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RESUMO 

Os aços inoxidáveis ferríticos estabilizados ao Nióbio devem exibir boas propriedades de 

estampabilidade e qualidade superficial para aplicações em peças de formas complexas. 

Objetivando melhorar as propriedades mencionadas acima, a textura de solidificação deve ser 

modificada por recristalização. O presente trabalho investigou as condições termomecânicas 

mais favoráveis para promover a recristalização do aço 430Nb, principalmente a faixa de 

temperatura de laminação, durante a simulação da laminação a quente de acabamento em 

laminador Steckel. 

Ensaios de torção a quente foram realizados para simular a laminação a quente de acabamento 

do aço 430Nb, em laminador Steckel. Variáveis importantes da laminação foram controladas 

durante a simulação: deformação e temperatura do passe, número de passes e tempo entre 

passes. O material utilizado nos ensaios foi de procedência comercial e os esquemas de 

simulação programados para reproduzir condições próximas às industriais. A caracterização 

microestrutural das amostras, antes e após a simulação, foi realizada por análises por 

microscopia ótica e EBSD,  

 A evolução da microestrutura foi investigada, com foco especial nos mecanismos de 

amaciamento e promoção de recristalização. As microestruturas foram analisadas por 

microscopia ótica e EBSD. 

O mecanismo de amaciamento predominante foi a recuperação dinâmica, seguida de 

recristalização estática, sob as condições testadas em todas as simulações. A recristalização 

estática foi mais efetiva nas simulações realizadas nas faixas de temperatura entre 960-900ºC, 

930-870ºC e 900-840ºC. 

Os resultados dos ensaios de torção e EBSD mostraram que a simulação realizada na faixa de 

temperatura de 900-840ºC intensificaram a fragmentação da microestrutura. Esta faixa de 

temperatura é, portanto, indicada para otimizar o processo de laminação a quente industrial, 

de modo a contribuir para melhorar a qualidade superficial do aço inoxidável ferrítico 430 

estabilizado ao Nióbio. 
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ABSTRACT 

Ferritic stainless steels stabilized with Nb should exhibit good properties as drawability and 

surface quality due to their use in applications for complex form components and good 

esthetic appearance, respectively. In order to improve the above mentioned properties, the 

solidification texture has to be modified by recrystallization. The present work investigated, 

within the restrictions of Steckel hot rolling schedule, which thermomechanical conditions, 

largely related to pass temperature, and would most favor SRX.  

Hot torsion tests were performed in order to simulate the finishing hot rolling of a 430Nb 

steel, in Steckel mill. Important variables of the rolling were controlled during simulation: 

strain and pass temperature, number of passes and interpass time. The material used in the 

present work was supplied by APERAM and the simulations were established in order to 

simulate conditions similar to the ones apply by industry. The evolution of the microstructure 

was investigated by optical microscopy and EBSD, focusing especially on the softening 

mechanism and recrystallization promotion.  

The main softening mechanism, under the tested conditions, for all simulations was dynamic 

recovery, followed by static recrystallization. The static recrystallization was more effective 

for the simulations performed at the range temperature between 960-900°C, 930-870°C and 

900-840°C. 

EBSD results showed that the simulation performed at the range temperature of 900-840°C 

increased the fragmentation of the microstructure. This range temperature was indicated to 

optimize the industrial hot rolling process, in order to improve the surface quality of the 

430Nb steel. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os aços inoxidáveis ferríticos exibem boa resistência à corrosão, soldabilidade e 

estampabilidade. Além disso, apresentam grande competitividade de custo quando 

comparados aos austeníticos devido à ausência ou baixa adição de níquel em sua composição. 

Dessa forma, a demanda de aços inoxidáveis ferríticos tem aumentado nos últimos anos. 

Os aços inoxidáveis ferríticos, como o do tipo AISI 430, são largamente utilizados na 

indústria de linha branca e outros bens de consumo duráveis. Portanto, o aspecto estético 

nestas aplicações é de grande importância. Em operações que envolvem estampagem, é 

comum o aparecimento do fenômeno de estriamento. Este fenômeno, indesejável por 

comprometer o aspecto estético, é caracterizado pela formação de sulcos na direção de 

laminação após operações de conformação. A largura desses sulcos varia de 1mm a 2mm ao 

passo que sua profundidade varia de 10μm a 50μm, tornando-os visíveis macroscopicamente. 

De acordo com a literatura, o estriamento está relacionado à herança das bandas de textura 

formadas durante a solidificação no lingotamento contínuo. O desenvolvimento da textura de 

laminação a frio é fortemente dependente da textura de laminação a quente inicial.  Para 

reduzir o estriamento esta textura de solidificação, considerada prejudicial, deve ser quebrada. 

Isto pode ser alcançado por transformação de fase, deformação mecânica e recristalização 

(Raabe e Lucke, 1992; Gao et al., 2011; Oliveira et al., 2013; Mehtonen et al., 2014).  

Os aços inoxidáveis ferríticos do tipo AISI 430 estabilizados ao nióbio, objeto do presente 

estudo, não sofrem transformação de fase durante o resfriamento. Desse modo, a textura pode 

ser modificada durante o processamento termomecânico por recristalização. Além disso, nos 

aços estabilizados a presença de carbonetos de Nb, que não se dissolvem durante a 

recristalização primária, influencia na formação da textura de recristalização. Normalmente, a 

adição de Nb leva a um enfraquecimento da componente {001}<110> nas texturas de 

laminação a frio (Raabe e Lucke, 1992) e traz melhorias na recristalização do aço durante a 

etapa de laminação a quente, em Steckel (Oliveira et. al., 2009). 

No caso dos aços inoxidáveis ferríticos é bem conhecido que o mecanismo de amaciamento 

predominante é a recuperação dinâmica. Este mecanismo diminui a energia armazenada na 

deformação e, portanto, a força motriz para a recristalização estática. Para promover a 
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recristalização estática é necessário deformar o aço em temperaturas que não favoreçam a 

recuperação dinâmica.  

No presente trabalho, foram investigadas as condições termomecânicas mais favoráveis para 

promover a recristalização do aço 430Nb durante a simulação de laminação a quente de 

acabamento, em laminador Steckel, por ensaios de torção.  
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2 OBJETIVOS  

 Verificar, dentro das restrições da simulação de laminação por ensaios de torção, que 

condições termomecânicas são mais favoráveis para promover a recristalização 

estática do aço inoxidável AISI 430 estabilizado ao Nióbio, durante a laminação a 

quente em laminador tipo Steckel. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 Determinar as faixas de temperaturas entre as regiões de amaciamento (recristalização 

e/ou recuperação), amaciamento parcial e de não amaciamento via ensaio de torção de 

múltiplos passes em resfriamento contínuo, 

 simular a laminação a quente de acabamento, em laminador Steckel, através de ensaios 

de torção, 

 examinar os mecanismos de amaciamento ocorridos durante a simulação de laminação 

de acabamento, 

 investigar, sob as condições testadas na simulação, a melhor faixa de temperatura que 

promova mais eficientemente a recristalização estática. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Os aços inoxidáveis ferríticos são tecnicamente equivalentes aos austeníticos em vários 

aspectos, porém, no que diz respeito à conformabilidade são inferiores aos mesmos, tanto do 

ponto de vista do desempenho (profundidade do embutimento, complexidade das peças) 

quanto no aspecto da superfície após a conformação. Além disso, estes aços podem 

desenvolver o fenômeno de estriamento, indesejável e prejudicial à qualidade superficial, após 

operações de estampagem. Tais aspectos estão relacionados à textura cristalográfica do 

produto final.  Assim, devido a crescente demanda dos aços inoxidáveis ferríticos, várias 

pesquisas têm sido realizadas a fim de otimizar a textura cristalográfica do produto final 

objetivando qualidade superficial e boa estampabilidade. 

A textura final é obtida após várias etapas de deformação e recristalização, o ponto inicial é a 

textura de solidificação. Na laminação a quente de acabamento de aços inoxidáveis ferríticos 

estabilizados, a textura das tiras a quente, herdada da solidificação e considerada prejudicial, 

pode ser alterada por deformação e recristalização (Mehtonen et al., 2014; Hinton and 

Beynon, 2007; Oliveira et al., 2013). Portanto, a recristalização estática desempenha um papel 

chave para se que atinja uma textura favorável.  

Durante a deformação a quente, devido à alta energia de falha de empilhamento (EDE) dos 

aços inoxidáveis ferríticos, o principal mecanismo de amaciamento é a recuperação dinâmica, 

que reduz a energia armazenada na microestrutura e, portanto, a força motriz para a 

recristalização. 

A otimização de esquemas de laminação a quente permite a recristalização entre passes mais 

completa e, portanto, diminui a herança da textura de solidificação e favorece uma textura 

mais aleatória. Tal processo reduz as consequências da textura de solidificação na 

microestrutura e textura finais.  

O comportamento dos aços inoxidáveis ferríticos durante a deformação a quente tem sido 

muito estudado (Hinton e Beynon, 2007; Gao et al., 2011; Oliveira et al., 2013; Mehtonen et 

al., 2014). Hinton e Beynon (2007) estudaram os mecanismos de amaciamento de um aço 

ferrítico AISI 430 sob condições de laminação industrial (deformação de 0,6 a taxa de 

deformação de 16s
-1

) via simulação de laminação a quente em laminador Steckel por ensaios 

de compressão. No entanto, o aço AISI 430 é duplex em altas temperaturas e sofre 
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transformação de fase austenita-ferrita durante o resfriamento, o que afeta os mecanismos de 

amaciamento e desenvolvimento da textura.  

Gao et al. (2011) investigaram a influência da temperatura de laminação de acabamento na 

microestrutura e evolução da textura de um aço inoxidável ferrítico estabilizado ao Nb e B. O 

estudo mostrou que a laminação a morno, quando comparada ao processo de laminação a 

quente convencional, levou a uma microestrutura homogênea e refinada e textura de 

recristalização uniforme.  

Mehtonen et al. (2014) analisaram a microestrutura e desenvolvimento da textura durante a 

deformação a quente com múltiplos passes de um aço inoxidável ferrítico estabilizado ao Ti-

Nb por meio de ensaios de compressão simulando a laminação em laminador Steckel. O 

estudo objetivou a identificação de uma faixa de temperatura de acabamento ideal que levaria 

a microestruturas e texturas favoráveis nas etapas posteriores do processamento a fim de 

melhorar a qualidade superficial e estampabilidade. 

Portanto, é particularmente importante a busca por melhorar os conhecimentos concernentes 

ao comportamento do aço inoxidável ferrítico estabilizado ao Nb durante a laminação a 

quente, principalmente no que diz respeito ao amaciamento por recristalização. Há a 

possibilidade de realizar ensaios em escala industrial no intuito de buscar faixas de 

temperaturas de deformação que favoreçam a recristalização estática. Entretanto, as 

realizações de tais ensaios se tornam inviáveis pelo alto custo e por ser inviável a retirada de 

amostras entre os passes. Dessa maneira, a alternativa é a utilização de ensaios mecânicos, tais 

como, ensaios de torção e ensaios de compressão.  

O exposto acima motivou o desenvolvimento do presente trabalho que consistiu em 

reproduzir condições próximas do processamento industrial, utilizando ensaios de torção para 

simular a laminação a quente de um aço 430Nb, em laminador Steckel. O processo de 

laminação a quente padrão para este aço é via laminador Tandem, onde o tempo entre passes é 

curto. O laminador do tipo Steckel tem como principal característica os longos tempos entre 

passes. Portanto, objetivou-se verificar, dentro das restrições da simulação de laminação por 

ensaios de torção, as condições termomecânicas mais favoráveis para promover a 

recristalização estática do aço inoxidável AISI 430 estabilizado ao Nióbio, durante a 

laminação a quente em laminador tipo Steckel. Esta investigação poderá ser benéfica tanto da 

perspectiva científica quanto industrial. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Aços Inoxidáveis Ferríticos 

Os aços inoxidáveis podem ser classificados de acordo com a estrutura cristalina da matriz, a 

qual pode ser martensítica, austenítica, ferrítica ou duplex (ferrita+austenita). Os aços 

inoxidáveis ferríticos são essencialmen////te ligas de Fe-Cr, de estrutura de cúbica de corpo 

centrado (CCC), contendo de 11 a 28% de cromo. Nestes aços é comum a adição de 

elementos de liga como, por exemplo, Ni, Ti, Mo, Nb, com a finalidade de se obter 

propriedades mecânicas específicas do produto (Baroux, 1989; Gordon et al.,1996). 

Os aços inoxidáveis ferríticos são assim denominados devido a sua estrutura após 

recozimento, a temperatura ambiente. Em altas temperaturas alguns desses aços podem 

apresentar estrutura bifásica, ferrita e austenita, como, por exemplo, o aço AISI 430. Em 

outros, dependendo dos teores de cromo, carbono, nitrogênio e de elementos estabilizadores, 

tais como o Ti e o Nb, a estrutura pode se manter ferrítica em todas as temperaturas (Baroux, 

1989). 

O aço AISI 430 é o mais popular dos aços inoxidáveis ferríticos. Sua composição típica, em 

peso, é 16-18% Cr, e teores de carbono inferiores a 0,08%. Os teores de carbono são baixos 

para que a alta tenacidade e ductilidade sejam mantidas e para minimizar a sensitização, que 

ocorre através da precipitação de carbonetos de cromo (Kraus, 1989; Leslie, 1981). 

Os elementos intersticiais carbono e nitrogênio são fortes estabilizadores da austenita, quando 

adicionados a ligas Fe-Cr deslocam os limites da região austenita para a direita, como mostra 

a Figura 4.1.  Pode ser visto que, para valores de C+N, de aproximadamente 0,08%, a 

estrutura a altas temperaturas consiste de duas fases, austenita e ferrita. No resfriamento lento, 

a partir do campo bifásico, mesmo que alguma austenita se forme, a estrutura será ferrítica 

com carbonetos e nitretos de cromo à temperatura ambiente. No entanto, se o resfriamento for 

rápido, a estrutura será composta de duas fases, ferrita e martensita. Dessa maneira, para 

restaurar a ductilidade da liga será necessário realizar um tratamento de solubilização ou 

recozimento (Baroux, 1989; Silva et al, 2010; Vaughan, 2001). 
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Figura 4.1: Efeito dos teores de carbono e nitrogênio (C+N) no campo bifásico do diagrama 

Fe-Cr (Baroux, 1989). 

Os elementos Cr, Mo, Ti, Nb, Zr entre outros são chamados alfagêneos por estabilizarem a 

ferrita. A adição de elementos, tais como, Ti e Nb, eliminam a formação de carbonetos de 

cromo por possuírem maior afinidade com o C que o Cr (Baroux, 1989).  

Do ponto de vista da aplicabilidade, os aços inoxidáveis ferríticos são amplamente 

empregados já que possuem ótima resistência à corrosão e boa capacidade de 

estampabilidade. Além disso, apresentam menor custo que os aços inoxidáveis austeníticos 

devido a não adição do elemento níquel em sua composição, um dos insumos mais caros na 

fabricação do aço inoxidável (Silva et al, 2010).  

As limitações quanto ao uso dos aços inoxidáveis ferríticos dizem respeito à perda de 

ductilidade e tenacidade, bem como em casos onde a resistência à corrosão intergranular é 

importante (Baroux, 1989; Vaughan, 2001).   
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A resistência à corrosão intergranular dos aços inoxidáveis ferríticos é prejudicada devido à 

baixa solubilidade para C e N (< 0,004% de C e 0,006% de N em níveis de 18% de Cr) na 

ferrita.  Deste modo, carbonetos e nitretos, geralmente do tipo Cr23C6 e Cr2N, 

respectivamente, irão precipitar, formando regiões empobrecidas de Cr em torno destes 

precipitados. Geralmente, a precipitação ocorre ao longo dos contornos de grão, os quais são 

rodeados por regiões empobrecidas de Cr, resultando no ataque intergranular quando expostos 

a um ambiente corrosivo (Gordon et al,1996).  

Esta condição de sensitização é frequentemente produzida quando o aço é aquecido a uma 

temperatura de sensitização (geralmente 900ºC), tal como durante o processamento 

termomecânico e soldagem.  E, poderá ser removida por recozimento no intervalo de 

temperatura de 650-850ºC.  Durante o processo de recozimento, os átomos de cromo se 

difundem para as regiões empobrecidas do mesmo em torno dos precipitados formados nos 

contornos de grão (Carbó, 2001; Dundas, 1978; Gordon et al,1996; Leslie, 1981).  

É possível reduzir a sensitização por meio da utilização de versões estabilizadas de aços 

inoxidáveis ferríticos, onde elementos denominados estabilizadores são adicionados à liga. A 

quantidade de estabilizadores adicionadas em uma liga depende da propriedade que deverá 

sofrer melhorias (Baroux, 1989). 

Os aços inoxidáveis ferríticos podem ser estabilizados ou não-estabilizados. A estabilização é 

obtida, normalmente, pela adição de elementos de liga como o Ti, Nb, Zr, Ta e V. Na Figura 

4.2, o diagrama da temperatura de solubilização para carbonetos e nitretos no ferro mostra os 

elementos estabilizadores potenciais.  Os elementos estabilizadores possuem forte afinidade 

com o carbono e nitrogênio formando, assim, compostos mais estáveis do que aqueles 

formados pelo Cr (Gordon et al,1996; Dundas, 1978). 
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Figura 4.2: Temperatura de solubilização no ferro para MX (M: metal; X: C ou N) (Gordon et 

al,1996). 

Apesar de o elemento Al formar nitretos estáveis, ele não pode ser considerado um 

estabilizador por não formar carbonetos estáveis. O elemento Ta é raro e de alto custo, 

portanto, não tem aplicação em materiais estruturais com custo efetivo. O elemento V forma 

carbonetos e nitretos pouco mais estáveis que aqueles formados pelo cromo, no entanto, o V 

possui lenta difusão no ferro nas temperaturas de formação de precipitados, evitando a 

completa estabilização. Desse modo, o Ti, Nb e Zr são as possíveis adições para a 

estabilização, no entanto, Nb e Ti tem sido os principais elementos utilizados (Gordon et 

al,1996, Guida, 2006). 

