

conjunto de imagens de varreduras da composição coletadas nesta região da Figura 

46(a). A digitalização (geração de imagem) dos resultados de EDS ao longo de uma 

área é possível com o uso da técnica de STEM (scanning transmission electron 

microscopy − STEM) no modo de varredura ponto a ponto. É possível verificar que 

nestas partículas o W é um possível substituto do Ta, do V e do Cr. Seguindo o mesmo 

procedimento outras regiões foram analisadas. A Figura 48(a) mostra uma partícula de 

M23C6 rica em cromo com morfologia mais alongada (um pouco maior que 50 nm em 

comprimento) ao longo de uma junção tripla de contornos de grão. Na Figura 48(b) é 

nítida a atuação deste mesmo tipo de partícula, porém de morfologia mais esférica no 

ancoramento do contorno de um grão primáriamente recristalizado. Possivelmente, este 

é um dos grãos que estão impedidos de sofrer crescimento normal de grão durante a 

ocorrência da RS. 

 

 
Figura 47 – Composição elementar do aço Eurofer-97 com inicio de RS via 
espectroscopia de energia dispersiva de raios X no modo de varredura ponto a ponto. 
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Figura 48 – Identificação das partículas de M23C6 via MET no aço Eurofer-97 em 
diferentes morfologias: a) partícula 1 (mais alongada); b) partícula 2 (mais esférica). A 
tabela apresenta a composição elementar de cada partícula e da matriz. 
 

A Figura 49(a-c) mostra que, além do TaC, partículas de VN também precipitam 

ao longo dos contornos e no interior de grãos. A morfologia do TaC é mais esférica 

(Figura 49(a)) enquanto que a do VN é mais alongada (Figura 49(b)). Em geral, as 

partículas de TaC são menores que 50 nm. Outros resultados mostram que as partículas 

de TaC usualmente são encontradas com tamanhos próximos de 10 nm e, mesmo depois 

de longos tempos exposição ao revenimento, este valor não utrapassa 30 nm 

(TAMURA, 2007). As partículas encontradas e suas características estão de acordo com 

a literatura, exceto os carbonetos tipo M23C6, que aqui são menores do que aqueles de 

outros trabalhos. De forma semelhante aos resultados gerados via APT, a quantidade 

amostral e, portanto, a confiabilidade estatística dos dados por MET coletados é baixa. 

Contudo estes resultados de MET são úteis para validar qualitativamente a simulação da 

estabilidade de fases do aço Eurofer-97 por meio do software Thermo-calc. Os valores 

ajustados de fração atômica tanto das partículas quanto da matriz coletados via MET e 

utilizados para comparação estão apresentados na Tabela 8. Os resultados experimentais 

são bastante próximos daqueles calculados via Thermo-Calc (Figura 44). 
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Figura 49 – Identificação das partículas de a) TaC; b) VN; c) partículas TaC e VN 
sobrepostas via MET no aço Eurofer-97. A tabela apresenta a composição elementar de 
cada partícula e da matriz. 
 

Tabela 8. Composição química coletada via EDS (MET) (% em peso). 
Região Cr Fe W Mn V Ta 

Matriz 8,6 90,5 0,3 0,5 0,2 - 
M23C6 (esférica) 49,3 46,5 2,3 1,2 0,7 - 
M23C6 (alongada) 61,9 33,4 2,7 1,2 0,7 0,1 
TaC 2,6 - 5,8 0,9 13,1 77,4 
VN 21,9 - 1,8 1,2 69,3 5,5 

4.13 Macrotextura (DRX) e microtextura (EBSD) 

As FDOCs apresentando a evolução da macrotextura e da microtextura do aço 

Eurofer-97 nos estágios desde “como-recebido” até 100% de RS são apresentadas nas 

Figura 50, 51 e 52 nas seções ϕ2 = 0º constante e ϕ2 = 45º constante (notação de 

Bunge).  
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Figura 50 - Macrotextura do aço Eurofer-97 nas condições i) “como-recebido”; ii) 
apenas laminado e iii) recozido depois de laminado apresentando completa RS e RS. 
FDOCs nas seções de a) ϕ2 = 0º (constante); b) ϕ2 = 45º (constante). 
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Figura 51 − Microtextura do aço Eurofer-97 nas condições: i) “como-recebido”; ii) 
apenas laminado e; iii) recozido depois de laminado apresentando completa RS e RS. 
FDOCs nas seções de a) ϕ2 = 0º (constante); b) ϕ2 = 45º (constante). 
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Este material, em todas as condições, possui textura cujas componentes 

pertencem às fibras α e γ, tipicamente o que ocorre em aços ferríticos (HU, 1974; 

RAABE; LÜCKE, 1993; HUTCHINSON, 1999). Contudo, o tipo e a intensidade 

(aparecimento e/ou desaparecimento) de cada componente variam em função da 

condição metalúrgica de cada amostra. A Figura 53 mostra a quantidade de cada uma 

das principais componentes de macrotextura em ϕ2 = 0º constante. Análise semelhante 

da intensidade das componentes de macrotextura ao longo das fibras α e γ a partir da 

análise da seção ϕ2 = 45º constante encontra-se na Figura 54. Os resultados de macro e 

microtextura apresentam-se bastante próximos. 