Os elementos carbono e nitrogênio são gamagêneos, o fato de se combinarem com os 

elementos estabilizadores fazem com que a estrutura do aço estabilizado seja completamente 

ferrítica em todas as temperaturas. Além disso, a adição suficiente de estabilizadores inibe a 

precipitação de carbonetos de cromo diminuindo, consequentemente, o risco de sensitização 

(Dundas, 1978; Baroux, 1989). 

De acordo com Guida (2006), vários estudos têm mostrado que os estabilizadores podem 

melhorar a tenacidade, a resistência à corrosão intergranular e a fissuração a quente. O Nb e o 
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Ti, especificamente, melhoram a resistência à corrosão intergranular, a ductilidade e a 

resistência ao impacto dos aços inoxidáveis ferríticos.  

4.1.1 Aço inoxidável ferrítico estabilizado ao nióbio 

Nas últimas décadas, o nióbio se tornou uma popular adição a duas classes de aços, aços ultra-

baixo carbono ou aços IF e aços inoxidáveis ferríticos. A razão principal para a adição de Nb 

foi a de complementar o Ti na estabilização de carbono e nitrogênio nestes aços. Porém, 

estudos posteriores mostraram que a adição de Nb pode trazer benefícios além da simples 

estabilização, tais como: 

 resistência à corrosão intergranular; 

 resistência à fluência; 

 resistência ao estriamento; 

 resistência à oxidação; 

 melhoria da qualidade superficial. 

A estabilização do aço inoxidável ferrítico ao nióbio é satisfatória para prevenir os efeitos de 

sensitização. A sensitização em ligas estabilizadas ao Nb não ocorre tão facilmente quanto em 

ligas estabilizadas ao Ti, o que indica que as ligas estabilizadas ao Ti não são completamente 

resistentes a sensitização (Gordon et al,1996). 

Na prática usual, os elementos estabilizadores são adicionados ao aço em quantidades 

suficientes para combinarem com todo o carbono e nitrogênio presente e para uma parte 

permanecer em solução sólida. A quantidade teórica de Nb necessária para a completa 

estabilização baseada no cálculo estequiométrico é descrita pela equação 3.1 (Gordon et 

al,1996, Guida, 2006): 

                                                          )(6,6)(7,7 NCNb                                                    (4.1) 

na qual pode ser aproximada para: 

                                                             )(7 NCNb                                                            (4.2) 

Dessa maneira, se a relação for inferior a 7, a quantidade de elemento estabilizador é 

insuficiente para reagir com todo carbono e nitrogênio. Se a relação for superior a 7, haverá 
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excesso de elemento estabilizador que, provavelmente, permanecerá em solução sólida, ou, 

em alguns casos, reagirá com outros componentes, formando outras fases (Guida, 2006). 

4.2 Textura cristalográfica 

A grande maioria dos materiais de engenharia é constituída por milhares de grãos (pequenos 

cristais ou cristalitos). Os grãos são separados por fronteiras denominadas contornos de grãos. 

Cada grão possui uma orientação cristalográfica diferente da do grão vizinho, ou seja, os 

planos e as direções cristalográficas têm orientação espacial diferente de grão para grão. 

Normalmente, as diferenças de orientações são da ordem de dezena de graus. As orientações 

de grãos raramente são distribuídas de forma aleatória, como mostrado na Figura 4.3. Na 

maioria dos materiais, há uma propensão para a ocorrência de certas orientações causada 

primeiramente, durante a cristalização a partir do estado líquido e, posteriormente, por 

processos termomecânicos. Essa tendência é conhecida como orientação preferencial ou 

textura. É importante salientar que a textura não se refere à forma dos grãos, mas sim à forma 

como a rede cristalina desses grãos está arranjada espacialmente (Viana et al., 2003, Engler et 

al.,2010). 

 

 

Figura 4.3: Chapa com orientação dos cristais ao acaso (sem textura) (Viana et al., 2003).  

 

O tipo de textura desenvolvida em um material dependerá de vários fatores, tais como: 

composição química, estrutura cristalina e parâmetros de processamento (deformação, taxa de 

deformação, temperatura de recozimento, entre outros) (Paula, 2006).  

Normalmente, diz-se que a textura é formada por componentes. Uma componente é 

representada por uma orientação cristalina ideal próxima da qual as orientações de um 
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razoável número de grãos se agrupam. Uma componente de textura pode ser uma textura de 

fibra ou textura de chapa, dependendo do processo de fabricação (Viana et al., 2003). 

Quando se trata de uma chapa laminada, a componente é representada pelo plano cristalino 

{hkl}, paralelo ao plano da chapa, e pela direção <uvw>, paralela à direção de laminação. A 

componente é especificada de acordo com a notação {hkl}<uvw> (Figura 4.4). Dessa 

maneira, a posição do cristal é fixada em relação aos eixos DL (direção de laminação), DT 

(direção transversal) e DN (direção normal) da chapa (Viana et al., 2003). 

 

Figura 4.4: Textura (ou componente) {001}<110> em chapa (Viana et al., 2003). 

 

Geralmente, a textura cristalográfica possui várias componentes e existem várias formas de 

medir e representar a textura cristalográfica tomando como referência os eixos macroscópicos 

do material DL, DT e DN conforme mostrado na Figura 4.7. As medidas podem ser feitas, por 

exemplo, por meio de difração de Raios-X e EBSD (Difração de Elétrons Retroespalhados) e 

representadas como figura de polo direta, figura de polo inversa e orientation distribuition 

function –ODF (função de distribuição de orientações cristalinas) (Paula, 2006). 

A textura pode conduzir a características anisotrópicas nas propriedades físicas, químicas e 

mecânicas.  Tais como: módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, resistência à 

tração/compressão, ductilidade, tenacidade, a permeabilidade magnética, entre outros (Engler 

et al.,2010). 

4.2.1.1 O efeito da textura nas propriedades dos materiais é explorado na tecnologia de 

materiais para que materiais sejam produzidos com características e 
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comportamento específicos. Em geral, os mecanismos de evolução de texturas 

particulares não são completamente entendidos (Engler et al.,2010). 

4.2.2 Determinação da textura cristalográfica 

Existem vários métodos de se representar a textura de um material policristalino, para que 

isso seja possível, é necessário que as orientações cristalinas presentes no material sejam 

determinadas de algum modo. As medidas podem ser realizadas, por exemplo, por meio de 

difração de Raios-X e EBSD. 

4.2.2.1 Difração de elétrons retroespalhados (EBSD) 

O EBSD é uma técnica moderna que utiliza um sistema de acessórios acoplado ao 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) que permite a análise cristalográfica de um 

material, ou seja, a análise da orientação cristalina pontualmente ou em áreas específicas. 

Dentre as informações obtidas pelo EBSD estão tamanho de grão, orientação de grãos 

individuais, textura, identificação de fase (Schwarer et al., 2009). 

A obtenção do padrão de elétrons retroespalhados no microscópio eletrônico de varredura é 

realizada através do arranjo experimental mostrado na Figura 4.5. As orientações 

cristalográficas são capturadas através dos padrões de Kikuchi, que consistem na formação de 

um padrão de linhas originadas por elétrons difratados pela rede cristalina. Os elétrons 

interagem com a amostra que é posicionada de forma que o ângulo de incidência do feixe seja 

de cerca de 70º.  Os elétrons retroespalhados incidem sobre uma tela de fósforo posicionada 

próximo à amostra, formando a imagem composta por linhas de Kikuchi. As linhas de 

Kikuchi são projeções dos planos cristalinos. Posterior à tela se localiza uma câmera 

conectada a um sistema de captura do padrão de Kikuchi e o transfere, pixel a pixel, para um 

computador, onde são analisados e indexados (Figura 4.6) (Serna, 2002, Monlevade, 2002, 

Costa, 2006).  
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Figura 4.5: Arranjo experimental normalmente utilizado para análise de EBSD (Rodrigues, 

2008). 

 

 

Figura 4.6: (A) Padrão de Kikuchi obtido em uma amostra de nióbio (CCC) e (B) padrão 

identificado (Rodrigues, 2008). 
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4.2.2.2 Orientation Distribuition Function –ODF 

Viana et al. (2003) destaca que a descrição da textura com auxílio de figuras de polo apesar 

de ser útil, contêm informações incompletas e semiquantitativas. Uma descrição mais 

completa da textura pode ser obtida com o auxílio da Orientation Distribuition Function - 

ODF. Dessa forma serão obtidas informações sobre a distribuição das orientações cristalinas, 

por um plano e uma direção: {hkl}<uvw>,  assim como a fração volumétrica de cada 

orientação presente.  

A ODF especifica a frequência de ocorrência de determinadas orientações em um espaço 

tridimensional. Este espaço é definido por meio de três ângulos de Euler, os quais constituem 

um conjunto de três rotações consecutivas, que aplicadas aos eixos [100], [010] e [001] do 

grão os tornam coincidentes com os eixos DL, DT e DN da amostra (Figura 4.7). O sistema 

de notação mais usado para os ângulos de Euler foi proposto por Bunge. Os ângulos 

utilizados, 1,  e 2, são mostrados na Figura 4.8 (Viana et al., 2003, Padilha et al. 2005). 

 

 

Figura 4.7: ODF dos grãos em uma amostra policristalina (Padilha et al. 2005). 

A função de distribuição de orientações é definida pela fração volumétrica de grãos com 

orientação g = g (1, , 2) do seguinte modo (Viana et al., 2003): 
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Figura 4.8: Definição dos ângulos de Euler segundo Bunge (Padilha et al. 2005). 

A função de distribuição de orientações f(g) pode ser calculada a partir de figuras de pólos 

diretas, obtidas por difração de raios-X, ou pode ser medida diretamente pela técnica de 

EBSD (Padilha et al. 2005). 

4.2.3 Evolução da textura em aços inoxidáveis ferríticos 

As propriedades dos aços inoxidáveis ferríticos contendo de 11 a 17% de cromo estão 

diretamente relacionadas com a composição química, a microestrutura e a textura do material. 

Metais cúbicos de corpo centrado, CCC, tendem a desenvolver forte textura de fibra, 

convencionalmente representada por diagramas de isodensidade com seções de 2 constante 

ou diagrama de fibras. A Figura 4.9 apresenta algumas fibras importantes e orientações no 

espaço de Euler reduzido e a Tabela 4.1 mostra as características das fibras (Raabe et al., 

2003).  

Como os metais CCC tendem a formar textura de fibra, a maioria das orientações está 

agrupada ao longo de duas fibras características. No espaço de Euler, a fibra α pode ser 

encontrada entre (1,, 2) = (0º, 0º, 45º), (0º, 35º, 45º) e (0º, 54,7º, 45º), a fibra γ pode ser 

encontrada entre (60º, 54,7º, 45º), (90º, 54,7º,45º), a orientação de Goss {011}<100> a (90º, 
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90º, 45º) é frequentemente observada. Pode ser visto que todas as orientações relevantes se 

encontram na seção 2= 45º (Huh et al., 2001). A Figura 4.10 mostra algumas fibras e 

orientações importantes no espaço de Euler na seção 2= 45º.  

 

 

Figura 4.9: Representação das fibras no espaço de Euler reduzido (Raabe et al., 2003). 

 

 

Tabela 4.1: Fibras para metais e ligas CCC (Raabe et al., 2003). 

Fibra Eixo da Fibra Componentes 

Α <011>||DL {001}<110>, {112}<110>, {111}<110> 

Γ <111>||DN {111}<110>, {111}<112> 

Η <001>||DL {001}<100>, {011}<100> 

Ζ <110>||DN {110}<112>, {110}<110> 

Ε <110>||DT 
{001}<110>, {110}<111>, {4 4 11}<11 11 8>, {111}<112>, 

{11 11 8}<4 4 11>, {011}<100> 
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Figura 4.10: Algumas texturas de fibras e orientações importantes no espaço de Euler (2= 

45º) (Hamada et al., 2003) 

A formação de uma orientação preferencial durante o processamento termomecânico do 

material pode dar origem a propriedades anisotrópicas.  O controle adequado da textura 

cristalográfica é necessário para melhorar a estampabilidade das chapas de aço. Em aços 

baixo carbono, a alta estampabilidade está associada à presença de grande quantidade de 

planos {111} paralelos à superfície da chapa enquanto que a baixa estampabilidade está 

associada à grande incidência de planos {100} paralelos a superfície da chapa (Huh et al., 

2005, Filho et al., 2003). 

Em peças fundidas, os grãos alongados da zona colunar apresentam forte textura, ao passo 

que os grãos da zona equiaxial central apresentam uma distribuição mais aleatória de 

orientações (Lima et al., 2003). No aço inoxidável ferrítico, a formação da textura é 

governada pelos processos termomecânicos envolvidos na fabricação. Após o lingotamento 

contínuo, uma fração da estrutura é constituída por grãos colunares fortemente texturizados 

com uma direção <001> paralela a direção normal da placa e uma fração de grãos equiaxiais 

formados na região coquilhada e na central. A Figura 4.11 mostra o desenho representativo 

com as estruturas coquilhada, colunar e equiaxial (Huh et al., 2001, Shin et al., 2003, 

Lefebvre, 2014). 
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Figura 4.11: Desenho representativo com as estruturas coquilhada, colunar e equiaxial 

(Adaptado de Shin et al., 2003). 

Após a laminação a quente, os aços inoxidáveis ferríticos, apresentam forte gradiente de 

textura ao longo da espessura. A textura, no centro da chapa, apresenta forte fibra α, 

<011>||DL, e uma fraca fibra γ, <111>||DN. Próximo à superfície, estes aços revelam uma 

textura completamente diferente da exibida no centro, apresentam fibra ζ, <110>||DN, e a 

componente Goss, {011}<100> forte e a fibra ε, <110>||DT, mais fraca (Raabe, 2003). 

As texturas próximas à superfície são formadas devido ao cisalhamento provocado pelo atrito 

do cilindro de trabalho com a superfície da chapa durante a laminação a quente. Nesta região, 

a microestrutura apresenta-se com uma grande quantidade de grãos equiaxiais.  Por outro 

lado, no centro da espessura a ação do cisalhamento é nula, dessa maneira, o material sofre 

apenas deformação plana. A microestrutura, nesta camada, assume uma morfologia de grãos 

achatados e alongados (Raabe, 2003). 

A heterogeneidade da textura ao longo da espessura e a microestrutura, após laminação a 

quente, afeta fortemente a evolução da textura e da microestrutura durante os subsequentes 

passos de laminação a frio e recozimento de recristalização. A textura que prevalece no início 

da laminação a frio é a fibra α, herdada da laminação a quente. Tal textura permanece 

inalterada até 50% de redução, a partir daí a textura fibra γ aumenta e atinge seu máximo a 

87% de redução, porém a fibra α ainda é predominante (Vaughan,2001). 



 

     38 

 

Frequentemente, o recozimento em temperaturas mais altas causa a recristalização. A 

recristalização pode acarretar à ausência de textura, desenvolver componentes de textura 

extremamente intensa ou, simplesmente, não alterar a textura de deformação. A orientação 

cristalográfica resultante do fenômeno de recristalização é denominada textura de 

recristalização (Lima et al., 2003). A textura de recristalização, em aços baixo caborno, 

depende fortemente do grau de redução a frio que precede o recozimento. Para baixas 

reduções aparece, junto com a textura {111}//DN, a textura de Goss (011)<100>. Com o 

aumento do grau de redução, a textura de Goss é enfraquecida e a textura {111}//DN é 

fortalecida. Reduções muito altas acarretam o aparecimento de componentes da textura 

indesejável <100>. Portanto, existe um grau de redução ótimo para cada aço para estampagem 

e está situado ente 65 e 80% (Filho et al., 2003). 

Lewis e Pickering (1983) relataram o desenvolvimento da textura de recristalização em aços 

inoxidáveis ferríticos laminados a frio e sua relação com a conformabilidade. A textura 

desenvolvida após as reduções a frio foi semelhante, independentemente da composição das 

ligas estudadas. Após 35% de redução, a textura foi principalmente de {111}<112> e menor 

intensidade de {100}<011>. Com o aumento da redução, a componente {111}<112> foi 

substituída pelas componentes {111}<110> e {112}<110>, juntamente com o amento da 

componente {100}<011>. Nas amostras com reduções de 95%, a componente {100}<011> 

apresentou maior intensidade (4,5).  

O efeito da redução da laminação a frio na textura de recristalização formada após o 

recozimento a 800ºC em aços 17%Cr (baixo C+N) é mostrado na Figura 4.12. Nas amostras 

após 35% de redução a frio e recozidas, a componente {110} aumentou, ao passo que as 

componentes {100} e, particularmente, {111} diminuíram. Os resultados indicaram que a 

maior intensidade (3,5) foi medida para a componente {110}<001>.  Nas amostras recozidas 

após maiores reduções, a componente {110} diminui, enquanto a componente {111} 

aumentou, alcançando uma intensidade máxima após 95% de redução. A componente {100} 

diminuiu progressivamente com o aumento da redução a frio.  
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Figura 4.12: Desenvolvimento da textura de recristalização em aço 17%Cr (baixo C+N) após 

recozimento a 800ºC comparado com a textura após reduções a frio. O valor de P mede a 

probabilidade de um determinado plano de difração estar paralelo ao plano da superfície da 

chapa ou próximo a ele (Lewis, 1983).  

Os autores mostraram o efeito da redução da laminação a frio na textura de recristalização 

após o recozimento a 990ºC em aços 17%Cr (baixo C+N) estabilizados ao Nb, como 

mostrado na Figura 4.13. Após 35% de redução e recristalização, a componente {111} 

diminuiu ligeiramente quando comparada à condição trabalhada a frio, no entanto, esta 

diminuição foi menos marcada que no aço sem Nb. A textura de recristalização não mostrou-

se particularmente forte, a maior intensidade (2,0) apresentada foi da componente 

{111}<112> mais intensa (2,0) que o aço sem Nb. Com o aumento da redução, as amostras 

apresentaram uma forte textura {111}<112> com intensidade 3,5 e uma fraca componente 

{100}<011>. 

Foi relatado que o nióbio promove o desenvolvimento da textura de recristalização 

{111}<112>. A análise por microscopia eletrônica mostrou que, em estágios iniciais da 

recristalização, grãos com planos {111} paralelos ao plano de laminação nuclearam na 
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interface da matriz/precipitados de Nb. Este efeito ocorreu devido ao aumento da energia 

armazenada nas partículas de carbonitretos de Nb não dissolvidas. Foi visto que o coeficiente 

de anisotropia normal aumenta com o aumento da intensidade da componente {111} paralela 

ao plano de laminação, indicando um efeito benéfico de uma forte componente {111} na 

estampabilidade profunda (Lewis et al., 1983).  

 

 

Figura 4.13: Desenvolvimento da textura em aços 17%Cr (baixo C+N) estabilizados ao Nb 

após recozimento a 990ºC (Lewis, 1983). 

Oliveira et al. (2009) mostraram que aços inoxidáveis ferríticos, na condição de recozido, 

apresentam um gradiente de textura, com maior textura de cisalhamento próximo à superfície. 

No centro, foi observada a presença das fibras α e γ, porém com uma maior intensidade de 

fibra γ. Foi salientado que o aço inoxidável ferrítico estabilizado ao Nb apresenta uma elevada 

intensidade de fibra γ, típica de aços estabilizados, o que confere ao material alta 

estampabilidade. 
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4.3 Fenômeno de estriamento 

Os aços inoxidáveis ferríticos são uma alternativa atrativa em substituição aos aços 

inoxidáveis austeníticos que possuem teores altos de níquel como elemento de liga agregando 

custo ao material. Além disso, os aços inoxidáveis ferríticos, como o do tipo AISI 430, são 

amplamente utilizados em aplicações que necessitam de operações de estampagem profunda, 

tais como, utensílios de cozinha, cubas de pias, eletrodomésticos, painéis de elevador. Isto 

significa que um bom acabamento superficial é de grande importância (Brochu et al., 1997, 

Zhang et al.,2011) 

Porém, estes aços são conhecidos por desenvolverem pequenos sulcos ou estrias na superfície 

da chapa, paralelamente à direção de laminação, após a etapa de laminação a frio e/ou 

estampagem profunda do processo de conformação. As estrias observadas possuem 

profundidade na faixa de 20-50µm e podem ser vistas a olho nu, como mostrado na Figura 

4.14. Estas estrias estendem por todo comprimento da chapa, e sua largura atinge 1-2mm na 

direção transversal. Este fenômeno, denominado estriamento, é indesejável por prejudicar a 

aparência externa do produto. Além disso, as peças estriadas necessitam de operações 

posteriores como, por exemplo, lixamento, elevando os custos de produção (Takechi et 

al.,1967, Leslie, 1981, Brochu et al.,1997, Shin et al., 2002, Engler et al., 2005, Wu et al).  

 

 

Figura 4.14: Aparência macroscópica do fenômeno de estriamento em um aço ferrítico do tipo 

430 (Brochu et al., 1997). 

Ao longo das últimas quatro décadas, foram sugeridas várias causas para explicar o fenômeno 

de estriamento. Têm sido citadas como possíveis causas para a formação do estriamento a 

heterogeneidade do tamanho de grão, a segregação de elementos de liga como cromo, carbono 
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ou molibdênio e a heterogeneidade da textura (Huh et al., 2005, Lefebvre, 2014). Embora tais 

aspectos microestruturais diferentes possam ter impacto no estriamento, hoje é aceito que o 

mesmo é causado devido a forte anisotropia plástica exibida por bandas contendo grãos com 

determinados tipos de orientações cristalográficas (Lefebvre, 2014).  

Chao (1967) propôs o primeiro modelo, as estrias foram relacionadas com a combinação de 

bandas de texturas diferentes e seus respectivos coeficientes de anisotropia (R). De acordo 

com o modelo, uma componente de textura de baixo valor de R, cubo na face (CF) 

(100)[011], estava rodeada de bandas de uma componente de alto R, cubo no canto (CC) 

(111)[11-2]. Assim, as bandas CF reduzem preferencialmente sua espessura com pouca 

deformação na direção transversal, ao passo que bandas CC fazem o oposto, ocasionando a 

formação de estrias. A Figura 4.15 ilustra tal mecanismo. Foi sugerido ainda, que resultados 

semelhantes seriam observados numa mistura das componentes de cubo de canto e de cubo na 

aresta (CA) (110)[001]. 

Segundo Chao (1977), a distribuição de várias componentes de textura em uma chapa é 

importante, uma vez que não haverá formação de estrias se a combinação de texturas 

indesejáveis estiver distribuída aleatoriamente. Assim, o estriamento será observado em 

qualquer aço ferrítico quando a textura for composta de colônias de grãos contínuos com 

fortes componentes CF ou CA próximas de uma matriz CC. 

Wright (1972) modificou o modelo proposto por Chao e sugeriu a existência de bandas 

longitudinais, de grãos similarmente orientados, com menor resistência ao afinamento 

(diminuição da espessura causada por R baixo) que a matriz sob tensão uniaxial na DL. 

Durante o carregamento, estas bandas deformam mais na direção normal (DN) devido à baixa 

resistência ao afinamento, enquanto que a matriz que a circunda deforma mais na direção 

transversal (largura da chapa – maior R). Nesta situação poderia ocorrer flambagem na 

direção transversal devido às tensões compressivas, como pode ser visto na Figura 4.16. 
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Figura 4.15: Origem do estriamento através do escoamento anisotrópico. (A) antes e (B) 

depois da tração na direção de laminação (DL) (Chao, 1967). 

 

Figura 4.16: Modelo da flambagem para fenômeno de estriamento (Wright, 1972). 

Pode-se notar que os modelos de Chao e Wright relacionam o estriamento a distribuição de 

bandas de componentes de textura através da espessura. 

Takeshi et al. (1967) propuseram um modelo onde a chapa possui bandas de grãos com 

orientação (111)[011] ou (112)[110] ao longo da direção de laminação e o estriamento foi 

atribuído às deformações de cisalhamento com mesmo módulo e sentidos opostos. A Figura 

4.17 mostra o modelo para o fenômeno de estriamento proposto por Takechi et al.  
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Figura 4.17: Modelo para o fenômeno de estriamento proposto por Takechi et al. (1967). 

 

A maior crítica dos modelos de Chao, Wright e Takechi é no diz respeito a dependência de 

uma visão extremamente simplificada da microestrutura da chapa do aço inoxidável ferrítico. 

O avanço da técnica de EBSD tem desempenhado um papel importante na compreensão da 

microestrutura, microtextura e estriamento. Observações recentes utilizado a técnica de EBSD 

tem permitido uma descrição qualitativa da distribuição de grãos com determinadas 

orientações cristalográficas (Lefebvre, 2014). 

Alguns pesquisadores acreditam que a segregação de elementos de liga como o cromo, 

molibdênio ou carbono pode ser uma das possíveis causas do estriamento. Outros acreditam 

que a textura seja a responsável pelo estriamento. A existência de colônias de grãos longos 

com orientações similares, desenvolvidas a partir dos grãos colunares nas placas, resiste 

durante a laminação a frio e mesmo após o recozimento. Estas colônias têm a tendência de 

apresentar comportamentos plásticos diferentes, resultando no estriamento (Shin et al., 2002). 

Brochu et al. (1997) comprovou a existência de colônias de grãos com orientações 

cristalográficas diferentes, o que de fato confirmou as teorias existentes. As orientações dos 

grãos do aço inoxidável ferrítico do tipo AISI 430Nb foram medidas por meio da técnica 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD). Os perfis de superfície foram calculados 

considerando somente a deformação ao longo das direções normal e perpendicular à de 

laminação. A partir dos resultados obtidos um modelo matemático foi criado com o objetivo 

de estimar a profundidade das estrias. 
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Park et al. (2002) analisaram a evolução da microestrutura e da textura em dois aços 

inoxidáveis ferríticos (409L e 430), com o objetivo de identificar a existência de colônias de 

grãos associados com o estriamento. O estudo partiu de amostras da placa do lingotamento 

contínuo, com dimensões iniciais de 200x150x25m. Na placa, a orientação dos grãos 

colunares foi identificada como <001>//DN. As amostras foram aquecidas e laminadas a 

quente, com redução de espessura de 25mm para 3,5mm, após foram recozidas e laminadas a 

frio a uma espessura final de 0,7mm. As amostras laminadas a frio foram submetidas ao 

recozimento de recristalização. A microtextura foi medida pela técnica de EBSD e a textura 

por Raios X. Para avaliar os graus de estriamento foram realizados ensaios de tração uniaxial 

interrompidos após 15% de deformação.  

A evolução da textura foi examinada em cada estágio. A diferença de intensidade de fibra foi 

pronunciada em fibra α entre os dois aços, ao passo que a fibra γ foi desprezível. A 

intensidade da fibra α no aço 409 foi maior nas condições laminado a quente e recozido e 

laminado a frio e recozido comparado às mesmas condições do aço 430. A intensidade da 

fibra α medida na condição laminado a frio e recozido foi menor que a medida na condição 

laminado a quente e recozido em ambos os aços. Nas amostras laminadas a frio e recozidas, a 

microestrutura se apresentou em bandas com grãos grosseiros no aço 409 e finos no aço 430 

Foi revelado que a estrutura de bandas grosseiras formadas na condição laminado a frio e 

recozido do aço 409L foi constituída por colônias de grãos com orientações {001}<110> e 

{112}<110>. No aço 430, a estrutura de bandas finas apresentou colônias finas com 

orientações semelhantes. Essas orientações dependem da rotação dos cristais durante a 

laminação e do comportamento dos diferentes grãos durante a recristalização. Já a diferença 

na característica do estriamento de ambos os aços foi atribuída ao tamanho e distribuição das 

colônias de grãos (Park et al., 2002).  

O fenômeno de estriamento tem sido relacionado com a anisotropia plástica devido às 

colônias de grãos com orientações diferentes na estrutura final. Hamada et al. (2003) 

relataram que as amostras de grãos colunares laminadas a quente e recozidas apresentaram 

colônias de grãos com {001}<110> e {112}<110>. Estas amostras foram laminadas a frio e 

recozidas e o estriamento foi analisado após 16% de deformação em um ensaio de tração. As 

amostras com grãos colunares mostraram estriamento mais severo que as amostras com grãos 

equiaxiais. No entanto, as amostras com grãos colunares laminadas a quente e sem 

recozimento apresentaram baixo estriamento. Neste caso, a zona deformada ao redor das 

partículas duras de martensita durante a laminação a quente tem grande efeito na quebra da 
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estrutura de solidificação e na microestrutura após a laminação a frio, e por consequência, no 

nível de estriamento. As amostras com grãos equiaxiais mostraram textura aleatória antes da 

laminação a quente e após desenvolveram fibras α e γ.  

Huh et al. (2005) investigaram a evolução da textura em um aço inoxidável ferrítico AISI 430 

por medidas de macro e microtextura através da espessura da chapa e seu efeito no 

estriamento. Foi observado que a macro e microtextura da tira a quente tem forte influência na 

evolução da textura nas chapas laminadas a frio e recozidas. A presença de colônias de 

orientações alongadas próximas do centro da chapa é responsável pelo estriamento no aço 430 

laminado a frio e recozido. 

Viana et al. (2006) analisaram a microestrutura, textura e microtextura de três aços 

inoxidáveis ferríticos que exibem graus diferentes de estriamento. Os aços utilizados no 

estudo foram AISI 430 e 430Nb e o aço AISI 434 na condição de laminado a fio e recozido 

com espessura de aproximadamente 0,6mm. O estriamento foi avaliado após 25% de 

deformação ao longo da direção de laminação. A microestrutura foi caracterizada por 

microscopia ótica e por EBSD. As informações sobre a textura cristalográfica foram obtidas 

por EBSD. 

O estriamento foi classificado como suave para os aços 430 e 430Nb e severo para o aço 434. 

A ocorrência de ondulações foi muito intensa no aço 434, intensa no aço 430Nb e ausente no 

aço 430. No entanto, as estrias finas foram observadas em todos os materiais. O aparecimento 

de estrias finas se deve a presença de colônias alongadas de grãos com orientação 

{111}<uvw> rodeadas por um grupo de grãos com orientação {001}<uvw> com 

comportamento plástico diferente. As ondulações (estriamento severo) são consequência da 

heterogeneidade da textura o longo da espessura (Viana et al., 2006).  

A redução das estrias tem sido buscada por vários métodos como, por exemplo, o refinamento 

da estrutura da placa com a utilização do equipamento de agitação eletromagnética no 

ligotamento contínuo, a quebra da textura de solidificação durante as etapas de laminação a 

quente e a frio, a modificação da composição química, controle do processamento 

termomecânico e o recozimento intermediário durante a laminação a frio (Rodrigues, 2013). 

A microestrutura da placa fundida é constituída de uma fração de grãos colunares e uma 

fração de grãos equiaxiais. Os grãos colunares com orientação na direção <001> paralela a 

direção normal da placa são responsáveis pelo surgimento da forte componente {001}<110> 
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após a laminação a quente. Tal componente é muito estável durante a deformação e 

recozimento. Como resultado, os grãos provenientes das regiões colunares da placa irão gerar 

grãos alongados e de difícil recristalização e estes terão alta probabilidade de permanecer ao 

longo de todo o processo (Park et al., 2002). A utilização do agitador eletromagnético durante 

o lingotamento contínuo resulta em uma maior fração de grãos equiaxiais na placa por 

indução de um fluxo rotacional no metal líquido. Obtendo-se, portanto, uma microestrutura 

mais refinada (Davidson, 1999). No entanto, o aumento da fração de grãos equiaxiais na placa 

após fundição com a utilização do agitador não previne completamente o aparecimento de 

estrias, mas diminui sua amplitude (Lefebvre, 2014). 

A quebra da microestrutura alongada do material durante a laminação a quente, por meio do 

controle no processamento termomecânico, tem sido buscada como forma de reduzir o 

aparecimento do estriamento. A recristalização das tiras a quente causa um enfraquecimento 

da fibra α, uma microestrutura mais fina e uma fibra γ mais uniforme após a laminação a frio 

e recozimento final (Oliveira et al., 2013).  

O uso do processo via intermediário é um método reconhecido para melhorar a 

estampabilidade e reduzir o estriamento nos aços inoxidáveis ferríticos. Este método consiste 

em realizar um recozimento entre os passes da laminação a frio para promover uma etapa de 

recristalização adicional no material (Oliveira et al., 2013). Huh e Engler (2001) estudaram o 

efeito do recozimento intermediário, durante a laminação a frio, na textura, estampabilidade e 

estriamento de um aço inoxidável ferrítico (17%Cr). Foi verificado que o recozimento 

intermediário leva a um enfraquecimento da textura típica de laminação de aço CCC com 

gradientes de textura menos pronunciados. Por conseguinte, a recristalização deu origem a 

textura {111}//DN da fibra gama mais desejável, o que reflete numa melhoria da 

estampabilidade e um estriamento menos severo.  

Entretanto, pelo ponto de vista industrial, o recozimento intermediário não é particularmente 

atrativo devido ao aumento de custos pela adição de etapas extras ao processo. Além disso, 

experiências sugerem que as origens das bandas de textura que exibem forte anisotropia 

plástica que causam o estriamento não são, provavelmente, na laminação a frio e no 

recozimento final. As características microestruturais que causam o estriamento estão 

presentes antes da laminação a frio e recozimento.  Por isso, a importância do estudo da 

microestrutura e evolução da textura nos processos de solidificação e laminação a quente que 

levam ao estriamento (Lefebvre, 2014).  
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4.4 Deformação a quente dos metais e ligas 

Quase todos os metais passam por processamentos a quente em alguma etapa de sua 

fabricação. A deformação a quente é uma operação de conformação realizada a uma 

temperatura T tal que T/Tfusão é superior a 0,5 (Oliveira, 2003). A laminação a quente dos aços 

inoxidáveis ferríticos é uma operação de conformação realizada em duas etapas consecutivas: 

a primeira é a laminação de desbaste e a segunda é a laminação de acabamento. Na laminação 

de desbaste a temperatura diminui cerca de 1250ºC a 1050ºC e a espessura final é de 

aproximadamente 28mm. Após a laminação de desbaste a placa passa pela laminação de 

acabamento e atinge uma espessura final de 3-5mm.  

Nos processos acima descritos, há a ocorrência de fenômenos como encruamento e 

amaciamento que causam modificações microestruturais. A força motriz para o amaciamento 

é a energia armazenada devido à deformação. A energia armazenada na deformação é a 

energia remanescente no sistema após a deformação aplicada. Somente cerca de 1 a 5% da 

energia utilizada na deformação permanece. Tal estado de energia é instável e os mecanismos 

de amaciamento ocorrem para abaixá-lo. Os mecanismos de amaciamento mais comuns são a 

recuperação e a recristalização. A recuperação é o resultado da interação e rearranjo de 

deslocações. A recristalização envolve a formação de grãos livres de deformação.  

O aumento da energia do sistema é causado pela criação de vários tipos de defeitos, tais 

como, as deslocações, falha de empilhamento, maclas e precipitados. As deslocações 

formadas por deformação começam a se mover em seus sistemas de deslizamento e interagem 

com outras deslocações, contornos de grão, solutos ou partículas da matriz, formando um 

emaranhado de deslocações.  

 O comportamento do material depende principalmente de sua energia de falha de 

empilhamento (EFE). Nos metais com média ou baixa EFE (entre 10 a 50mJ.m
-2

), as 

deslocações possuem pouca mobilidade. Conforme mencionado anteriormente, o crescimento 

da densidade de deslocações nos grãos é responsável pelo aumento da energia interna, força 

motriz para a recristalização. Portanto, em tais metais, a cinética de recristalização é facilitada 

enquanto que a de recuperação é lenta. Nos metais com alta EFE (~100mJ.m
-2

), tais como os 

aços ferríticos, as deslocações são muito móveis. Portanto, a cinética de recuperação dinâmica 

é rápida (Reed-Hill, 1982; Oliveira, 2003; Siciliano, 2003).  
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Experimentalmente é difícil de acompanhar a evolução da microestrutura e da textura durante 

a laminação a quente, visto que é praticamente impossível obter amostras que não estejam no 

final de cada etapa do processo de laminação. Dessa maneira, estudos sobre a laminação a 

quente são realizadas em laboratório utilizando como, por exemplo, ensaios de torção onde a 

microestrutura das amostras obtidas é semelhante às obtidas por laminação em escala 

industrial (Barbosa, 2003).  