O aço Eurofer-97 na condição “como-recebido” apresenta uma textura muito 

aleatória com uma intensidade máxima que se concentra ao longo de (ou próximo à)  

toda a fibra γ, principalmente em {111}<123>, {111}<112>, {112}<021> e 

{111}<110>, e também nas componentes {001}<110>, {113}<110>,  {223}<110> 

pertencentes à fibra α. Conforme trata a literatura, são estas as componentes encontradas 

na metade da espessura dos aços ferríticos ligados ao cromo laminados a quente onde 

predominam as condições de estado plano de deformação. Para o caso das componentes 

<110>//DL, ocorre que o gradiente de deformação é menor no interior dos grãos 

localizados no meio da espessura do material laminado a quente. Este fator, aliado à 

lenta taxa de resfriamento nesta região do material, é responsável por favorecer a 

ocorrencia de recuperação enquanto que a recristalização é retardada. Por isso, 

componentes ao longo da fibra α são mais frequentemente preservadas, especialmente a 

cubo girado ({001}<110>) (RAABE, 2003).  

 

 
Figura 52 – FDOCs da microtextura do aço Eurofer-97 na condição “como-recebido” 
nas seções φ2 = 0° (constante) e φ2 = 45° (constante). 
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Para todas as reduções estudadas, as componentes tanto de macro quanto de 

microtextura de laminação a frio, de RP e de RS são semelhantes, conforme descrito a 

seguir, porém com intensidades distintas. 

I. Componentes pertencentes à fibra α: {001}<110> (cubo girado), {113}<110>, 

{112}<110> e {223}<110>. 

II. Componentes pertencentes à fibra γ: {111}<123>, {111}<112> e {111}<110>. 

III. Outras: {554}<225> (próximo à fibra γ) e {110}<001> (Goss) 

Para 40% de redução a textura permanece bastante fraca, com máximos apenas 

nas componentes {111}<112> e {111}<123>. O aumento da deformação preserva e 

ainda fortalece, em menor ou maior grau, todas as principais componentes de textura 

observadas no material “como-recebido”, com excessão da componente de laminação a 

quente {112}<021> que desaparece e não retorna depois do recozimento. Contudo, 70 e 

80% são as reduções que mais intensificam as componentes pertencentes à fibra γ 

({111}<112> é a componente que mais se destaca) enquanto que aquelas componentes 

que compõem a fibra α (principalmente {112}<110> e cubo girado) aparecem de forma 

mais intensa quanto maior for a quantidade de deformação plástica aplicada. O 

desenvolvimento de bandas de cisalhamento em grãos orientados em {111}<112> é 

reportado ser o principal mecanismo de formação desta componente de textura para 

deformações entre 70% e 80% (HÖLSCHER et.al., 1991). Há um espalhamento 

acentuado das componentes ao redor da fibra γ para 90% de redução. A re-orientação 

dos grãos através do desenvolvimento de bandas de deformação para deformações mais 

severas é o reportado ser o mecanismo responsável pela diminuição da intensidade de 

algumas componentes, tais como {111}<112> (HUTCHINSON, 1999). 

Estatisticamente, o desenvolvimento da fibra α é muito mais acentuado do que 

aquele apresentado pela fibra γ, principalmente no que diz respeito à componente 

{001}<110>. Este é o comportamento esperado para a textura de laminação em aços 

ferríticos deformados a frio (MARX et al., 1997; RAABE; LÜCKE, 1992; 

SAMAJDAR et al., 1997) e, conforme indica a literatura, algumas destas componentes, 

incluindo a cubo girado e {111}<123> (para 40% de redução), podem ter sido herdadas 

da laminação a quente (RAABE, 2003). Além disso, como praticamente todas as 

orientações observadas são intensificadas quanto maior o grau de redução é possível que 

parte das componentes de laminação a quente que são menos estáveis (diferentes 

daquelas observadas nas Figuras 53 e 54) e muito pouco intensas tenham sofrido 

rotações na direção das mais estáveis.  
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Por exemplo, acima de 70% de redução, possivelmente não é a componente 

cubo girado que necessariamente se espalha em direção às componentes {112}<110> e 

{111}<110> conforme reporta a literatura, mas sim as componentes {111}<112>, 

{112}<021> e {113}<110>. O desenvolvimento tendencioso da componente 

{112}<110> esta associado aos preferenciais sistemas de deslizamento (planos {110}, 

{112} e/ou {123} e direção <111>) responsáveis pela acomodação da deformação por 

laminação (HU, 1974).  

A recristalização primária é responsável por fortalecer, para todas as reduções 

estudadas, as componentes {111}<123> e {111}<112>, ambas pertencentes à fibra γ. 

Em relação à fibra α, as componentes cubo girado ({001}<110>) e {112}<110> são as 

mais sensíveis à mudança de intensidade e aparecem mais nas amostras com maior 

deformação prévia enquanto que as demais componentes desta fibra sofrem pouca 

alteração na intensidade. Note que as principais componentes em aços ferríticos ligados 

ao Cr, incluindo {111}<112> e cubo girado, além da Goss ({110}<001>), ainda que 

minoritária, estão presentes no aço Eurofer-97. Esses resultados pouco se diferem 

daqueles observados na material apenas deformado a frio. Como ja observado daFigura 

40, as amostras primáriamente recristalizadas apresentam significativas frações de 

material recuperado responsável por preservar as componentes pertencentes à fibra α. O 

superior valor do Fator de Taylor em grãos orientados em γ poderia explicar a nucleação 

e o desenvolvimento das componentes pertencentes a esta fibra durante a RP. 

Após 100% de RS nas amostras com 40% de redução permanecem as 

componentes {111}<123> e {111}<110> enquanto que nas amostras com 70% de 

redução {111}<110> é a componente que mais se intensifica. Nas amostras com 80 e 

90% de redução prévia a RS é responsável por fortalecer simultaneamente todas as 

componentes pertencentes apenas à fibra γ, mas é a componente {111}<112> que 

predomina. As componentes cubo girado e Goss são fortalecidas durante a RS para 

todos os graus de redução. É importante observar que a intensidade das componentes 

que se prevalecem após a RS é mais elevada do que aquela das componentes de RP. 