4.4.1 Encruamento 

Encruamento é o fenômeno pelo qual um metal dúctil se torna mais duro e mais resistente 

quando ele é submetido a uma deformação plástica, ou seja, o aumento na densidade de 

deslocações causa elevação da resistência mecânica do material. Dessa forma, o encruamento 

é causado pelo aumento da densidade de deslocações e pelo arranjo por elas apresentado 

(Callister, 2002).  

A taxa de encruamento pode ser verificada pela inclinação da curva de escoamento. Uma alta 

taxa de encruamento implica uma mútua obstrução de deslocações deslizantes nos sistemas de 

deslizamento que se interceptam. O aumento da temperatura de deformação pode diminuir a 

taxa de encruamento (Dieter, 1981).  

4.4.2 Mecanismos de amaciamento 

Os processos de amaciamento ocorrem para reduzir a energia armazenada por deformação. 

Tais processos, recuperação e recristalização, são concorrentes e ambos levam ao 

amaciamento do material.  Quando ocorrem durante a deformação são definidos como 

recuperação dinâmica e recristalização dinâmica. Os processos de recuperação estática e 

recristalização estática ocorrem após o processo de deformação, durante o tempo entre passes 

ou no recozimento (Humphreys e Hatherly, 2004). 

Nos metais de alta EFE, os mecanismos de amaciamento dinâmico são afetados pelas 

condições de deformação e pureza do metal (Methonen, 2014).  

4.4.2.1 Recuperação dinâmica e estática 

O mecanismo de amaciamento por recuperação dinâmica é um processo de reorganização das 

deslocações a fim de atingir uma configuração de energia mais baixa. Este processo ocorre 

por vários mecanismos diferentes, dependendo da temperatura e do material. Deslocações de 

sinais opostos aniquilam-se por meio de combinação ou reorganizam-se em uma estrutura de 

subgrãos ou células. Estas subestruturas consistem em um núcleo de baixa densidade de 
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deslocações rodeado por paredes de alta densidade de deslocações. A recuperação dinâmica 

ocorre nas fases iniciais da deformação e continua durante toda a deformação (DeArdo, 

1998). Como já mencionado, em materiais de alta EFE como os aços inoxidáveis ferríticos a 

recuperação dinâmica é facilitada.  

A Figura 4.18 mostra a curva de fluxo que é observada em materiais que se recuperam 

dinamicamente, bem como, o esquema das mudanças microestrututrais ocorridas. A 

microestrutura obtida após deformação moderada é geralmente composta por grãos alongados 

e subdivididos em subgrãos equiaxiais, como é mostrada na Figura 4.19. A curva é composta 

por uma região na qual o material encrua seguido de um estado estacionário. Neste ocorre um 

equilíbrio dinâmico entre os mecanismos de encruamento e os de recuperação dinâmica. 

Neste estado estacionário, a quantidade de defeitos gerados é compensada pela quantidade de 

defeitos eliminados (Humphreys et al., 2004; Silva, 2008).  

 

Figura 4.18: Curva de fluxo um material em que ocorre apenas recuperação dinâmica durante 

a deformação (Humphreys et al., 2004). 
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Figura 4.19: Mapa de EBSD mostrando os contornos de baixo ângulo em branco e os de alto 

ângulo em preto da microestrutura do Al-0,1%Mg deformado a 350ºC, ε=1, 25,0


  

(Humphreys et al., 2004). 

Tal processo não acarreta uma mudança microestrutural apreciável. Diferentemente do 

processo de recristalização, a recuperação ocorre sem movimentação dos contornos de alto 

ângulo. Por isso, não é possível que se atinja 100% de amaciamento do material deformado 

apenas pelo processo de recuperação. A taxa de recuperação depende da temperatura, 

deformação, velocidade de deformação e composição química. 

A adição de elementos de liga como o Nióbio, pode acarretar em uma diminuição da EFE e, 

consequentemente, na taxa de recuperação. Portanto, a taxa de encruamento do metal será 

aumentada (Mehtonen, 2014).  

A recuperação estática é similar à recuperação dinâmica exceto pelo fato de que a primeira 

ocorre após a deformação ou durante o recozimento. A recuperação estática é caracterizada 

pela diminuição da densidade de deslocações e rearranjo das mesmas e depende da 

temperatura de recozimento. 

4.4.2.2 Recristalização dinâmica e estática 

A recristalização dinâmica pode ocorrer por três mecanismos diferentes: recristalização 

dinâmica descontínua, recristalização dinâmica geométrica e recristalização dinâmica 

contínua (Humphreys et al., 2004; Mehtonen et al., 2013).   

A recristalização dinâmica descontínua ocorre em metais que o processo de recuperação é 

lento, com baixa ou média EFE. Neste processo ocorre nucleação e crescimento de grãos 

durante o qual os novos grãos crescem pelo movimento dos contornos de alto ângulo, 



 

     52 

 

consumindo a microestrutura deformada (Callister, 2002; Reed-Hill, 1982, Humphreys et al., 

2004). 

A recristalização dinâmica geométrica ocorre a altas taxas de deformação quando os grãos 

originais são fragmentados em novos grãos durante a deformação. Esse mecanismo é 

observado em materiais que amaciam por recuperação dinâmica e formam subgrãos durante a 

deformação.  

O mecanismo de recristalização dinâmica contínua se dá por um aumento gradual da 

desorientação dos contornos de subgrãos, porém sem a nucleação de fase.  Este processo é a 

combinação de encruamento, recuperação dinâmica e migração de contornos de alto ângulo e, 

está associado a metais de alta EFE, como os aços inoxidáveis ferríticos (Kim e Yoo, 2002; 

Oliveira, 2003; Mehtonen et.al., 2013; Mehtonen, 2014).  

O método mais comum para constatar a ocorrência da recristalização dinâmica é através da 

curva de fluxo. A Figura 4.20 mostra comparativamente a ocorrência de encruamento, 

recuperação dinâmica e recristalização dinâmica. Para altas taxas de deformação, a curva 

tensão-deformação apresenta um pico de tensão correspondente à deformação, εp, seguido de 

uma estabilização da tensão à medida que o material se deforma (Reis, 2007).  

 

Figura 4.20: Curvas de fluxo esquemáticas mostrando comparativamente a ocorrência de 

encruamento, recuperação dinâmica e recristalização dinâmica (Siciliano, 2003).  
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Nos metais que amaciam por recristalização contínua, a etapa de encruamento produz um 

máximo na curva de fluxo mais arredondado, seguido de uma diminuição lenta da tensão de 

escoamento. Altas deformações são necessárias para atingir o estado estacionário.  

A recristalização dinâmica depende da energia armazenada remanescente após a recuperação 

dinâmica. Na maioria dos aços, na região austenítica, a absorção de energia é mais elevada do 

que a dissipada pela recuperação dinâmica. Assim, quando o nível de energia armazenada 

atinge um ponto crítico, novos grãos livres de deformação são nucleados durante a 

deformação.  

4.4.2.3 Efeito da orientação 

A microestrutura e a energia armazenada em um grão deformado dependem fortemente dos 

planos de deslizamento ativos e, portanto, de sua orientação. Como resultado, a orientação 

inicial bem como a trajetória da orientação durante a deformação afeta os sítios de nucleação 

e a força motriz para a recristalização (Humphreys et al., 2004; Wei et al., 2010).  

Em aços inoxidáveis ferríticos, a ocorrência de amaciamento por recristalização durante a 

laminação a quente é dificultada devido à rápida recuperação dinâmica.  Tem sido relatado 

que a taxa de recristalização é extremamente baixa nos cristais com orientações {001}<110> 

e {112}<110> em virtude da baixa energia armazenada, força motriz para a recristalização. A 

baixa energia armazenada nos grãos de orientação {001}<110> é em parte responsável pela 

baixa recristalização nos aços CCC. Assim, enquanto novos grãos podem se formar e crescer 

em grãos com outras orientações é observado que grãos com orientação próxima de 

{001}<110> são os últimos a serem removidos da microestrutura. A energia armazenada “E” 

para várias orientações pode ser escrita de acordo com a sequência: E{110}<001> < E{001}<110> < 

E{112}<uvw> < E{111}<uvw> < E{110}<110>  (Wei et al., 2010, Ray et al., 1994; Sinclair et al., 2005, 

Lefebvre, 2014). 

4.4.3 Laminação a quente de acabamento 

A laminação a quente na APERAM South America consiste em cinco etapas: reaquecimento, 

laminação de desbaste, laminação de acabamento, resfriamento das tiras e bobinamento, como 

mostra o fluxo de produção na Figura 4.21. A laminação de desbaste é realizada em 7, 9 ou 11 

passes no laminador desbastador Rougher tipo quadruo reversível. Tal etapa é seguida pela 

laminação de acabamento que é realizada em um laminador Steckel tipo quadruo reversível, 

mostrado na Figura 4.22. 
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Figura 4.21: Fluxo de produção da laminação de tiras a quente da APERAM South America 

(Schuwarten, 2007). 

 

O laminador Steckel é um laminador reversível com apenas uma cadeira de laminação. Para 

alcançar a espessura final desejada são realizados múltiplos passes e, normalmente, a inversão 

das tiras durante os vários passes faz com que a temperatura da mesma diminua 

significativamente, aumentando a resistência à deformação. Durante o processo de 

conformação, o decaimento da temperatura é minimizado pelo bobinamento da tira em fornos 

em caixa, os quais são posicionados na entrada e saída do laminador. As placas oriundas da 

laminação de desbaste chegam ao laminador Steckel a uma temperatura de cerca de 1000ºC, 

embora isto dependa do aço, e são reduzidas a uma espessura de 2 a 6mm em 5 ou 7 passes 

(Hinton, 2006).  

 

 

Figura 4.22: Laminador Steckel (Schuwarten, 2007). 
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Nos laminadores reversíveis, os tempos entre passes variam muito ao longo do processo em 

função da posição ao longo do comprimento da tira. Portanto, fenômenos de amaciamento 

estático podem ocorrer durante a espera do tempo entre passes. Na laminação convencional 

em laminadores do tipo Tandem, a redução da espessura é feita num curto intervalo de tempo 

uma vez que os mesmos possuem várias cadeiras de laminação montadas em sequência, assim 

os tempos entre passes é relativamente pequeno (< 1s). Deste modo, o tempo para que ocorra 

o amaciamento completo entre passes é insuficiente e a deformação é acumulada para o passe 

seguinte (Schuwarten, 2007). 

Como citado anteriormente, a possibilidade de ocorrer recristalização sucessivas entre passes 

durante a laminação de acabamento de aços inoxidáveis ferríticos é considerada importante 

para o desenvolvimento de propriedades adequadas do produto final. No entanto, o sucesso 

para se obter recristalizações entre passes depende de otimizar os esquemas de laminação. 

Caso a laminação seja realizada a temperaturas muito elevadas ou a redução por passe muito 

baixa, ocorre apenas a recuperação da estrutura, sem recristalização e quebra dos grãos da 

solidificação. Em contrapartida, se a laminação for realizada a temperaturas muito baixas ou a 

deformação por passe excessiva, ocorre apenas a recuperação, sem promover a 

recristalização. Devido aos longos tempos entre passes, a laminação a quente realizada em 

laminador do tipo Steckel favorece a possibilidade de ocorrer recristalização estática, uma vez 

que para este amaciamento ocorra geralmente, é necessário um tempo de incubação para 

formação de núcleos de recristalização e para que os mesmos possam crescer (Oliveira et al., 

2013, Hinton, 2006).  

4.5 Ensaio de torção a quente 

O ensaio de torção é muito utilizado para simulação de laminação, forjamento e trabalho a 

quente objetivando avaliar as propriedades dos aços e ligas (Baczynski and Jonas, 1996). Para 

possibilitar a simulação, devido à complexidade dos processos de deformação a quente, são 

necessárias certas considerações com relação ao processo em estudo e das variáveis 

essenciais. Porém, mesmo com estas ressalvas, o ensaio de torção produz informações 

qualitativas e comparativas importantes. Este teste permite reproduzir processos de pré-

aquecimento, esquemas de deformação e taxas de resfriamentos próximos aos do 

processamento em escala industrial. Além disso, a microestrutura das amostras obtidas por 
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ensaio de torção a quente é semelhante às obtidas por laminação em escala industrial. Mesmo 

que novas técnicas de simulação sejam desenvolvidas, o ensaio de torção tem características 

próprias que o tornam uma ferramenta útil na simulação de processo ainda por um longo 

tempo (Barbosa, 2003; Schuwarten, 2007).  

Na simulação de laminação a quente via ensaios de torção, valores de deformação equivalente 

(εeq) são aplicados na amostra, de maneira que estas correspondam às reduções aplicadas na 

planta. A deformação equivalente é dada pela equação 4.5: 

                                                     2/1

21 3/)]/(ln2[ hheq                                                4.5 

onde h1 e h2 são espessuras da chapa na entrada e na saída do laminador respectivamente. 

A deformação equivalente é convertida para ângulo de torção através da equação 4.6. 

                                                      rL eq /3 2/1                                                       4.6 

Onde: θ = ângulo de torção, 

L = comprimento do corpo de prova,  

r = raio do corpo de prova.  

Valores medidos na célula de torque são convertidos para tensões de torque de acordo com a 

equação 4.7. 

                                                     32/1 2/)3(3 rnmeq                                             4.7 

Onde: σeq = tensão equivalente,  

τ = torque medido,  

r = raio do corpo de prova,  

m = coeficiente de sensibilidade à mudança na taxa de deformação angular, 

n = coeficiente de sensibilidade à mudança na deformação angular.  

Os valores m e n dependem do material, das condições operacionais e do nível de 

deformação. Estes valores são tomados como sendo aproximadamente igual 0,3 (Oliveira, 

2006). 
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4.6 Formação da textura em torção 

As rotações cristalinas, que dependem do modo que a deformação é aplicada, mudam a 

orientação dos grãos que tendem a configurações estáveis. Baczynski e Jonas (1996), 

determinaram a textura obtidas através de ensaios de torção de dois aços IF e do ferro-α.  

Algumas orientações ideais de torção importantes e seus respectivos ângulos de Euler, para a 

ferrita, são apresentados na Tabela 4.2. Estas orientações são especificadas em termos do 

plano de cisalhamento e direção de cisalhamento, bem como os relevantes ângulos de Euler 

(φ1, Φ, φ2) na notação de Bunge. A figura de polo {110} para estas orientações ideais, bem 

como suas posições na ODF são mostradas na Figura 4.23. São formados dois tipos de fibras: 

{110}<uvw> resultado da rotação de um plano {110}(plano de cisalhamento) ao redor do 

eixo Z e {hkl}<111> originada a partir da rotação de uma direção <111> ao redor do eixo θ. 

Algumas importantes componentes de texturas não relatadas em trabalhos anteriores são 

identificadas aqui como J1 e J2 (Baczynski and Jonas, 1996). 

No estudo, Baczynski e Jonas (1996) observaram que nas figuras de polo para o aço IF ao Ti, 

deformado a temperatura ambiente com deformações de ε=0,5 e ε=0,95, as componentes 

ideais de textura apresentaram inclinadas de um ângulo α de suas posições ideais, como 

mostrado na Figura 4.24. As inclinações diminuem gradualmente com o aumento da 

deformação, estimativas simples levam para α=10º a ε=0,5 e α=2º a ε=0,95. Devido à 

dificuldade de identificar as componentes na figura de polo, foram realizadas análises mais 

detalhadas apresentadas pelas ODFs. A evolução da textura com o aumento da deformação é 

mostrada na Figura 4.25 para o aço IF ao Ti. Foi observado que as orientações preferenciais 

estão agrupadas ao redor das fibras F1, F2 e F3, as quais aparecem desviadas de sua posição 

ideal, este efeito é especialmente forte a baixas deformações (ε=0,5) e diminuem com o 

aumento da deformação. 

As componentes J1 e J2 são as primeiras a serem formadas e predominaram a baixas 

deformações, com intensidade máxima em torno de 4,5. Na amostra com deformação de 

ε=0,95, evidenciaram todas as componentes e com intensidade similar, 3,5 a 4,6 para as 

componentes F e D1 respectivamente. Com o aumento da deformação (ε=1,9), as intensidades 

de E1 e E2 reduziram para aproximadamente 2,0 ao passo que as demais componentes 

permaneceram inalteradas. Resultados similares foram obtidos para as amostras do aço IF ao 

Ti-Nb e ferro-α.  
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Tabela 4.2: Algumas das importantes orientações de torção ideais. 

Orientação Phi 1 (φ1) Phi (Φ) Phi 1 (φ2) 

D1 125.3 45.0 0.0 

D2 54.7 45.0 0.0 

E1 39.2 65.9 26.6 

E2 90.0 35.3 45.0 

F 180.0 45.0 0.0 

J1 30.0 54.7 45.0 

J2 90.0 54.7 45.0 

A localização destas orientações na figura de polo 

{110} é mostrada na Figura 4.23. 

0 180

φ2=0º90

D2 D1

FF

0 180φ1 

φ2=45º90

1

J2 J2

E2
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D1 D2

0 180
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D2 D1
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1

J2 J2

E2

J1

D1 D2

 

Figura 4.23: A figura de polo {110}, ODFs (φ2=0° and 45°) e ângulos de Euler de algumas 

importantes orientações ideais de Torção (Baczynski and Jonas, 1996; Baczynski and Jonas, 

1998). 
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Figura 4.24: Figura de polo {110} para o aço IF ao Ti deformado a temperatura ambiente. O 

desvio α da posição ideal diminui gradualmente com o aumento da deformação (Baczynski e 

Jonas, 1996). 

As texturas observadas nas amostras deformadas a temperaturas elevadas (400 e 500ºC) 

exibiram características comuns e algumas diferenças no que foi observado nas amostras 

deformadas a temperatura ambiente. Notou-se que a componente mais importante do aço IF 

ao Ti foi a D2 com intensidades 5,7 (400ºC) e 5,5 (500ºC). Além disso, as componentes de 

textura D1, E1 e E3 tornaram-se mais importantes com o aumento da temperatura de 

deformação (intensidade de D1: 3,9 e 4,1 e E1/E2: 3,3 e 3,5, a 400 e 500ºC respectivamente). 

Em contraste, as intensidades das componentes J1 e J2 mostraram-se bastante fracas em todas 

as temperaturas, aproximadamente 3,1. 

Os autores relataram ainda que as componentes J produzidas por deformação, quanto maior a 

taxa de encruamento maior a intensidade das componentes J.  

Baczynski e Jonas (1998) determinaram orientações de recristalização de dois aços IF e ferro-

α deformados por torção.  A textura observada na amostra do aço IF ao Ti, deformada com 

deformação de ε=4,2 a temperatura ambiente, consiste em três principais componentes: F 

{110}<001>, J {110}<112> e D {112}<111>. As intensidades das orientações F, J, D1, D2 e 

E2 foram 5,4, 4,1, 3,7, 4,0 e 2,9 respectivamente. Resultados similares foram obtidos para o 

aço IF ao Ti-Nb e para o ferro-α. A Figura 4.26 mostra as ODFs para o aço IF ao Ti 

deformado a 600ºC e 700ºC. Os resultados foram comparados com os obtidos a temperatura 

ambiente, foi observado que a textura a 600º foi mais intensa e qualitativamente distinta. A 

recristalização dinâmica começa a operar a 600º e é responsável por esta mudança, embora 

seja uma mudança suave uma vez que as características da deformação a temperatura 
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ambiente permanecem a 600ºC. As intensidades de F, J, D1, D2 e E2 foram 4,0, 3,0, 5,4, 13,7 

e 5,8, respectivamente. As intensidades das mesmas observadas para a amostra deformada a 

700º foram 0, 0, 5,7, 41,3 e 4,4. Foi relatado que a componente D2 exerce um papel 

importante durante a recristalização dinâmica. Resultados foram semelhantes aos observados 

para o aço IF ao Ti-Nb.  

 

Figura 4.25: Texturas do aço IF ao Ti deformados por torção a temperatura ambiente 

(Baczynski e Jonas, 1996). 

 

A textura de recristalização dinâmica produzidas a 840ºC no aço IF ao Ti são mostradas na 

Figura 4.27. As componentes de deformação observadas a temperatura ambiente (F e J) 

mostraram-se menos intensas a 840ºC e deformação de 1,9, e desapareceram com o aumento 

da deformação. Nesta temperatura de deformação as principais componentes foram D2 e 
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E1/E2, com intensidades 14,1 e 10,3, respectivamente. A componente D2 aumentou para 47,7 

quando a deformação foi de 4,9, ao passo que D1 e E1/E2 permaneceram inalteradas. Com o 

aumento da deformação, a componente D2 intensificou, enquanto E1/E2 desapareceram. 

Resultados com pequenas diferenças de intensidade foram observados para o aço IF ao Ti-Nb 

e ferro-α.  

As componentes F, J1 e J2 foram produzidas por deformação. O aumento das intensidades das 

componentes D1/D2 e E1/E2, especialmente o desenvolvimento das intensas componentes D2 

e E2, foi relacionado com o início da recristalização.  

 

Figura 4.26: Textura do aço IF ao Ti deformado a 600º e 700ºC (Baczynski e Jonas, 1996). 
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Figura 4.27: Textura do aço IF ao Ti deformado a 840ºC (Baczynski e Jonas, 1996). 

DeArdo (1998) determinou a textura de aços estabilizados ao titânio e ao titânio-nióbio 

deformados em várias temperaturas por ensaios de torção. A textura de torção para o aço 

inoxidável ferrítico estabilizado ao titânio deformado a temperatura ambiente consistiu nas 

componentes F {110}<001>, E {100}<111>, J {110}<211> e D{112}<111>, com 

intensidades 5,6, 3,4, 2,2 e 3,5, respectivamente. Os resultados foram similares aos 

encontrados para o aço inoxidável ferrítico estabilizado ao titânio e nióbio. As componentes J 

e F são típicas de deformação e são importantes em todas as todas as amostras. A textura 

começa a apresentar mudanças importantes no que diz respeito às intensidades das 

componentes com aumento da temperatura de deformação (acima de 600ºC). Logo, as 

componentes D1/D2 e E1/E2 tornam-se mais importantes. A intensidade de D1 variou entre 

3,0 a 7,8 e D2 variou entre 3,0 a 71,8, nas amostras deformadas a 700ºC e 1200ºC, 

respectivamente. O aumento da intensidade da componente D2 foi atribuído a recristalização 
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dinâmica. A intensidade das componentes E1/E2 tornaram insignificantes quando a 

temperatura de deformação foi acima de 1000ºC. Os resultados de textura para o aço 

estabilizado ao Ti e Nb foram semelhantes quanto à evolução da textura, no entanto, as 

intensidades das componentes variaram. A intensidade máxima da componente D2, por 

exemplo, foi 38,7 nas amostras deformadas a 1200ºC. Foi relatado que a presença de Nb, em 

solução sólida ou na forma de precipitados, retarda o início da recristalização dinâmica a 

baixas temperaturas e faz com o que tal processo seja mais lento a altas temperaturas.  

Oliveira e Montheillet (2005) estudaram a evolução da textura em dois aços inoxidáveis 

ferríticos estabilizados, 11CrTi e 11CrNb, após ensaios de torção a quente. Foram realizados 

ensaios de torção a 900 e a 1050ºC a taxa de deformação de 1s
-1

 para determinar o 

comportamento mecânico, bem como as mudanças na microestrutura e textura por meio da 

técnica de EBSD. Nos ensaios de torção, a deformação equivalente aplicada foi de ε=20. Foi 

relatada a ocorrência da recristalização dinâmica continua. Este processo ocorre quando a 

desorientação dos contornos de subgrão aumenta por acúmulo de deslocações associadas à 

recuperação dinâmica com o aumento da deformação. Assim, forma-se uma rede de subgrãos 

que, por sua vez invade o interior dos grãos originais. Após grandes deformações, alguns 

contornos de subgrão atingem desorientações superiores a 15º e tornam-se contornos de grão. 

No estudo, Oliveira e Montheillet (2005), relataram que no estado estacionário (ε=20) a 

componente mais forte é a D2 {112} < 111 (cerca de 60% da intensidade), porém, com 

intensidade baixa o para o aço 11 CrNb. 

Foi observado que para o aço 11CrNb deformadas a 900ºC, o Nióbio promove o aumento da 

resistência pelo mecanismo de endurecimento por solução sólida e também reduz a migração 

de contornos de grão pelo efeito de drag. O efeito do Nióbio é reduzir o crescimento do grão, 

aumentar a resistência e retardar a recristalização dinâmica.  
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5 METODOLOGIA 

5.1 Material 

O material utilizado constitui de um aço inoxidável ferrítico do tipo AISI 430 estabilizado ao 

Nióbio (430Nb), produzido e fornecido pela Aperam South America.  A Tabela 5.1 apresenta 

a composição química do aço. 

Tabela 5.1: Composição química do aço 430Nb. *Porcentagem em peso. 

Elementos C Mn Si P S Cr Ni Al Nb N (*ppm) 

430Nb 0,02 0,20 0,48 0,03 0,0005 16,07 0,18 0,0017 0,32 240* 

 

O material foi recebido sob a forma de chapas grossas (esboço) após a laminação de desbaste 

com espessura de 28mm, amostras da bobina laminada a quente sem recozimento e sem 

decapagem (BQP) com espessura de aproximadamente 4mm, amostras da bobina laminada a 

quente do aço 430Nb na condição de recozida e decapada (BQB) com espessura de 4mm. Na 

condição de produto final, foram fornecidas amostras de ambos os aços laminadas a frio e 

recozidas, com espessuras de aproximadamente 1,6mm e 0,6mm. 

5.2 Métodos 

5.2.1 Caracterização das amostras como recebidas 

A caracterização das amostras, “como recebidas” do aço do tipo AISI 430Nb, foi feita por 

microscopia ótica. Para tal, as amostras foram cortadas por um disco abrasivo e 

posteriormente embutidas a quente utilizando baquelite de resina termoendurecível. Então, as 

amostras forma lixadas na politriz com lixas d’água de 240, 320, 400, 600, 800, 1000 e 1500 

mesh e polidas, em politriz, com pastas de diamante de 3 e 1µm. Após, as mesmas foram 

atacadas utilizando reagente Vilela (100ml de álcool etílico, 5ml de ácido clorídrico e 1g de 

ácido pícrico) por 50 segundos para revelar a microestrutura das amostras.  

Após preparadas, as amostras foram observadas em um microscópio ótico Leitz com o 

objetivo de analisar a morfologia dos grãos e dos precipitados.  As micrografias da 
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microestrutura das amostras foram adquiridas utilizando um sistema de aquisição de imagens 

“Image-Pro”. 

5.2.2 Ensaios de torção a quente 

Para a realização dos ensaios de torção a quente, os corpos de prova foram usinados a partir 

das placas após o laminador de desbaste. Os corpos de prova de torção foram usinados de 

maneira que seu comprimento útil estivesse na direção longitudinal à direção de laminação de 

desbaste, correspondendo a um cilindro de 15mm de comprimento por 7mm de diâmetro, 

como detalhado na Figura 5.1.  

 

Figura 5.1: Corpo de prova para ensaio de torção a quente. Medidas em milímetros. 

Os ensaios de torção a quente foram realizados em uma máquina de ensaios mecânicos 

INSTRON 1125, Figura 5.2, equipada com módulo de torção e célula de torque com 

capacidade de até 2000kgf.cm. Nessa máquina, um sistema de adaptação foi utilizado para a 

montagem do corpo de prova nas garras do equipamento, conforme pode ser visto na Figura 

5.3a.  

O sistema de adaptação consiste em dois alongadores que são fixados nas garras do 

equipamento, mantendo a célula de torque afastada da região aquecida. Um disco de 

refrigeração, por onde circula água, mantém a célula de torque refrigerada.  

Durante os ensaios, o corpo de prova permanece em uma câmara, constituída de um tubo de 

quartzo, por onde circulam gases da atmosfera de proteção e os gases de resfriamento rápido. 

Para o aquecimento do corpo de prova, uma bobina de indução eletromagnética ligada a uma 

fonte com controlador programável é posicionada em torno do tubo de quartzo, como 

mostrado na Figura 5.3b. Para controle de temperatura, um termopar é soldado no corpo de 
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prova e conectado ao controlador programável. Isso permite que várias taxas de aquecimento 

e resfriamento possam ser aplicadas. 

 

 

Figura 5.2: Equipamento de torção a quente do Laboratório de Propriedades Mecânicas e 

Simulação de Laminação a Quente do do Laboratório de Simulação de Laminação a Quente 

do Instituto Senai de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais. 

 

 

(a)                                      (b) 

Figura 5.3: (a) Sistema de adaptação para o corpo de prova de torção no equipamento de 

ensaios de torção. (b) Esquema de montagem da bobina em torno do tubo de quartzo.  

Os ensaios de torção foram realizados em atmosfera controlada de argônio com o objetivo de 

evitar a oxidação excessiva dos corpos de prova e a taxa de deformação utilizada foi 0,3s
-1

. 
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5.2.2.1 Ensaio com múltiplas deformações em resfriamento contínuo 

Para obter uma visão geral do comportamento termomecânico do aço, foi realizado um ensaio 

de torção a quente de múltiplos passes em resfriamento contínuo, utilizando um corpo de 

prova do aço 430Nb. O objetivo foi determinar as faixas de temperaturas nitidamente 

delimitadas entre as regiões de amaciamento (recristalização e/ou recuperação), amaciamento 

parcial e de não amaciamento entre passes.  

Dessa maneira, o corpo de prova foi aquecido até 1200ºC a uma taxa de 2ºC/s e permaneceu 

nessa temperatura por 2min. Em seguida, foi resfriado a uma taxa de 1ºC/s e passes com 

deformações de 0,2 foram aplicados a cada 30ºC, sendo que o primeiro passe foi a 1170ºC e o 

último a 660ºC, como mostrado no ciclo esquemático da Figura 5.4. Após o último passe, o 

corpo de prova foi resfriado rapidamente com fluxo de CO2 gasoso. 

 

Figura 5.4: Esquema do ensaio com múltiplas deformações em resfriamento contínuo.  

5.2.2.2 Ensaios Isotérmicos 

A partir do resultado obtido no ensaio com múltiplos passes em resfriamento contínuo, foi 

feito um planejamento de uma série de ensaios isotérmicos de único passe em temperaturas 

selecionadas conforme mostra a Tabela 5.2. Objetivando a verificação, através da análise 

microestrutural do material, a ocorrência de processos de amaciamento dinâmico e compará-

los com as análises das curvas Tensão x Deformação obtidas a partir de dados dos ensaios. 

No ensaio isotérmico, cada corpo de prova foi aquecido até 1200ºC a uma taxa de 

aquecimento de 2ºC/s, após 2 min nessa temperatura foi resfriado a 1ºC/s até a temperatura de 

deformação.  Um passe com deformação de 1,0 foi aplicado e o corpo de prova foi resfriado 

rapidamente utilizando fluxo de CO2. O ciclo esquemático dos ensaios isotérmicos é mostrado 
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na Figura 5.5.  O tempo entre o final da deformação e o início do resfriamento é de 

aproximadamente 10s, isso pode permitir algum tipo de amaciamento estático.  

Tabela 5.2: Temperaturas selecionadas para os ensaios isotérmicos. 

Temperaturas dos ensaios 

isotérmicos (ºC) 

Deformação 

aplicada 

850 1,0 

900 1,0 

950 1,0 

1000 1,0 

1050 1,0 

 

 

Figura 5.5: Esquema do ensaio isotérmico. 

5.2.2.3 Simulação de laminação a quente de acabamento em laminador Steckel 

Foi simulada a laminação a quente de acabamento, em laminador Steckel, do aço 430Nb 

através de ensaios de torção. Tais ensaios foram realizados para investigar, dentro das 

restrições dos esquemas de laminação a quente em laminador Steckel, que condições 

termomecânicas, principalmente a temperatura dos passes, favorece a recristalização estática. 

Schuwarten (2007) apresenta a descrição detalhada da laminação a quente em laminador 

Steckel. A Tabela 5.3 apresenta os dados industriais utilizados como base para as simulações. 
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Foram realizadas seis simulações, para o meio do comprimento da tira, de acordo com os 

esquemas de deformação, tempo entre passes e temperaturas de deformação mostrados na 

Tabela 5.4.  

Tabela 5.3: Parâmetros termomecânicos para o processamento industrial do aço 430Nb em 

laminador Steckel (Schuwarten, 2007). 

Passes 
Espessura 

Inicial (mm) 

Espessura 

Final (mm) 

Deformação 

equivalente 

Taxa de 

deformação (s
-1

) 

Tempo entre 

passes (s) 

1 28,4 19,6 0,43 18,1 48 

2 19,6 11,5 0,62 45,9 63 

3 11,5 7,1 0,56 72,4 72 

4 7,1 5,3 0,34 118,8 132 

5 5,3 4,1 0,30 41,9 25 

 

Tabela 5.4: Parâmetros de torção a quente utilizados nas simulações.  

Passes 
Deformação 

equivalente 

Tempo entre 

passes (s) 

Temperatura do passe das simulações (ºC) 

1 2 3 4 5 6 

1 0,43 48 1050 1020 990 960 930 900 

2 0,62 63 1035 1005 975 945 915 885 

3 0,56 72 1020 990 960 930 900 870 

4 0,34 132 1005 975 945 915 885 855 

5 0,30 25 990 960 930 900 870 840 
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Figura 5.6: Esquema dos ensaios de simulação da laminação de acabamento. 

 

Nos ensaios, cada corpo de prova foi aquecido a 2°C/s até 1050°C e, permaneceu nessa 

temperatura por 2min. Logo, foi resfriado a uma taxa de 1°C/s até a temperatura do primeiro 

passe, conforme mostrado na Figura 5.6. Em seguida, foram executadas as deformações de 

acordo com as temperaturas e tempos entre passes de cada simulação numa taxa de 

deformação de 0,3s
-1

.  

Para simular as condições de bobinamento, após a laminação de acabamento, os corpos de 

prova foram resfriados da temperatura do último passe até a temperatura ambiente com taxa 

de aproximadamente 15ºC/s.  

5.2.2.4 Ensaios de torção interrompidos 

Foram feitos ensaios de torção a quente interrompidos objetivando investigar a ocorrência de 

recristalização entre passes. A partir da análise dos resultados das simulações de laminação de 

acabamento, foram selecionadas as simulações 1, 4, 5 e 6 para a realização de ensaios 

interrompidos. As interrupções foram realizadas imediatamente antes do 3º, 4º e 5º passes de 

cada simulação, seguidas de resfriamento rápido.  

5.2.3 Caracterização das amostras ensaiadas por torção a quente 

Os corpos de prova dos ensaios de torção foram caracterizados por microscopia ótica e por 

EBSD. As Figuras 4.7a e 4.7b mostram o esquema da superfície da amostra utilizada para 

análise e a amostra ensaiada respectivamente. A superfície de análise corresponde ao plano 
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θZ, onde θ é a direção de cisalhamento e Z é a direção paralela a direção horizontal das 

micrografias óticas e dos mapas de EBSD.  

r

Z

ϴ

(a) (b)
 

Figura 5.7: Esquema da região analisada nas amostras de torção.  