Uma explicação plausível para o desenvolvimento das componentes de RS 

observadas no aço Eurofer-97 pode estar associada, a princípio, a forma pela qual 

ocorre a distribuição da energia de deformação durante a laminação a frio deste 

material. Mesmo depois da recristalização primária o material ainda apresenta certa 

quantidade de energia de deformação armazenada proveniente das inúmeras interfaces 

geradas (e ainda não eliminadas) durante a fragmentação dos grãos na laminação a frio. 
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Isso é apresentado nas curvas de amolecimento do material (Figura 26). A redução da 

energia interfacial armazenda na forma de contornos de grão é a força motriz para a 

ocorrência do crescimento (normal e anormal) de grão. Conforme evidenciado 

anteriormente, grãos orientados em γ apresentam certa quantidade desta energia 

ligeiramente superior a de outros grãos. Por isso, espera-se uma melhor relação de 

orientação e cinética de crescimento de grão (normal e/ou anormal) mais acelerada em 

grãos da fibra γ contribuindo para o preferencial desenvolvimento das componentes 

pertencentes a esta fibra durante a recristalização secundária. Além disso, conforme 

mostra Hutchinson (HUTCHINSON, 1999), quantidades mais baixas ou mais elevadas 

de deformação prévia inserida no material (40 e 90%, respectivamente no aço Eurofer-

97) intensificam as componentes de laminação pertencentes à fibra α e, por isso, durante 

o recozimento menos favoravelmente nucleiam e se desenvolvem grãos de tamanho 

anormal orientados ao longo da fibra γ o que justificaria as lentas cinéticas de RS para 

as amostras com 40 e 90% de redução a frio. 

Com respeito à componente Goss, em metais e ligas ccc o desenvolvimento 

desta componente é fortemente dependente da existência de bandas de transição ou de 

bandas de cisalhamento em grãos deformados com orientação {111}<112>  após cerca 

de após 50-70% de redução (CUNHA; PAOLINELLI, 2002; RAABE; LÜCKE, 1992; 

RAABE; LÜCKE, 1993). Estas heterogeneidades estão presentes nos grãos com 

desorientação {111}<112> os quais sofrem rotação em direção à orientação Goss 

(RAABE, 1996; HUTCHINSON, 1999).  

No geral, a textura desenvolvida no aço Eurofer-97 após 100% de RP e 100% de 

RS possui, além das componentes pertencentes à fibra α (em particular a cubo girado) 

herdadas da textura de deformação, a componente Goss e outras fortes componentes 

pertencentes à fibra γ. Neste aço a quantidade de deformação aplicada parece influenciar 

a quantidade de contornos responsáveis pelo crescimento anormal de grão. Após o 

recozimento, a presença predominantemente de algumas componentes poderia ser 

justificada pela mesotextura do material. Assim, os contornos responsáveis pela 

nucleação da recristalização primária são aqueles que delimitam os volumes com as 

orientações já conhecidas e anteriormente expostas. Contudo, apenas aqueles núcleos 

orientados principalmente em {111}<112>, {111}<110>, {001}<110> (cubo girado) e 

{110}<001> (Goss) estariam envolvidos por contornos móveis o bastante para crescer 

durante a RS. 
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Figura 53 − Intensidade das componentes de macrotextura para as quatro reduções 
investigadas medidas na seção de ϕ2 = 0° para: a) φ1 = 0° (constante); b) Φ = 0° 
(constante). 
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Figura 54 − Intensidade das componentes de textura medidas: a) ao longo da fibra α 
para φ1 = 0° (constante); b) ao longo da fibra γ para Φ = 55° (constante) para as quatro 
reduções investigadas. 
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4.13.1 A ocorrência de RS no aço Eurofer-97: considerações finais 

A ocorrência de RS no aço Eurofer-97 pode ser explicada com base nas teorias 

de nucleação e crescimento de grão. Neste aço, os grãos após laminação que apresentam 

as menores quantidades de deformação plástica são aqueles cuja distorção na rede 

cristalina é menor e, por isso, estariam mais frequentemente circundados por contornos 

de alto ângulo (15° ≤ ψ ≤ 63°). Neste caso, estes grãos tornam-se sítios favoráveis para 

a nucleação da RP durante o recozimento subsequente deste material. É considerado 

ainda que os contornos com ψ > 45o de alguma forma apresentam velocidade de 

migração superior aos demais e, portanto, apenas aqueles sítios mais frequentemente 

circundados por estes tipos de contornos são capazes de crescer mais rápido (nucleação 

orientada). Grãos deste tipo, cujos contornos estão menos impedidos de migrar, em 

certo momento durante a evolução da RP alcançam tamanho maior (vantagem de 

tamanho) que o dos demais. A vantagem de tamanho garante a esses grãos a capacidade 

de crescer à custa do restante da matriz recristalizada (crescimento orientado). 

Porém, como evidenciado anteriormente, também regiões deformadas 

apresentando similares quantidades de deformação podem estar circundadas por estes 

contornos de mais alta mobilidade (ψ ≥ 45o). Isso sugere que a migração preferencial 

destes tipos de contornos não esta associada apenas à diferença de deformação 

armazenada pelos grãos após a laminação a frio. Outros fatores podem estar atuando na 

velocidade de migração dos contornos e, por isso, precisam ser considerados. A 

morfologia do contorno interfere diretamente na direção e velocidade de sua migração. 

Sabe-se que o crescimento de grão é determinado pelo balanço das forças de superfície 

em seus contornos de forma que contornos côncavos sempre migram em direção ao lado 

côncavo do grão vizinho enquanto os átomos deste lado côncavo migram em direção 

oposta (Figura 33) (BURKE; TURNBULL, 1952; JOHN, 2007). No aço Eurofer-97 a 

maioria das frentes de migração dos grãos de tamanho anormal apresenta contornos 

desorientados ψ ≥ 45° e cuja morfologia é em grande parte côncava o que poderia 

explicar a migração preferencial destes tipos de contornos.  