Para análise por microscopia ótica, cada corpo de prova de torção foi cortado com disco 

abrasivo e todo o comprimento útil de 15mm embutido, lixado e polido com pastas de 

diamante de 9 e 1µm. O polimento final foi realizado em solução de sílica coloidal de 

granulometria de 0,04µm por 1min. O lixamento e o polimento foram realizados a partir da 

superfície, em seção longitudinal ao eixo do corpo de prova (Figura 4.7a), até 0,1mm de 

profundidade, a fim de obter uma largura de seção de aproximadamente 2mm para que a 

microestrutura fosse analisada próximo a superfície do corpo de prova. Em seguida, foi feita a 

despassivação da superfície polida por 60s em solução de 100ml de água destilada, 2ml de 

ácido acético e duas gotas de alumina coloidal. Após, as amostras foram atacadas a 

temperatura de 75ºC por 105s utilizando a solução de 110ml de água destilada, 12 ml de 

H2SO4, 4ml de HF e 5 gotas de HNO3. 

As amostras foram observadas em um microscópio ótico Leitz com o uso de luz polarizada.  

Foram adquiridas micrografias da microestrutura das amostras utilizando um sistema de 

aquisição de imagens “Image-Pro”. 

A preparação das amostras para análise por EBSD seguiu o mesmo procedimento que o da 

preparação para a microscopia ótica até a etapa de polimento. Após esta etapa, as amostras 

foram polidas com sílica coloidal por cerca de 40 minutos. Os mapas de EBSD foram obtidos 

utilizando um microscópio Fei Quanta 650 Feg/ Oxford High Speed detector Nordlys Max 2 

instalado no LNNano/LME localizado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 

Materiais (CNPEM)- Campinas/SP. A tensão de aceleração utilizada foi de 20kV, distância de 

trabalho de 18mm e step size de 3μm. 



 

     72 

 

Os dados de EBSD coletados foram analisados utilizando o software OIM
TM

 instalado no 

Centro de Microscopia da UFMG.  

5.2.3.1 Caracterização da microtextura das amostras ensaiadas por torção por EBSD  

As microtexturas foram determinadas utilizando o software OIM
TM

, no Centro de 

Microscopia da UFMG, objetivando determinar as texturas típicas de torção. Foram 

apresentados os resultados das figuras de polo e as ODFs das amostras das simulações 

completas 4, 5 e 6 e os das amostras dos ensaios interrompidos das simulações 4, 5 e 6. Os 

resultados das amostras da simulação 1 não foram incluídos pelo fato do número de grãos não 

serem suficientes para uma análise estatística da microtextura. 

5.2.3.2 Medida da fração de contornos de grão 

A partir dos dados coletados das amostras dos ensaios de torção interrompidos e das 

simulações completas utilizando a técnica de EBSD, foi calculada a fração de contornos com 

ângulo acima de 15º e abaixo de 15º. Portanto, o gráfico de fração de contornos em função da 

deformação equivalente foi plotado, permitindo que pudesse ser acompanhada a evolução de 

formação de grãos com contornos acima e abaixo de 15º de acordo com a deformação 

aplicada. Assim, foi obtida uma relação entre a fração de contornos e a ocorrência da 

recristalização estática. 

5.2.3.3 Medida do Kernel Average Misorientation (KAM) 

A desorientação local pode ser obtida utilizando o KAM. Para um dado ponto, a média da 

desorientação daquele ponto com n camadas dos pontos vizinhos é calculada. Entretanto, é 

excluído do cálculo os valores que excedem a tolerância (desorientação máxima) como 

mostrado na Figura 4.8. O cálculo é feito de acordo com a equação 4.1. 

 

Figura 5.8: Esquema de cálculo da desorientação média do ponto com a primeira camada do 

ponto vizinho. 
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n

j

ij

KAM

i
n 1

1
                                                                                                       (4.1) 

No presente trabalho, o KAM foi calculado com base na primeira camada vizinha e a 

desorientação máxima utilizada para tal foi de 5º. 

O KAM pode ser usado para caracterizar a distribuição espacial de energia armazenada em 

uma amostra já que sua relação com a densidade de deslocações permite uma comparação 

direta com os diferentes níveis de deformação no mesmo mapa de EBSD (Boulnat et al., 

2014). Em geral, o KAM é maior que 1º em grãos deformados devido à alta densidade de 

deslocações e menor que 1º em grãos recristalizados (Li et al., 2008). 

5.2.3.4 Tamanho de grão 

Para que seja caracterizado um grão no software OIM
TM

 é exigido que o usuário defina o que 

representa um grão. Neste trabalho, o objetivo foi medir o tamanho de grão de contorno de 

alto ângulo (>15º) a fim de associar o refinamento da microestrutura com a ocorrência da 

recristalização estática. Para tanto, foi utilizado o ângulo de tolerância de 15º. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Microscopia ótica 

As micrografias óticas das amostras após laminação de desbaste, laminação de acabamento 

antes e após o recozimento das bobinas laminadas a quente e após recozimento final das 

bobinas laminadas a frio do aço 430Nb são mostradas nas Figuras 6.1 a 6.5. As micrografias 

foram obtidas após ataque químico com reagente Vilella. Tal reagente revela o grão ferrítico, 

precipitados e inclusões. 

A amostra da placa após laminação de desbaste do aço 430Nb apresentou uma microestrutura 

constituída somente de grãos ferríticos de tamanhos heterogêneos e precipitados, como 

esperado para um aço estabilizado ao nióbio. As micrografias óticas são apresentadas na 

Figura 6.1. Este material foi utilizado para usinagem dos corpos de prova de torção. 

 

Figura 6.1: Micrografias óticas do esboço do aço 430Nb em seção longitudinal à direção de 

laminação. Ataque químico com reagente Vilella. 

As micrografias óticas das amostras da BQ sem recozimento e sem decapagem do aço 430Nb 

são apresentadas na Figura 6.2. A microestrutura dessas amostras constitui-se por grãos 

ferríticos alongados e precipitados distribuídos no interior e nos contornos dos grãos. 
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Figura 6.2: Imagens de microscopia ótica das amostras de BQ sem recozimento e sem 

decapagem do aço 430Nb em seção longitudinal à direção de laminação. Ataque químico com 

reagente Vilella. 

Na Figura 6.3, são apresentadas micrografias óticas das amostras da bobina a quente (BQ) 

recozida e decapada do aço 430Nb. Nota-se que a microestrutura está completamente 

recristalizada. Observa-se a presença de precipitados em toda a matriz, sendo estes 

distribuídos no interior dos grãos recristalizados e também nos contornos. 

 

Figura 6.3: Imagens de microscopia ótica das amostras da BQ recozida e decapada do aço 

430Nb em seção longitudinal à direção de laminação. Ataque químico com reagente Vilella. 

A Figura 6.4 mostra as micrografias óticas da amostra laminada a frio, recozida e decapada, 

do aço 430Nb com redução de 60% na espessura. Pode ser observado que a microestrutura 

constitui-se de grãos recristalizados, além disso, ressalta-se a distribuição heterogênea de 

precipitados na matriz. 
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Figura 6.4: Micrografias óticas da BF, recozida e decapada, do aço 430Nb com redução de 

60% na espessura em seção longitudinal à direção de laminação. Ataque químico com 

reagente Vilella. 

As micrografias óticas da amostra laminada a frio, recozida e decapada do aço 430Nb com 

redução de 85% é mostrada na Figura 6.5. A microestrutura é constituída de grãos 

recristalizados e precipitados distribuídos por toda a matriz. 

 

Figura 6.5: Micrografias óticas da BF, recozida e decapada, do aço 430Nb com redução de 

85% na espessura em seção longitudinal à direção de laminação. Ataque químico com 

reagente Vilella. 

As microestruturas das Figuras 6.1 a 6.4 ilustraram a evolução da microestrutura através da 

rota de processo do aço 430Nb. Os grãos da microestrutura apresentadas nas micrografias 

evoluíram de grãos deformados e grandes para grãos equiaxiais com tamanho de grão médio 

menor. 
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Em todos os casos, as amostras como recebidas foram tiradas a partir do fim da bobina após o 

processamento, devido ao fato de que nesta região a amostragem é feita mais facilmente, uma 

vez que não é vantajoso interromper o processo de produção para cortar no meio da bobina. 

6.2 Ensaios de torção a quente 

6.2.1 Ensaio com múltiplas deformações em resfriamento contínuo 

A Figura 6.6 mostra a curva de tensão deformação para o ciclo com aplicação de múltiplos 

passes em resfriamento contínuo do aço 430Nb. De acordo com o formato das curvas, o 

amaciamento se deu apenas por recuperação dinâmica em alguns passes e nos demais o 

material encruou. O aumento nos níveis de tensão de um passe para o seguinte se deve à 

queda da temperatura, com consequente aumento da resistência à deformação.  

A curva de tensão média de fluxo para o ciclo de múltiplos passes em resfriamento contínuo é 

apresentada na Figura 6.7. De acordo com o gráfico, foram observadas duas mudanças de 

comportamento no processo de amaciamento do material, uma em torno de 1000ºC e outra 

próxima de 900ºC, indicada pelas variações de inclinação das retas.  

As análises das Figuras 6.6 e 6.7 sugerem que o amaciamento do material se dá por 

recuperação dinâmica em temperaturas acima de 1000ºC. Na região de transição, entre 

1000ºC e 900ºC, poderia ocorrer recuperação estática e/ou recristalização estática. Abaixo de 

900ºC há outra mudança no comportamento, no entanto, somente a análise das curvas é 

insuficiente para indicar o tipo de comportamento.  
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Figura 6.6: Gráfico da tensão equivalente em função da deformação equivalente para o ciclo 

com aplicação de múltiplos passes, a partir de 1170ºC, em resfriamento contínuo, utilizando 

corpo de prova do aço 430Nb. 
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Figura 6.7: Curva de tensão média de fluxo para o ciclo com aplicação de múltiplos passes, a 

partir de 1170ºC, em resfriamento contínuo, utilizando um corpo de prova do aço 430Nb.  
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Annan et al. (2013) investigaram o efeito da temperatura, taxa de deformação e tempo entre 

passes na textura de um aço inoxidável ferrítico do tipo AISI 430 não estabilizado via ensaios 

de compressão. Neste estudo foi determinado o efeito da taxa de deformação na temperatura 

de transição entre recristalização dinâmica e recuperação dinâmica através de mudanças de 

inclinação da curva de tensão de fluxo média. A curva foi obtida a partir das curvas tensão-

deformação do aço AISI 430, deformados a taxas de deformações diferentes, utilizando um 

esquema de 7 passes na faixa de temperatura entre 1100-920ºC. O tempo entre passes se 

manteve constante a 20s. Os resultados indicaram que temperatura de transição entre a 

recristalização dinâmica e recuperação dinâmica varia com o aumento da taxa de deformação. 

Os mecanismos de amaciamento do aço do trabalho de Annan et al. (2013) são mais 

complexos que os do aço estabilizado, pois esse aço é duplex em altas temperaturas com 

microestrutura composta de ferrita e austenita.  

As formas das curvas do presente trabalho não evidenciaram recristalização dinâmica 

contínua. Além disso, nas pequenas deformações aplicadas, não seria esperada a ocorrência de 

recristalização dinâmica, mesmo em aços totalmente austeníticos.  

A curva de tensão média de fluxo é muito utilizada para determinar a temperatura de não 

recristalização na austenita, principalmente em aços de alta resistência e baixa liga (Maccagno 

et al., 1994, Cetlin et al., 1993, Jonas, 2000). 

6.2.2 Ensaios isotérmicos 

As curvas de tensão-deformação para os ciclos de deformações isotérmicas nas temperaturas 

de 1050ºC, 1000ºC, 950ºC, 900ºC e 850ºC são mostradas na Figura 6.8. É possível observar, 

pelo formato das curvas, que a recuperação dinâmica é o mecanismo de amaciamento 

predominante em todas as temperaturas. Além disso, pode-se dizer que, nas condições 

ensaiadas o aço é dúctil, pois suporta deformações equivalentes iguais a 1,0, que equivale a 

uma deformação por laminação igual a uma redução de espessura de 60%.   

O tempo entre o final da deformação e o início do resfriamento é de aproximadamente 10s, o 

que permite algum tipo de amaciamento estático.  

O processo de amaciamento por recristalização pode ocorrer em faixas de temperaturas bem 

estreitas, dessa maneira, para determinar a faixa de temperatura em que o material recristaliza 

torna-se necessária a observação microestrutural de amostras deformadas. 
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Figura 6.8: Tensão equivalente em função da deformação para os ciclos de deformações 

isotérmicas nas temperaturas de 1050ºC, 1000ºC, 950ºC, 900ºC e 850ºC. 

Na literatura, os ensaios isotérmicos são utilizados para estudo da influência da temperatura 

nos mecanismos de amaciamento dos aços inoxidáveis ferríticos (Kim e Yoo, 2002; 

Mehtonen et al., 2013). Kim e Yoo (2002) estudaram os mecanismos de amaciamento do aço 

AISI 430, a altas temperaturas de deformação por ensaios de torção. Os ensaios foram 

realizados na faixa de temperatura entre 900-1100ºC com a taxa de deformação variando entre 

0,05-5s
-1

. Os autores concluíram, a partir das análises das curvas tensão-deformação e 

microestruturas, que os contornos de grão de baixo ângulo se transformam em contornos de 

alto ângulo por recristalização contínua.  

Mehtonen et al. (2013) investigaram o efeito da temperatura na evolução da microestrutura e 

textura de um aço inoxidável ferrítico estabilizado ao Ti e Nb através de ensaios de 

compressão. As deformações foram aplicadas na faixa de temperatura entre 550-950ºC com 

taxas de deformação que variaram entre 0,5-1s
-1

. Foi observado que o estado estacionário foi 

atingido, apesar das quantidades diferentes de encruamento, para todas as temperaturas de 

deformação, como mostrado na Figura 6.9. Após a análise das microestruturas das amostras 

por EBDS, concluiu-se que a recuperação dinâmica ocorreu somente na temperatura de 

deformação a 950ºC, comprovada pela formação de subgrãos. A temperaturas mais baixas, 

subgrãos ou sinais de recuperação dinâmica não foram detectados, logo, o estado estacionário 
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não foi causado por recuperação dinâmica, exceto a 950ºC.  Além disso, foi observada a 

nucleação de novos grãos nos contornos dos grãos originais, a qual foi atribuída à ocorrência 

da recristalização dinâmica contínua. A recristalização dinâmica contínua é o resultado da 

coalescência dos subgrãos, logo, é necessário que a recuperação dinâmica anteceda este 

processo para que os subgrãos sejam formados.  

Os resultados observados por Methonen et al. (2013) para a temperatura de 950°C foram 

semelhantes aos resultados dos ensaios isotérmicos do presente estudo para todas as 

temperaturas. 

 

Figura 6.9: Curvas de fluxo durante a deformação na faixa de temperatura entre 550-950ºC a 

1s
-1

 (Mehtonen et al., 2013). 

Gao et al. (2000), estudaram o amaciamento dinâmico e evolução microestrutural durante a 

deformação a quente de um aço inoxidável ferrítico 26%Cr por ensaios de compressão. Foi 

relatado que o nível de tensão aumenta para atingir o estado estacionário à medida que a 

temperatura de deformação diminui como apresentado na Figura 6.10. Neste caso, que para a 

temperatura de 1100ºC, a recristalização dinâmica ocorreu por migração e coalescência dos 

subgrãos. Durante a deformação de 900ºC, segundo os autores, o mecanismo de amaciamento 

dinâmico predominante foi a recuperação, como também observado no presente estudo.  

Os ensaios isotérmicos foram realizados a fim de investigar os mecanismos de amaciamento 

dinâmico durante deformação equivalente de 1,0 e taxa de deformação constante de 0,3s
-1

 na 

faixa de temperatura 850-1050ºC. Assim como observado por Mehtonen et al. (2013) e Gao 

et al. (2000), o nível de tensão aumenta até atingir um estado estacionário, e o mecanismo de 
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amaciamento predominante para as temperaturas de deformação de 900 e 950ºC é a 

recuperação dinâmica.  

 

 

Figura 6.10: Curvas tensão-deformação sob diferentes condições de deformação (Gao et al., 

2000). 

6.2.3 Ensaios de simulação da laminação de acabamento em laminador Steckel 

A Figura 6.11 mostra as curvas de fluxo obtidas por simulações realizadas via ensaios de 

torção a quente. As simulações visaram reproduzir o esquema de passes da laminação a 

quente de acabamento, em laminador Steckel, da Aperam South América. Foram impostas 

sequências de deformações com tempos entre passes iguais às aplicadas no processo de 

laminação industrial do aço 430Nb. Porém, segundo Oliveira (2003) as condições industriais 

impõem altas taxas de deformação entre 4 e 150s
-1

 e, tendo em vista a capacidade da máquina 

de torção, todos os ensaios de simulação foram efetuados a taxa de deformação de 0,3s
-1

. As 

simulações distinguem-se umas das outras pelas temperaturas de primeiro e último passe, 

como apresentado na Figura 6.11. 
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Figura 6.11: Curvas de fluxo da simulação de laminação de acabamento para as simulações 

(a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5 e (f) 6. As temperaturas indicadas referem-se às temperaturas de 

primeiros e últimos passes de cada simulação. 

Como esperado, o nível das curvas de tensão-deformação aumentou à medida que a 

temperatura diminui. A deformação total, ε= 2,3, foi a mesma em todas as simulações por 

torção a quente e, ainda que as simulações tenham sido realizadas em faixas de temperaturas 
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de deformação diferentes, o formato das curvas mostrou-se semelhante em todas as 

simulações. Todas as curvas indicaram a recuperação como o único mecanismo de 

amaciamento dinâmico. Mesmo quando os passes foram dados em deformações mais altas, 

como no caso dos passes de 1 a 3, em que as deformações foram, respectivamente, 0,43, 0,62 

e 0,56, a recristalização dinâmica não ocorreu. Isto é esperado, uma vez que as deformações 

aplicadas nos passes são relativamente baixas. A recristalização dinâmica contínua nos aços 

inoxidáveis ferríticos pode ocorrer pelo aumento gradual de desorientação dos contornos de 

baixo ângulo. Este mecanismo de amaciamento é a combinação de encruamento, recuperação 

dinâmica e migração de contornos de baixo alto ângulo (Gao et al., 2000; Kim e Yoo, 2002; 

Oliveira, 2003; Mehtonen, 2014). 