Outro fator a ser considerado no processo de RS é a possível presença de 

instabilidades microestruturais neste aço que podem alterar a força motriz responsável 

pelo crescimento de grão. A alta difusividade de alguns contornos permite a rápida 

dissolução e/ou o rápido engrossamento de partículas de segunda fase tais como 

carbonetos do tipo M23C6 e promove diferenças na concentração destas fases tanto no 
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interior quanto nos contornos de grão. A consequência é a alteração no balanço das 

forças que atuam impedindo o movimento de alguns contornos e possibilitando um 

aumento local da velocidade de migração de outros em particular (WEIMIN et. al., 

2009). Tais instabilidades parecem ocorrer principalmente nos contornos com ψ ≥ 45° 

ou nas regiões circundadas por estes tipos de contornos, independente do grau de 

redução a frio aplicado neste material. O enriquecimento de cromo, a diminuição do 

teor de Fe e a segregação de P são observados nos contornos de grão do aço Eurofer-97 

na condição como-recebido e envelhecido (FERNÁNDEZ et. al., 2004).  

A Figura 55 mostra imagens de MEV de alta resolução coletadas no modo de 

ERE de dois grãos de RS no estágio inicial de desenvolvimento no aço Eurofer-97. É 

observado que tanto partículas (identificadas por círculos em vermelho) finas (< 100 

nm) quanto grossas (>100 nm) migram através dos contornos entre estes grãos anormais 

e seus vizinhos menores de RP. Isto sugere que neste aço a força de arraste (pp) exercida 

pelas partículas finas tem efeito menos significativo naqueles contornos desorientados 

acima de 45° e de morfologia côncava. Isso possivelmente se deve à elevada 

difusividade nos contornos deste tipo. Neste caso, partículas finas são capazes de se 

dissolver e/ou engrossar mais facilmente de forma que a mobilidade e, portanto, a 

velocidade de migração destes contornos é menos afetada. Logo, a mobilidade de 

contorno parece assumir efeito predominante na RS. Em resumo, a melhor relação de 

orientação entre um núcleo de RS (orientado principalmente na fibra γ ,Goss e cubo 

girado) e a matriz parece estar associada à distribuição da deformação plástica anterior, 

à morfologia dos contornos e a prováveis instabilidades microestruturais locais neste 

material (segregação e distribuição dos precipitados). 

 

 
Figura 55 – Imagens de MEV de alta resolução no modo ERE do aço Eurofer-97 
laminado em: a) 70% e b) 80% de redução e recozido em 750 °C por 5 min. 
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4.14 Transformação martensítica 

A Figura 56 mostra os diferentes tamanhos de grão dos materiais de partida 

submetidos aos tratamentos térmicos de austenitização para obtenção das 

microestruturas martensíticas. Em ambas as condições iniciais a distribuição de 

tamanho de grão é bastante heterogênea com valores desta medida que variam entre 1-

10 µm e 10-30 µm para o material como-recebido (Figura 57(a)) e após completa RS 

(Figura 57(b)), respectivamente. 

As microestruturas obtidas junto ao MEV de alta resolução dos materiais de 

partida austenitizados em 900, 1000 e 1300°C são mostradas na Figura 57. Em 

recozimentos acima de 800°C o aço Eurofer-97 realmente sofre transformação 

martensítica, confirmando o que de fato era esperado ocorrer a partir dos resultados 

obtidos pelos cálculos da quantidade das fases e pelas medidas de dilatometria. Segundo 

Fernández o aço ferritico-martensitico de reduzida atividade radioativa Eurofer-97 após 

têmpera (950ºC/27min/ar) apresenta uma microestrutura totalmente martensítica com 

subgrãos desta fase na forma de ripas, além de finas partículas de TaC e VN (em 

quantidades mínimas) e carbonetos maiores do tipo M23C6 distribuídas na matriz 

(FERNÁNDEZ et. al., 2001; RENZETTI, 2011). 

 

 
Figura 56 - Tamanho de grão do aço Eurofer-97 nas condições iniciais que antecedem 
os tratamentos térmicos de austenitização. À direita o material como-recebido; À 
esquerda o material com 80% de redução a frio e após RS. 
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As Figuras 58 e 59 mostram os mapeamentos de EBSD da microestrutura para 

cada condição. Esses resultados de EBSD, embora coletados com um step size de 40 

nm, ajudaram a quantificar o tamanho (em área) dos blocos formados pelas ripas de 

martensita. Os resultados estão apresentados no gráfico da Figura 60. Em geral, o aço 

Eurofer-97 desenvolve uma microestrutura martensítica bastante fina, que se apresenta 

ligeiramente mais grosseira quanto maior a temperatura de austenitização até 1100°C 

e/ou o tamanho inicial de grão ferrítico. Partindo de uma estrutura com 100% de RS 

este comportamento é mais facilmente observado (Figura 60). 

 

 
Figura 57 − Microestruturas martensíticas do aço Eurofer-97 via MEV de alta resolução 
(ERE) para os diferentes tamanhos iniciais de grão ferrítico e temperaturas de 
austenitização. 
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Figura 58 − Mapeamentos via EBSD do aço Eurofer-97 na condição “como-recebido” 
após austenitização por 1 h entre 900 e 1300°C. 
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Figura 59 - Mapeamentos de EBSD do aço Eurofer-97 após RS e austenitizado por 1 h 
entre 900 e 1300°C. 
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Figura 60 – O gráfico à esquerda mostra a evolução do tamanho das ripas de martensíta 
do aço Eurofer-97 em função do tamanho inicial de grão e da temperatura de 
austenitização. As imagens à direita foram coletadas via MEV de alta resolução (ERE) 
do material com RS após austenitização por 1 h em 900 e 1300 °C. 
 