Em alguns passes, principalmente nos passes 3 a 5 das simulações 3 a 6, a recuperação 

dinâmica não foi muito eficaz e a forma das curvas mostraram algum encruamento. A 

recuperação dinâmica reduz a energia armazenada na microestrutura e, consequentemente, a 

força motriz para a recristalização. De acordo com Mehtonen et al. (2013)
1
 e Hinton e Beynon 

(2007), para promover a recristalização estática, no tempo entre passes, as condições de 

deformação devem ser desfavoráveis para a recuperação dinâmica, como por exemplo, a 

temperaturas de deformação intermediárias ou a altas taxas de deformação. Portanto, é 

necessário que haja energia armazenada remanescente da deformação a quente.   

Pode-se notar a ocorrência de amaciamento entre passes em todas as simulações. Entre os três 

primeiros passes, a tensão de escoamento parece ter o mesmo nível que a do passe 

subsequente. Para que um material atinja 100% de amaciamento é necessário que a 

recristalização ocorra.   

Mehtonen et al. (2014), investigaram a evolução da curva de fluxo, microestrutura, textura, 

estruturas de deslocações e precipitação durante a deformação a quente de múltiplos passes de 

um aço inoxidável ferrítico, 21%Cr, estabilizado ao Ti e Nb via ensaios de compressão. Nos 

ensaios os dois primeiros passes, com deformações de 0,4 e 0,5 respectivamente, foram dados 

a 950ºC a uma taxa de deformação de 20s
-1

 e tempo entre passes de 20s. Somente o terceiro 

passe foi aplicado a diferentes temperaturas 950, 800 e 650ºC. Foi observado que durante os 

dois primeiros passes realizados a 950ºC, a tensão de escoamento parece ter o mesmo nível 

para ambos os passes. De acordo com os autores, isto indica que durante o tempo entre 

passes, a microestrutura sofreu recristalização estática significativa, a qual reduz a densidade 

de deslocações criadas durante a deformação levando ao completo amaciamento do material. 
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Durante o passe, após um estágio de encruamento inicial, um estado estacionário pode ser 

observado através das curvas de fluxo. Como esperado, a diminuição da temperatura de 

deformação no terceiro passe levou a um aumento dos valores de tensão e o estado 

estacionário não foi atingindo. O encruamento é especialmente elevado a temperatura de 

deformação de 650ºC, que indica um armazenamento de deslocações significativo na 

microestrutura. 

Hinton e Beynon (2007) estudaram os mecanismos de amaciamento de um aço inoxidável 

ferrítico AISI 430 sob condições industriais de laminação (deformação de 0,6, e taxa de 

deformação de 16s
-1

) por ensaios de compressão. Nos ensaios, três passes de deformação 

foram aplicados variando o tempo entre passes de 0,25-30s. Neste caso, o aço em estudo é 

bifásico durante o trabalho a quente, o que afeta o comportamento da recristalização.  A partir 

das curvas de fluxo obtidas, conclui-se que o mecanismo de amaciamento predominante foi a 

recuperação dinâmica. 

Oliveira (2003) estudou a simulação de laminação a quente de desbaste e acabamento de três 

aços inoxidáveis ferríticos estabilizados (11CrTi, 11CrTiNb, 11CrNb), em laminadores 

reversíveis e de trem contínuo, por de ensaios de torção. Foi relatado que a adição de Nióbio 

favoreceu a fragmentação da microestrutura em todas as condições analisada, uma vez que os 

fenômenos de migração de contornos de grão e restauração são menos eficazes. Além disso, 

foi observado que a fragmentação foi mais evidente nos resultados da simulação em 

laminador do tipo Steckel, onde os tempos entre passes são maiores, quando comparada com 

os resultados dos demais aços testados. A simulação do tipo trem contínuo (tempos entre 

passes curtos), a adição de Nióbio induz uma fragmentação maior na microestrutura, porém as 

diferenças entre os tipos de estabilização são menores. Logo, concluiu-se que as temperaturas 

de deformação mais baixas, tempos entre passes menores e adição de Nióbio aumentam a 

fragmentação da microestrutura. Neste caso, a evolução das microestruturas dos aços 

estudados entre os passes não foi investigada.  

No presente trabalho, durante a deformação a quente de múltiplos passes, o mecanismo de 

amaciamento dinâmico predominante do aço 430Nb é a recuperação. Embora as taxas de 

deformação utilizadas tenham sido diferentes, resultados semelhantes foram observados por 

Hinton e Beynon (2007) e, principalmente, por Mehtonen et al. (2014), uma vez que o aço em 

estudo também era estabilizado. Além disso, há um indicativo de que a recristalização estática 
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tenha ocorrido principalmente nas simulações 3 a 6. Apesar de ser necessária a comprovação, 

é possível indicar tendências de que ela tenha sido mais efetiva nestas simulações. 

Os ensaios de torção a quente permitiram simular as condições mais similares às utilizadas na 

laminação industrial, principalmente por ser possível aplicar um maior número de passes e 

maior deformação total. 

6.3 Micrografias óticas das amostras ensaiadas por torção  

6.3.1 Ensaio com múltiplas deformações em resfriamento contínuo 

Na Figura 6.12 é apresentada a micrografia da amostra do corpo de prova do aço 430Nb do 

ciclo de múltiplos passes em resfriamento contínuo, com ataque colorante e luz polarizada. A 

utilização do ataque colorante e uso de luz polarizada permite identificar pela variação da 

tonalidade de cores uma possível mudança na desorientação interna do grão.  Logo, é possível 

inferir um início de recristalização em estágios preliminares. No entanto, para confirmação 

definitiva da ocorrência da recristalização implicaria na medida da desorientação interna do 

grão (Schuwarten, 2007).  

Pode-se observar uma microestrutura composta por grãos alongados com acúmulo de 

deformação. 

200 μm
 

Figura 6.12: Micrografia ótica da amostra do ciclo de múltiplos passes em resfriamento 

contínuo. Ataque colorante com uso de luz polarizada. 
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6.3.2 Ensaios isotérmicos 

Nas Figuras de 6.13 a 6.17, são apresentadas as micrografias óticas das amostras dos corpos 

de prova do aço 430Nb dos ciclos de deformações isotérmicas nas temperaturas de 1050ºC, 

1000ºC, 950ºC, 900ºC e 850ºC.  

Na amostra do ciclo de deformação isotérmica na temperatura de 1050ºC (Figura 6.13), a 

microestrutura consiste de grãos alongados, com sinais de subgrãos, o que indica o processo 

de recuperação. Não há evidencia de ocorrência de recristalização.  

As micrografias das Figuras 6.14 a 6.17 apresentam uma microestrutura com evidências de 

recristalização estática, indicada pelas setas amarelas. Nos ensaios isotérmicos, o tempo entre 

o final da deformação e o início do resfriamento é de aproximadamente 10s, isso pode 

permitir algum tipo de amaciamento estático. Há, em algumas regiões, grãos menores nos 

contornos de grãos alongados. A microestrutura apresenta, em sua maioria, grãos alongados e 

subgrãos, sinais da recuperação dinâmica, o que é consistente com as observações feitas sobre 

as formas das curvas de fluxo da Figura 6.8.  

200 μm

(a)

 
100 μm

(b)

 

Figura 6.13: Micrografias óticas da amostra do ciclo de deformação isotérmica na temperatura 

de 1050ºC. Ataque colorante com uso de luz polarizada. 
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(a)

100 μm

(b)

 

Figura 6.14: Micrografias óticas da amostra do ciclo de deformação isotérmica na temperatura 

de 1000ºC. Ataque colorante com uso de luz polarizada. 

200 μm

(a)

100 μm

(b)

 

Figura 6.15: Micrografias óticas da amostra do ciclo de deformação isotérmica na temperatura 

de 950ºC. Ataque colorante com uso de luz polarizada. 

200 μm

(a)

100 μm

(b)

 

Figura 6.16: Micrografias óticas da amostra do ciclo de deformação isotérmica na temperatura 

de 900ºC. Ataque colorante com uso de luz polarizada. 
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200 μm

(a)

100 μm

(b)

 

Figura 6.17: Micrografias óticas da amostra do ciclo de deformação isotérmica na temperatura 

de 850ºC. Ataque colorante com uso de luz polarizada. 

Conclui-se que esta investigação se mostrou de grande importância, pois pôde indicar 

tendências da melhor faixa de temperatura de deformação que promove a recristalização 

estática de forma mais efetiva. Uma vez que a análise por microscopia ótica não revela 

detalhes mais finos é necessário a investigação por EBSD. 

6.3.3 Ensaios de simulação de laminação de acabamento 

A Figura 6.18 mostra a microestrutura do aço após permanência a 1050ºC por 2 min, 

condição inicial do ensaio de simulação de laminação a quente de acabamento. A impressão é 

que a microestrutura inicial se apresenta completamente recristalizada.  Esta investigação foi 

útil para comparar a microestrutura na condição inicial e após a realização das simulações. 

200 μm
 

Figura 6.18: Micrografia ótica da amostra após permanência de 2min a 1050ºC, condição 

inicial do ensaio de simulação de laminação a quente de acabamento. 
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As micrografias óticas das amostras após a realização dos ensaios das seis simulações são 

apresentadas na Figura 6.19. Embora as simulações tenham sido realizadas em faixas de 

temperaturas diferentes, as microestruturas apresentam grãos alongados e encruados, porém 

estes são maiores nas simulações realizadas nas faixas de temperatura mais altas, tais como 

nas simulações 1 e 2 (Fig. 6.19a-b). 
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Figura 6.19: Micrografias óticas obtidas com ataque colorante e luz polarizada após as 

simulações de laminação de acabamento: (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5 e (f) 6. 

Pode-se notar a presença de subgrãos, principalmente nas regiões da Figura 6.19a, indicadas 

pelas setas brancas. Nas microestruturas das simulações 3 a 6, Figuras 6.19c-d, é possível 

observar pequenos grãos entre os alongados (indicado pelas setas amarelas). 

Ainda que a análise por microscopia ótica se mostre limitada, a presença de pequenos grãos 

nas microestruturas das simulações 4 a 6 é uma indicativa de que a recristalização estática 

tenha sido mais eficaz nas simulações ocorridas em faixas de temperaturas mais baixas.  

As microestruturas com evidências de recristalização não apresentam grãos equiaxiais e livres 

de deformação. Durante a simulação de laminação de acabamento, em laminador Steckel, 

foram dados 5 passes de deformação, dessa maneira, os grãos podem recristalizar-se num 

intervalo entre passes e se deformar num passe posterior. 

6.4 Análises por EBSD 

6.4.1 Mapas de EBSD  

- Amostras após ensaios de simulação de laminação 
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Os mapas de “Unique Grain Color” da condição inicial e após cada simulação por torção 

foram obtidos a partir dos dados de EBSD e são mostrados nas Figuras 6.20 e 6.21, 

respectivamente.  Esse recurso permite que seja adquirido um mapa onde os grãos são 

sombreados com cores aleatórias sendo útil, portanto, para distinguir um grão de outro. 

Entretanto, as cores não representam qualquer tipo de orientação.  Neste trabalho, tais mapas 

foram adquiridos considerando grãos com contornos de alto ângulo igual ou maior 15º. Pode-

se observar que os mapas referentes às simulações 4, 5 e 6, Fig. 6.21d-f respectivamente, 

exibem uma microestrutura mais refinada quando comparada à microestrutura das demais 

simulações.  

 

Figura 6.20: Mapa de “Unique Grain Color” da amostra após permanência de 2min a 1050ºC, 

condição inicial do ensaio de simulação de laminação a quente de acabamento. 

(a) (b)

(c) (d)

(f)(e)

ϴ

Z

 

Figura 6.21: Mapas de “Unique Grain Color” das amostras após simulação de laminação de 

acabamento da (a) simulação 1, (b) simulação 2, (c) simulação 3, (d) simulação 4, (e) 

simulação 5 e (f) simulação 6. 
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- Amostras dos ensaios interrompidos 

Conforme mencionado anteriormente, a ocorrência da recristalização entre passes foi estudada 

por ensaios de torção interrompidos. As interrupções foram selecionadas após análise das 

curvas de tensão-deformação obtidas nas simulações completas. 

Foram realizadas interrupções imediatamente antes do 3º, 4º e 5º passes das simulações 1, 4, 5 

e 6, e as amostras foram analisadas por EBSD. De acordo com a análise dos resultados 

obtidos na simulação 1, é baixa a probabilidade de ocorrência da recristalização entre passes. 

Ainda sim, a seleção da simulação 1, se mostrou necessária a fim de que houvesse uma 

microestrutura não recristalizada para comparação com as de alta probabilidade de 

recristalização. As simulações 2 e 3 não foram estudadas visto que os resultados das curvas de 

torção e microscopia ótica apresentaram similaridade com os resultados da simulação 1. 

A Figura 6.22 mostra os mapas de “Unique Grain Color” das amostras dos ensaios 

interrompidos das simulações 1, 4, 5 e 6. Como mencionado no item anterior, foi utilizado o 

ângulo de desorientação mínimo de 15º como critério para a coloração do grão. Aqui a 

atenção foi dada ao refinamento da microestrutura entre os passes da simulação de laminação 

de acabamento. 

É possível notar que a microestrutura das amostras dos ensaios da simulação 1 é claramente 

diferente das microestruturas dos ensaios das simulações 4, 5 e 6. Os grãos são maiores e 

alongados. Pode ser visto que a microestrutura das amostras da simulação 4 e 5 são bastante 

similares, entretanto, verifica-se uma fragmentação da microestrutura mais eficiente formada 

entre os passes da simulação 6 quando comparada com as demais simulações.  
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Figura 6.22: Mapas de “Unique Grain Color” das amostras após simulação de laminação de 

acabamento das simulações (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4, (e) 5 e (f) 6. 

Gao et al. (2011) investigaram a influência da temperatura de laminação de acabamento na 

evolução da microestrutura e textura de um aço inoxidável ferrítico estabilizado ao Nb e B. O 

estudo foi focado no efeito causado pela laminação a morno, no entanto, foi negligenciado 

características importantes da deformação a quente, como por exemplo, a curva de fluxo. No 

estudo, a laminação de acabamento a morno resultou em uma microestrutura laminada e 

recozida mais refinada e homogênea. O refinamento da microestrutura foi atingido, porém, 

após o recozimento e não durante a deformação a quente. 

Mehtonen et al. (2014) analisaram a evolução da microestrutura durante dois primeiros passes 

de deformação. Foram obtidos mapas de EBSD das amostras imediatamente após o passe, e 

após o tempo entre passes, os resultados são apresentados nas Figs. 6.23 (a) e (c) e Figs. 6.23 

(b) e (d), respectivamente. Os passes de deformação a 950ºC (20s
-1

, e deformações de 0,4-0,5) 

foram dados na região onde o a recuperação é o mecanismo de amaciamento dinâmico 

predominante, e evidenciado pela formação de subgrãos como mostra a Fig. 6.23a e d. Foi 

relatado, e pode ser observado nas Figs. 6.23 c e d, que após o intervalo entre passes de 20s a 

microestrutura se apresenta quase 100% recristalizada, uma vez que alguns grãos recuperados 

ainda permanecem na microestrutura. Ainda de acordo com os autores, o tamanho de grão 

após o primeiro tempo entre passes reduziu de 72μm para 39 μm, e após o segundo tempo 

entre passes, o tamanho de grão medido foi de 54μm.  
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Figura 6.23: Evolução microestrutural durante os dois primeiros passes de deformação (a) e 

(c) e após o tempo entre passes (b) e (d) (Mehtonen et al., 2014).  

 No presente estudo, os resultados indicam a completa recristalização entre os primeiros 

passes de laminação, nas simulações realizadas nas faixas de temperatura 900-960º, 870-

930ºC e 840-900ºC. Os resultados apontam também recristalização parcial e encruamento no 

nos últimos passes. Estes resultados estão em conformidade com os relatados por Mehtonem 

et al. (2014), onde foi observado completa recristalização entre as deformações dadas a 950ºC 

e encruamento a 800 e 650ºC.  

6.4.2 Resultados de desorientação dos contornos de grãos e KAM 

- Amostras dos ensaios de torção interrompidos 

Os resultados de desorientação dos contornos de grão e KAM são apresentados na Figura 

6.24. Nos resultados de KAM, a cor azul mostra regiões de baixa densidade de deslocações 

enquanto as cores verde e amarela mostram regiões de alta densidade de deslocações.  

Nos resultados interrompidos da simulação 1 (Figura 6.24a), pode ser verificado que as 

condições de deformação realizadas na faixa de temperatura de 1050-990ºC favoreceram a 

ocorrência de recuperação. Isto é comprovado pela presença de subgrãos indicada nas regiões 

onde há grande concentração de contornos de baixo ângulo (<15º - contornos em vermelho). 

Nos mapas de KAM, tais regiões também podem ser identificadas, visto que os subgrãos são 
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delimitados por paredes de deslocações com baixa densidade das mesmas em seu interior. As 

setas brancas nos mapas ajudam a identificar as regiões descritas acima. Embora Como 

esperado, a microestrutura da simulação 1 composta de grãos alongados e encruados e 

subgrãos não apresenta sinais de amaciamento por recristalização, e sim por recuperação. Esta 

observação está em conformidade com a literatura e com as observações feitas nas análises da 

curva de fluxo e microescroestrutura.  
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(d)
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Figura 6.24: Resultados de desorientação de contornos e KAM dos ensaios interrompidos da 

(a) simulação 1, (b) simulação 4, (c) simulação 5 e (d) simulação 6. 

Nos ensaios interrompidos das simulações 4, 5 e 6 (Figura 6.24b-d), observou-se uma 

microestrutura mais refinada do que na simulação 1. Entretanto, a microestrutura gerada nos 

ensaios interrompidos da simulação 6 pode ser destacada das demais pela formação de grãos 

menores e menor proporção de contornos de grão de baixo ângulo, principalmente antes do 3º 

passe.  