Em ambos os casos as ripas de martensita de um mesmo bloco apresentam-se 

bem alinhadas em paralelo, independente se o material foi tratado a mais baixa (900°C) 

ou alta (1300°C) temperatura de austenitização. Para as temperaturas de 1200 e 1300°C 

o que se observa é uma queda do valor desta medida de tamanho (em área) de bloco 

martensítico, ou seja, um refinamento da microestrutura no interior dos grãos da 

austenita primária, independente do tamanho incial de grão austenítico. Antes de expor 

as possíveis explicações para este comportamento da microestrutura outros resultados 

serão apresentados a seguir. 

Após diversas tentativas de preparação metalográfica, foram coletadas imagens 

de microscopia ótica (MO) das amostras austenitizadas. Algumas destas imagens estão 

apresentadas na Figura 61. Em nenhuma destas tentativas foi possível identificar com 

clareza/precisão os contornos de grão da austenita primária das amostras austenitizadas 

em diversas temperaturas seguindo os procedimentos de ataque químico após 

preparação metalográfica (lixamento mecânico seguido de polimento). Contudo, foi 

possível verificar que realmente se faz necessário realizar um tratamento térmico 

adicional de revenimento em baixas temperaturas em todas as amostras austenitizadas 

para que se torne viável a utilização desta técnica (MO) para a determinação do 

tamanho de grão experimental da austenita primária.  
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Figura 61 –  Imagens via MO do aço Eurofer-97 para ambas condições iniciais e para 
uma mesma temperatura de austenitização (1300 °C). 
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Figura 62 − Tamanho de grão da austenita primária via reconstrução automática 
(ARPGE) do aço Eurofer-97 na condição “como-recebido” após austenitização por 1 h 
em diferentes temperaturas entre 900 e 1300°C. 
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A Figura 62 mostra os valores médio de tamanho de grão da fase-mãe calculados 

via ARPGE (com base nos mapeamentos de EBSD) apenas do material de partida na 

condição como-recebido depois de austenitizado entre 900 e 1300 °C por 1h. As 

respectivas microestruturas também coletadas por reconstrução automática estão 

apresentadas na Figura 63. Nestas imagens os grãos desta fase estão delineados em 

preto. Exceto para a amostra austenitizada em 1000 °C, algo em torno de 95% dos grãos 

mapeados puderam ser automaticamente reconstruídos por este software. Em 900°C, o 

tamanho de grão da austenita primária é ∼ 25 µm. Para temperaturas de austenitização 

superiores (1000-1300°C), esse valor é cerca de uma ordem de grandeza maior. 

 

 
Figura 63 − Tamanho de grão da austenita primária para diferentes temperaturas de 
austenização do aço Eurofer-97 previamente na condição “como-recebido”. 
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A Figura 64 mostra o efeito da temperatura de austenitização e do tamanho 

inicial de grão ferrítico no comportamento mecânico do aço Eurofer-97. Ao longo de 

toda a faixa de temperatura de austenitização a microdureza dos materiais de partida 

seguem o mesmo comportamento. Além disso, a microdureza do material na condição 

“como-recebido” é ligeiramente superior aquela do material com RS devido, 

principalmente, ao seu inferior tamanho de grão martensítico.  

Até 1100°C não existe diferença significativa na quantidade e no tipo de 

partículas de segunda fase presentes nestes materiais. Em ambos os casos ocorre apenas 

a dissolução (durante o aquecimento) dos carbonetos M23C6 prevista para ocorrer em 

890°C enquanto que TaC e VN permaneceriam estáveis. Por isso, a queda no valor da 

dureza de ambos os materiais de partida pode estar associada ao crescimento de grão da 

austenita primária (que também aumenta a cinética de crescimento das ripas de 

martensita, Figura 60), conforme mostrado nas Figuras 62 e 63. 

Entre 1100 e 1200°C ambos os materiais de partida experimentam um aumento 

da microdureza. Uma vez que, o tamanho de grão da austenita primária não sofre 

significativas alterações (Figura 62) o aumento de dureza parece estar fortemente 

relacionado ao aumento do teor de elementos de liga em solução sólida devido à 

prevista dissolução das partículas de TaC e VN durante o aquecimento para este 

intervalo de temperatura. 
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Figura 64 − Curva de endurecimento dos materiais de partida do aço Eurofer-97 depois 
de austenitizados por 1 h entre 900 e 1300°C com intervalos de 100°C. 
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A temperatura de austenitização pode atuar tanto i) na dissolução das partículas 

de segunda fase quanto ii) no aumento do tamanho de grão da austenita primária. Acima 

de 1100°C durante o aquecimento é previsto ocorrer a dissolução também das partículas 

de VN e de TaC. Em solução sólida estes elementos atuam mais efetivamente 

bloqueando o crescimento de grão da austenita primária. Grãos menores de austenita 

promovem um número maior de sítios para a nucleação da martensita. Contudo, neste 

caso, a quantidade de contornos que atuam bloqueando o crescimento desta fase é 

maior. Por isso, grãos menores de austenita reduzem e deslocam para a direita a Ms na 

curva TTT. Neste caso, a transformação martensítica é desfavorecida. Por outro lado, 

temperaturas de austenitização mais elevadas também favorecem o aumento do tamanho 

de grão da austenita primária e o efeito sobre a transformação martensítica tende a ser o 

oposto (maior Ms). No aço de composição nominal Fe–0,15C–1,9Mn–0,2Si–0,2Cr–

0,03Al, por exemplo, pequenos incrementos no tamanho do grão austenítico primário 

deste aço eleva significativamente sua temperatura de início da transformação 

martensítica (BRACHET et. al., 1998). Lee verifica que este mesmo comportamento é 

observado para outras ligas contendo baixo teor de carbono e propoe uma equação 

(Equação 5) para a determinação de Ms que considera a influência do tamanho de grão 

austenitico inicial (JUNCEDA et. al., 2008). 

Ambos os efeitos estão presentes no aço Eurofer-97, porém entre 1100 e 1200 

°C não há evidência significativa (de acordo com a Figura 62) de crescimento do grão 

da austenita, apenas a possível dissolução dos carbonetos e nitretos. Isto também 

poderia explicar o menor tamanho das ripas de martensita no interior dos grãos-mãe 

entre 1100 e 1200 °C. Nas ligas Fe-C o aumento do teor de carbono resulta no 

refinamento (alguns poucos microns) das ripas de martensita (MORRIS, et. al., 2003). 

 

Ms (ºC) = 542,3 – 30.G    (5) 

 

onde G é o tamanho de grão austenítico de acordo com a norma ASTM. 

Acima de 1200°C os grãos de austenita crescem, mesmo com o aumento do teor 

de elementos em solução sólida. Neste caso, os menores valores de dureza em 1300°C 

indicam que a transformação martensítica neste aço parece ser mais sensível ao efeito 

do tamanho de grão da austenita do que aquele dos elementos em solução sólida 

(principalmente o carbono).  
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É interessante observar que a atuação simultânea dos elementos de liga em 

solução sólida (ou não) e do tamanho de grão da austenita parece resultar em um efeito 

anulativo destas duas variáveis, o que justificaria os valores de microdureza bastante 

parecidos entre 850 e 1350 °C apresentados na Figura 26. 

Com base na Equação 5 a temperatura Ms (ºC) do aço Eurofer-97 foi calculada 

fazendo uso dos valores de tamanho de grão da austenita coletados via ARPGE. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 9. Maiores tamanhos de grão da austenita 

elevam a temperatura Ms do aço Eurofer-97. Os valores calculados de Ms do aço 

Eurofer-97 são bastante diferentes (superiores) daqueles encontrados via dilatometria. 

Isto indica que neste aço a Ms é fortemente dependente tanto das taxas de 

aquecimento/resfriamento, quanto do tamanho de grão da austenita primária 

(temperatura de austenitização). A menor taxa de aquecimento/resfriamento, além do 

tempo de austenitização mais prolongado, das amostras tratadas entre 900 e 1300 ºC, 

favorecem a ocorrência da dissolução de precipitados e também o crescimento de grão 

da austenita, o que implica diretamente na alteração dos valores de Ms. 

Os resultados obtidos via software ARPGE estão próximos daqueles reportados 

por Dong. Seus resultados de análises calorimétricas diferenciais (DSC), obtidos em 

função da taxa de resfriamento da austenita e do tempo de austenitização em 1323 K, 

mostram que a Ms do aço ferritico-martensitico de reduzida atividade radioativa 9Cr-

1W-0,23V-0,063Ta-0,09C-0,02N é 714 K (987 °C). Esta temperatura Ms (e também a 

temperatura Mf) aumenta para temperaturas mais elevadas e tempos mais prolongados 

de austenitização deste material (DONG-SEOL, 2001). 

 
Tabela 9. Temperatura de início da transformação martensítica para cada tamanho de 
grão da austenita primária via ARPGE do aço Eurofer-97. 

Temperatura de 
Austenitização (°C) 

Tamanho de Grão ASTM 
(ARPGE) MS 

900 8,02 302 
1000 4,58 405 
1100 0,845 517 
1200 1,01 512 
1300 -0,024 543 

 
As  Figuras 65-67 mostram algumas imagens de ERE via MEV de alta resolução 

dos materiais de partida austenitizados em 900 °C (abaixo da temperatura de dissolução 

do TaC e VN) e 1300 °C (acima da temperatura de dissolução do TaC e VN) por 1h e 

resfriados ao ar. É possível ter uma idéia de como os materiais se comportam frente à 
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precipitação de partículas de segunda fase durante o seu refriamento a partir de 

diferentes temperaturas de austenitização. A Figura 65 mostra possíveis partículas de 

VN e TaC bastante homogeneamente distribuídas em ambos os materiais austenitizados 

em 900 °C. Repare na morfologia alongada das ripas de martensita.  

A Figura 66 mostra os espectros de análise elementar via EDS de algumas 

partículas presentes no material de partida com RS resfriado a partir de 1300°C. À 

direita nesta figura estão apresentadas as respectivas microestruturas deste material 

nesta condição. O que se observa é a presença de diferentes tipos de óxidos mistos ricos 

em Cr (morfologia mais esférica e aparência tanto brilhante quanto escura) e em Ta 

(morfologia mais alongada e aparência brilhante) distribuídas homogeneamente na 

microestrutura. 

 

 
Figura 65 - Imagens via MEV de alta resolução (ERE) das microestruturas martensíticas 
dos materiais de partida austenitizados em 900 °C por 1 h. Acima o aço Eurofer-97 
como-recebido (AR) e abaixo após completa recristalização secundária (RS). 
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Figura 66 − À direita imagens via MEV de alta resolução (ERE) do aço Eurofer-97 
austenitizado em 1300 °C por 1 h previamente com completa RS. À esquerda 
difratogramas via EDS apresentando as análises elementar de algumas partículas 
referentes a estas imagens. 
 
 

 
Figura 67 − Imagens via MEV de alta resolução (ERE) dos materiais de partida 
temperados após austenitização por 1 h em 1300°C. Acima, o aço Eurofer-97 condição 
“como-recebido” (AR) e abaixo após completa RS. 
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A elevada temperatura de austenitização (1300°C) pode explicar a formação 

destes óxidos. Neste caso, parece que o oxigênio da atmosfera (ou do próprio tubo de 

quartzo) se difunde pela estrutura da sílica (tubo de quartzo) e reage com a amostra 

nesta temperatura. A Figura 67 mostra as imagens dos materiais de partida 

austenitizados a 1300 °C. Observa-se que, aparentemente, o mesmo é encontrado para o 

material de partida como-recebido e austenitizado a esta temperatura. Além disso, em 

ambos os casos há precipitação durante o resfriamento de possíveis partículas de VN. 

Os valores de Ni e Cr equivalentes calculados a partir das equações 2 e 3, 

respectivamente, para o aço Eurofer-97, são apresentados junto ao diagrama de 

Schaeffler-Schneider da Figura 68. A partir destes resultados é possível verificar que a 

única fase posível de se formar durante o resfriamento deste aço a partir do campo 

autenítico é a martensita, ou seja, nenhuma quantidade de austenita retida (γr) estaria 

prevista para esta composição elementar deste aço. No entanto, resultados coletados via 

difração de raios X e mapeamentos de EBSD (Figura 69) mostram que uma fração 

mínima desta fase encontra-se retida para todas as temperaturas de austenitização em 

ambos os materiais de partida. 

 

 
Figura 68 − Diagrama de Schaeffler-Schneider. O ponto em vermelho indica os valores 
calculados para do Ni e Cr equivalentes com base na composição química do aço 
Eurofer-97. 
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Temperaturas de austenitização mais elevadas ou maior tamanho inicial de grão 

(material de partida com RS) promovem o crescimento de grão austenítico, conforme 

evidenciado a partir das curvas de tamanho de grão da Figura 62. A consequência seria 

o aumento da Ms (e, possivelmente, também da Mf) e a diminuição da quantidade de γr 

(neste caso o intervalo entre Ms e Mf é previsto ser menor e a têmpera é facilitada). Por 

outro lado, também partículas de segunda fase se dissolvem elevando o teor de carbono 

em solução sólida o que ocasionaria um efeito oposto sobre a temperatura Ms e a 

quantidade de γr. No aço Eurofer-97 ambos os efeitos da temperatura de austenitização 

parecem se anular mantendo a quantidade de γr praticamente constante, independente do 

material de partida. Além disso, a preparação metalográfica que antecede as medidas 

experimentais pode ter favorecido a decomposição da austenita retida em martensita 

induzida por deformação. Isto justificaria a pequena fração desta fase nestes materiais. 

O maior valor de fração de γr no material de partida com RS a 1200 °C provavelmente 

deve-se a algum erro da medida experimental de DRX. Note que a fração de γr via 

EBSD é bem menor do que via DRX. Neste caso, por esta ser uma fase muito fina a 

limpeza dos dados gerados via EBSD necessária para a geração dos resultados pode ter 

ocasionado a eliminação de informações a respeito da quantidade de γr, principalmente 

se esta fase estiver concentrada ao longo dos contornos das ripas de martensita. É 

importante mencionar que os resultados de DRX são os mais representativos, uma vez 

que a radiação penetra alguns µm abaixo da superfície aumentando a base estatística da 

medida. Para a geração dos mapeamentos via EBSD apenas informações mais próximas 

à superfície da amostra são avaliadas. 

A Figura 70 é uma imagem de ERE via MEV de alta resolução que mostra a 

presença de partículas bem finas ao longo dos contornos das ripas de martensita do 

material de partida com RS. Existe a possibilidade de que estas sejam partículas de γr, 

mas uma analise elementar adequada (mais precisa) se faz necessária neste caso. 

Alguns dos resultados apresentados e discutidos nesta Tese de Doutorado foram 

publicados e estão apresentados no Anexo A (“Annealing effects on the microstructure 

and coercive field of two ferritic–martensitic Eurofer steels: A comparative study” e 

“Abnormal Grain Growth in Ferritic-Martensitic Eurofer-97 Steel”). 
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Figura 69 − Quantidade de austenita retida nos materiais de partida do aço Eurofer-97 
austenitizados e temperados. Valores coletados a partir das medidas de DRX e EBSD. 
 

 

 
Figura 70 − Material de partida do aço Eurofer-97 com completa RS e austenitizado por 
1 h em 1300°C evidenciando a presença de partículas bem finas ao longo dos contornos 
das ripas de martensita. 
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A microtextura de transformação martensítica do aço Eurofer-97 “como-

recebido” e austenitizado entre 900 e 1300°C (Figura 71) apresenta intensidade bastante 

fraca (textura aleatória) em todos os casos; isto é, a orientação da fase mãe (austenita) 

não se transforma num componente único, mas sim em um número amplo de 

orientações do produto martensítico. As intensidades das componentes do produto 

martensítico parecem aumentar apenas a partir de 1200°C, mas esta alteração pode ser 

um artefato relacionado à baixa estatística do número de grãos amostrados. Em geral, 

verifica-se que existe uma ligeira preferência para o desenvolvimento de orientações 

associadas às componentes de textura próximas aos planos {001} e {111}. Neste caso, a 

microtextura de transformação martensítica não se mostra totalmente diferente daquela 

de deformação e de recristalização primária e secundária neste aço. Isso significa que, 

existe uma relação de orientação entre a fase mãe (austenita) e o produto martensítico. 
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Figura 71 - Microtextura do aço Eurofer-97 como-recebido e austenitizado em 
temperaturas entre 900 e 1300 °C. FDOCs nas seções de ϕ2 = 0º (constante) e ϕ2 = 45º 
(constante). 
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5. Sumário e conclusões 
 

Os principais resultados sobre as alterações da microestrutura, da (micro-)textura 

e da mesotextura do aço Eurofer-97 após laminação a frio e recozimento numa ampla 

faixa de temperaturas são apresentados a seguir: 

 

• As medidas de dilatometria e cálculos termodinâmicos permitiram definir as 

temperaturas de transformação de fase do aço Eurofer-97, principalmente, Ac1, Ac3, 

MS e Mf. Os valores de Ac1, e Ac3 calculados diferem daqueles experimentais em 

apenas 5%. 

 

• Os resultados da avaliação termodinâmica mostram que este material possui 

precipitados sub-micrométricos do tipo M23C6, além de dois outros tipos de 

precipitados nanométricos do tipo MX (TaC e VN). Contudo, informações 

estatisticamente confiáveis sobre a fração e a distribuição de tais partículas não 

puderam ser coletadas experimentalmente.  

 
• As investigações experimentais da microestrutura por meio de tomografia por sonda 

atômica e microscopia eletrônica de transmissão foram úteis para validar o uso da 

base de dados TCFE-7 para os cálculos termodinâmicos em sistemas contendo 

tântalo, em especial no aço Eurofer-97. A diferença nos valores das frações atômicas 

experimentais e calculadas pode ser atribuída ao tempo de recozimento do material e 

também aos limites de precisão das medições experimentais via e a quantidade 

limitada de informações geradas por pelas técnicas. 

 

• As curvas de amolecimento mostram que o aço Eurofer-97 apresenta o mesmo 

comportamento frente ao recozimento isócrono quando previamente deformado em 

40, 70, 80 e 90% de redução a frio. Neste caso, ocorrem em seqüência as seguintes 

modificações microestruturais assistidas termicamente: recuperação até 400°C, 

recristalização primária entre 400 e 650°C e finalmente crescimento anormal de 

grão entre 650 e 800°C. Acima de aproximadamente 810oC este aço entra no campo 

austenítico, o que limitou os recozimentos até 800oC (campo ferrítico).  
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• Os diversos aspectos microestruturais (principalmente relacionados à mesotextura 

do material) evidenciam que o crescimento anormal de grão torna-se o principal 

mecanismo de engrossamento microestrutural entre 650 e 800°C e conseqüente 

amolecimento do aço Eurofer-97 para as quatro reduções estudadas. Este é um dos 

pontos originais da presente Tese. 

  

• Observou-se o início da recristalização secundária em amostras onde a 

recristalização primária ainda não havia sido completada. Os resultados sugerem 

que existem condições locais que favorecem a nucleação da recristalização 

secundária em regiões já recristalizadas, ou seja, alguns grãos possuem tamanhos 

favoráveis e contornos com elevada mobilidade que permitem sustentar o 

crescimento destes núcleos enquanto a recristalização primária ainda prossegue. 

Este aspecto também é original não tendo sido reportado ainda para o presente 

sistema. 

 

• Observou-se que a mobilidade dos contornos de grão, relacionada com suas 

características estruturais e/ou com elevada desorientação, desempenha papel 

essencial no crescimento anormal de grão. Os resultados de EBSD evidenciaram a 

presença de núcleos de recristalização secundária cuja desorientação em relação aos 

vizinhos imediatos é superior a 45º. Estes contornos são justamente aqueles de 

morfologia côncava que crescem mais na direção paralela à direção de laminação, o 

que explica o surgimento de grãos com razão de aspecto razão de aspecto > 1. 

 
• A quantidade de deformação a frio parece não influenciar o caráter e a quantidade 

total dos contornos do tipo CSL durante a recristalização secundária. 

 

• É possível assumir a nucleação orientada e o crescimento seletivo como sendo os 

mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da forte textura de recristalização 

secundária. 

 

• A cinética de recristalização secundária depende da deformação prévia. A menor 

quantidade de contornos de alto ângulo para 40 e 90% de redução (forte textura), 

aliada às condições locais da microestrutura, justificariam a cinética mais lenta para 

estas duas deformações. 
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• Na condição “como-recebido” o aço Eurofer-97 exibe textura fraca, típica de aços 

laminados a quente. Para todas as condições, a textura sempre alterna orientações 

pertencentes às fibras α e γ com intensidades distintas em função da deformação 

prévia. 

 

• As componentes de textura que predominam após a recristalização secundária são 

{111}<110>, {111}<112>, {100}<110> (cubo girado) e {110}<001> (Goss). O 

desenvolvimento preferencial destas componentes, em sua maioria, pertencentes à 

fibra γ, pode ser explicado com base no Fator de Taylor e, portanto, na maior 

quantidade de interfaces (força motriz para o crescimento de grão) no interior dos 

grãos de orientação γ. 

 
• A transformação martensítica no aço Eurofer-97 ocorre em temperaturas acima de 

800oC. As características do produto transformado dependem tanto da temperatura 

de austenização quanto do tamanho incial de grão ferrítico. Medidas de dureza 

mostram que a temperatura de austenitização parece atuar simultaneamente na 

estabilidade das partículas de segunda fase e no tamanho de grão da austenita 

primária deste material. Contudo o efeito que predomina depende da faixa de 

temperatura de austenitização avaliada. 

 
• Cerca de 95% dos grãos austeníticos puderam ser reconstruídos com o auxílio do 

software ARPGE. 

 
• Quando comparada com as reações de restauração que ocorrem no campo ferrítico, 

a transformação martensítica é responsável por alterar significativamente tanto as 

propriedades mecânicas quanto a textura final do aço Eurofer-97. Entre 900 e 

1300°C a textura deste aço após a transformação martensítica na condição “como-

recebido” é bastante aleatória (fraca). 
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