Observou-se também que as amostras dos ensaios interrompidos antes do 3º e 5º passes das 

simulações 6 e 5 respectivamente exibiram microestruturas muito distintas, embora os ensaios 

tenham sido interrompidos a temperatura comum de 870ºC. Esta observação pode estar 

atrelada ao fato de que as simulações iniciaram em temperaturas diferentes, além disso, as 

interrupções foram realizadas antes do 3º e 5º passes, ou seja, a quantidade de deformação 

aplicada é diferente nas duas amostras.   

O refinamento da microestrutura pela ocorrência da recristalização estática durante a 

laminação a quente foi observado por Siwecki (1992), Hintton e Beynon (2007) e Mehtonen 

et al. (2014). 
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Conclui-se, portanto, que a presença de subgrãos na microestrutura se deve ao amaciamento 

dinâmico por recuperação e que, conforme já observado na sessão anterior, a recristalização 

estática ocorreu de maneira mais efetiva sob as condições de deformação na faixa de 

temperatura entre 900-840ºC (simulação 6).  

- Amostras das simulações completas 

A Figura 6.25 apresenta os resultados de desorientação de contornos de grãos e KAM para as 

amostras das simulações completas 1, 4, 5 e 6. Como observado pela forma das curvas de 

fluxo após a simulação completa para as seis condições em estudo na Figura 6.11, no último 

passe não foi observado amaciamento dinâmico, e sim encruamento. Dessa maneira, os 

resultados apresentados na Figura 6.25 estão em conformidade com o esperado através análise 

das curvas de tensão-deformação.  

Simulação completa 1

Simulação completa 4

Simulação completa 5

Simulação completa 6

<15�

>15� 0        1
1        2
2        3
3 4
4        5

Min Max

 

Figura 6.25: Resultados de desorientação de contornos e KAM dos ensaios completos da (a) 

simulação 1, (b) simulação 4, (c) simulação 5 e (d) simulação 6. 

Para todas as condições apresentadas, o encruamento é evidenciado pela grande proporção de 

contornos de grãos de baixo ângulo e pelos resultados de KAM, visto que há muitas regiões 

com alta densidade de deslocações. É importante ressaltar que o encrumento, durante o último 

passe de deformação, favorece a ocorrência da recristalização no estágio de recozimento após 

a laminação de acabamento (Gao et al., 2011, Mehtonen et al, 2014). De acordo com o 
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observado, os resultados da simulação 6 se destacam dos resultados das demais pela maior 

fragmentação da microestrutura. 

As amostras dos ensaios interrompidos foram resfriadas imediatamente após o tempo entre 

passes, diferentemente da condição das amostras após simulação completa. No último caso, 

para simular as condições de bobinamento, após a laminação de acabamento, os corpos de 

prova foram resfriados com taxa de aproximadamente 15ºC/s, não havendo tempo para 

ocorrência da recristalização estática. Este fato explica a grande proporção de contornos de 

baixo ângulo nas microestruturas após simulação completa (Fig. 6.25) 

6.4.3 Fração de contornos de grão  

- Amostras dos ensaios de torção interrompidos 

A partir dos dados coletados das amostras dos ensaios de torção interrompidos e das 

simulações completas utilizando a técnica de EBSD, foi calculada a fração de contornos com 

ângulo acima de 15º (com alto ângulo) e fração abaixo de 15º (com baixo ângulo). Dessa 

maneira, o gráfico de fração de contornos em função da deformação equivalente foi plotado, 

permitindo que pudesse ser acompanhada a evolução de formação de grãos com contornos 

acima e abaixo de 15º de acordo com a deformação aplicada. Os resultados para os ensaios 

interrompidos são mostrados na Figura 5.26. 

Nos ensaios interrompidos da simulação 1 (Figura 6.26a), as temperaturas de interrupção 

foram 1020, 1005 e 990ºC para as respectivas deformações equivalentes 1,18, 1,52 e 1,82. A 

fração de contornos com alto ângulo diminuiu com a queda temperatura e com o aumento da 

deformação aplicada, ao passo que a fração com baixo ângulo aumentou. Os resultados estão 

em acordo com a curva tensão-deformação da simulação 1 (Figura 6.11a), visto que o 

material amacia predominantemente por recuperação dinâmica, sendo evidenciado pelo 

aumento de subgrãos em sua microestrutura. 

A Figura 6.26b mostra os resultados dos ensaios interrompidos da simulação 4, onde as 

temperaturas de interrupção foram 930, 915 e 900ºC e as deformações equivalentes 1,18, 1,52 

e 1,82 respectivamente. Pode ser visto que, no ensaio interrompido antes do 4º passe, a fração 

de contornos com alto ângulo aumenta enquanto que a fração com baixo ângulo diminui, 

quando comparadas com as frações do ensaio interrompido antes do 3ºpasse. Tal resultado 

indica formação de grãos de contorno de alto ângulo confirmando a ocorrência da 

recristalização entre passes, como já discutido anteriormente. Porém, a fração de contornos 



 

     101 

 

com baixo ângulo aumenta no passe subsequente. Isto pode ser explicado pelo fato de que um 

grão recristalizado num determinado tempo entre passes pode se deformar em passes 

posteriores ou amaciar-se por recuperação estática, aumentando a fração de contornos com 

baixo ângulo.  
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Figura 6.26: Fração de contornos abaixo e acima de 15º em função da deformação equivalente 

das amostras dos ensaios interrompidos da (a) simulação 1, (b) simulação 4, (c) simulação 5 e 

(d) simulação 6. As temperaturas indicadas nos gráficos referem-se às temperaturas de 

interrupções dos ensaios.  

Nos ensaios interrompidos da simulação 5 (Figura 6,26c), as temperaturas de interrupção 

foram 900, 885, 870ºC para as deformações equivalentes 1,18, 1,52 e 1.82 respectivamente. 

Os resultados da fração de contornos de ângulo da simulação 5 são similares aos resultados 
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encontrados na simulação 4. Entretanto, é importante verificar que a fração de contornos de 

baixo ângulo nos ensaios interrompidos da simulação 5 é ligeiramente menor quando 

comparada à dos ensaios interrompidos da simulação 4. Esta diferença, embora pequena, 

indica um maior refinamento da microestrutura durante passes.  

Finalmente, na Figura 6.26d são apresentados os resultados para os ensaios interrompidos da 

simulação 6, onde as temperaturas de interrupção foram 870, 855 e 840ºC para as 

deformações equivalentes 1,18, 1.52 e 1,82, respectivamente. É observado que o 

comportamento do material difere do das demais simulações. A fração de contornos de alto 

ângulo é maior que a fração de contornos de baixo ângulo nas amostras dos ensaios 

interrompidos antes do 3º e 4º passe. O comportamento se inverte para os resultados antes do 

5º passe. Dessa maneira, os grãos recristalizados podem ter encruado durante o passe 

subsequente (quarto passe) e/ou amaciado por recuperação estática, o que e explica o aumento 

na fração de contornos de baixo ângulo.  

6.4.4 Tamanho de grão médio 

A fim de comprovar o refinamento da microestrutura, o tamanho de grão médio de alto 

ângulo (>15º) das amostras dos ensaios interrompidos, das simulações completas 4, 5 e 6 foi 

medido, e os resultados apresentados nas Tabelas 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.  O tamanho de grão foi 

medido a partir dos dados coletados por EBSD, o número de grãos medidos nas amostras dos 

ensaios interrompidos das simulações 4 e 5 variam entre 200 e 400 e da simulação 6 variam 

entre 800 e 1900. Ainda que o número de grãos se mostre limitado para uma análise 

estatística, os resultados são satisfatórios para auxiliar a comprovar os resultados obtidos na 

análise das microestruturas das amostras ensaiadas.  

Tabela 6.1: Medida do tamanho de grão médio de alto ângulo (>15º) dos ensaios 

interrompidos antes do 3º passe das simulações 4, 5 e 6.  

Antes do 3º passe 
Tamanho de Grão 

(µm) 

Temperatura do último passe 

(ºC) 

Simulação 4 100 945 

Simulação 5 120 915 

Simulação 6 63 885 

 



 

     103 

 

Tabela 6.2: Medida do tamanho de grão médio de alto ângulo (>15º) dos ensaios 

interrompidos antes do 4º passe das simulações 4, 5 e 6.  

Antes do 4º passe 
Tamanho de Grão 

(µm) 

Temperatura do último passe 

(ºC) 

Simulação 4 128 930 

Simulação 5 83 900 

Simulação 6 42 870 

 

Tabela 6.3: Medida do tamanho de grão médio de alto ângulo (>15º) das amostras dos ensaios 

interrompidos antes do 5º passe das simulações 4, 5 e 6. 

Antes do 5º passe 
Tamanho de Grão 

(µm) 

Temperatura do último passe 

(ºC) 

Simulação 4 126 915 

Simulação 5 96 885 

Simulação 6 49 855 

 

Analisando os dados é possível observar que o tamanho de grão médio dos ensaios 

interrompidos da simulação 6 é menor quando comparado com os tamanhos de grão das 

demais amostras da simulação 4 e 5. Tal resultado está em concordância com os resultados da 

curvas tensão-deformação e EBSD, uma vez que a condição de simulação 6 é mais favorável 

para promoção da recristalização. Portanto, é esperando que a microestrutura gerada na 

simulação 6 esteja mais refinada que a microestrutura das demais simulações. 

A Tabela 6.4 mostra o tamanho de grão medido após as simulações completas 4, 5 e 6. 

Verifica-se que a faixa de temperatura entre 900 a 840ºC utilizada na simulação de laminação 

aliada às condições de deformação e tempo entre passes contribui para obtenção de uma 

microestrutura refinada quando comparada às demais faixas de temperatura de simulação. 
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Tabela 6.4: Medida do tamanho de grão médio de contorno de alto ângulo de desorientação 

(>15º) das amostras das simulações completas 4, 5 e 6. 

Ensaio completo 
Tamanho de Grão 

(µm) 

Faixa de temperatura da 

simulação (ºC) 

Simulação 4 87 960-900 

Simulação 5 66 930-870 

Simulação 6 55 900-840 

 

6.4.5 Resultados de microtextura 

- Amostras dos ensaios de torção interrompidos 

A Figura 6. 27 apresenta os resultados de microtextura obtidos a partir das amostras dos 

ensaios interrompidos. Os resultados dos ensaios interrompidos da simulação 1 não foram 

incluídos visto que o número de grãos nas amostras não foi suficiente para fornecer uma 

análise estatística da microtextura.  

Segundo Baczynski e Jonas (1996) as posições das componentes ideais tanto na figura de polo 

quanto na ODF podem aparecer inclinadas de suas posições ideais e tendem a se alinhar com 

o aumento da deformação como pode ser observado na Figura 4.24.  

Baczynski e Jonas (1998) mostraram que a recuperação não é responsável pelo aumento da 

intensidade da componente D2. Em vez disso, concluíram que a intensidade da componente 

D2 foi reforçada pela migração de contornos de grão. 

Os resultados de microtextura apresentados neste trabalho exibiram pequenas diferenças para 

cada simulação. Isto pode ser explicado devido a pequenas quantidades de deformação 

durante os passes realizados a temperaturas diferentes, de acordo com a faixa de cada 

simulação, e a ocorrência de recristalização estática parcial entre passes.  

 



 

     105 

 

(a)

(b)

θ

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θ θ

Z Z Z

θ

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θ θ

Z Z Z

θ

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θ θ

Z Z Z

Antes do 3ºpasse Antes do 4ºpasse Antes do 5ºpasse

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θθθ

Z Z Z

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θθθ

Z Z Z

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θθθ

Z Z Z

D2 D1 D1D2 F
D2 D1 F

E2

J1

E2

J1

J2 J2
J2

J1

D2 D1 D1D2 F D2 D1 F
E2

J1

E2

J1

J2
J2

J1

J2
J2 J2

 

(c)

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θ θ θ

Z Z Z

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θ θ θ

Z Z Z

Before 3th

pass

Before 4th

pass
Before 5th

pass

θ θ θ

Z Z Z

D2 D1
D1

D2 D2 D1 F
E2

J1

E2

J1

J2 J2

J1

J2 J2J2

 

6.27: Resultados de microtextura das amostras dos ensaios interrompidos da (a) simulação 4, 

(b) simulação 5 e (c) simulação 6. Método de cálculo: Discrete Binning. Níveis 1, 2.22, 3.44... 
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É possível observar, nos resultados da simulação 4 (Figura 6.27a), que a microtextura do 

ensaio interrompido antes do 3º passe é composta principalmente pelas componentes D1/ D2, 

J1 e E2. Tais componentes tornam-se mais intensas nos resultados da amostra do ensaio 

interrompido antes do 5º passe. A presença da componente D2 se deve a ocorrência da 

recristalização. Nota-se também a presença da componente F, típica de deformação, nesta 

amostra, isto sugere que recristalização entre passes foi parcial e insuficiente para remove-la 

completamente.  

Nos ensaios interrompidos da simulação 5 (Fig. 6.27b), principalmente o interrompido antes 

do 4º passe, a componente D2 se intensificou ao passo que a D1 enfraqueceu. Além disso, 

observa-se que as componentes F e J, típicas de deformação, tem intensidade mais baixas nas 

amostras do interrompido antes do 4º e 5º passes.  

Os resultados de microtextura dos ensaios interrompidos da simulação 6 (Fig.6.27) diferem 

dos demais no que diz respeito a intensidade da componente de recristalização (D2). A 

componente D2 nestas amostras mostra-se mais nítida. Enquanto que as componentes F e J se 

intensificaram principalmente na amostra do interrompido antes do 5º passe.  

Resultados semelhantes foram reportados por Baczynski e Jonas (1998) e DeArdo (1998). 

- Amostras das simulações completas 

A Figura 6.28 mostra os resultados de microtextura para as amostras das simulações 

completas 4, 5 e 6.  

Os resultados de microtextura mostram possível observar a presença das componentes D1 e 

D2, em todas as condições analisadas. A componente D2, típica de recristalização, é mais 

nítida na amostra da simulação 6 completa. Já a componente F é mais intensa nas amostras da 

simulação 5 e 6, isto pode ser atribuído à temperatura mais baixa de último passe. Logo, as 

amostras apresentam-se mais encruadas. Assim, como esperado, a componente J também é 

mais intensa na amostra das simulações 5 e 6.   

No presente trabalho, as condições utilizadas nos ensaios de torção foram diferentes das 

utilizadas por Oliveira e Montheillet (2005), Baczynski e Jonas (1998) e DeArdo (1998). As 

deformações equivalentes foram relativamente baixas e foram aplicadas em vários passes com 

tempo entre passes diferentes. Como esperado não foi observado o amaciamento por 

recristalização dinâmica contínua. Porém, a ocorrência da recristalização estática entre passes 



 

     107 

 

foi confirmada. Assim, grãos podem se mostrar recristalizados em determinado tempo entre 

passes e se deformarem em passes subsequentes. Este processo impede que as intensidades 

das componentes de textura típicas de torção aparecem intensas como publicado por Oliveira 

e Montheillet (2005), Baczynski e Jonas (1998) e DeArdo (1998), os quais utilizaram altas 

deformações nos ensaios de torção.  
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Figura 6.28: Resultados de microtextura das amostras das simulações completas 4, 5 e 6. 

Método de cálculo: Discrete Binning. Níveis 1, 2.22, 3.44... 

Oliveira (2003) estudou a textura formada após simulação de laminação a quente por torção 

de dois aços inoxidáveis (11CrTi  e 11Cr Nb). Porém, foram realizadas medidas de textura 

apenas das amostras das simulações completas. Foi realatado que as principais componentes 

foram D1 e D2, no entanto, a deformação total de ε=4,85 mostrou-se insuficiente para formar 

uma componente dominante como ocorre no regime estacionário.  

Os resultados não evidenciaram uma forte textura para os 3 esquemas analisados devido à 

baixa deformação total (ε=2,3) e aos mecanismos de deformação e amaciamento entre os 

passes, o que também foi observado por Oliveira (2003). 
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7 CONCLUSÕES 

 Os resultados do ensaio de torção com deformações de múltiplos passes em 

resfriamento contínuo estabeleceram uma faixa de temperatura entre 1000 e 900ºC a 

ser investigada para promover a recristalização do aço inoxidável ferrítico 430Nb. 

 Os ensaios de torção a quente permitiram simular a laminação do aço inoxidável 

ferrítico 430Nb em condições próximas da laminação industrial em laminador Steckel, 

em termos da deformação por passe, temperatura de deformação, número de passes e 

tempo entre passes.  

 Os ensaios de simulação de laminação a quente de acabamento em laminador Steckel 

forneceram resultados adequados para análise dos mecanismos de amaciamento do 

aço inoxidável ferrítico 430Nb.  

 Sob as condições industriais testadas, o mecanismo de amaciamento predominante foi 

a recuperação dinâmica seguida pela recristalização estática.  

 Os resultados indicaram que a recristalização ocorre entre passes nas simulações 

realizadas nas faixas de temperatura entre 960-900ºC, 930-870ºC, 900-840ºC. Foi 

possível propor, sob as condições de deformação e tempo entre passes testadas, a faixa 

de temperatura entre 900-840ºC como a mais efetiva para promover a recristalização 

estática.  

 Os resultados de microtextura obtidos pela análise de EBSD não evidenciaram uma 

forte textura, como citado na literatura para a ferrita, devido a pouca deformação total 

(ε=2,3) e aos mecanismos de amaciamento durante a simulação de laminação de 

acabamento.  
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8 RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS 

Na realidade industrial, o importante é produzir chapas de aço inoxidável ferrítico que, após a 

laminação a frio, tenha boa estampabilidade e ótima qualidade superficial, ou seja, uma 

superfície que não apresente estrias. A microestrutura mais fragmentada e com menos textura 

produz melhores resultados a frio, portanto, promover a recristalização durante a laminação a 

quente é de grande importância. 

No presente trabalho, o laminador Steckel foi destacado como o ponto focal para investigação 

sobre os possíveis mecanismos de recristalização do aço 430 estabilizado ao Nióbio. A 

questão fundamental foi a competição entre os mecanismos de amaciamento: recuperação e 

recristalização.  

Embora as texturas formadas durante a simulação de laminação quente por torção sejam 

diferentes daquelas formadas na laminação industrial, as simulações não evidenciaram a 

formação de forte textura para os esquemas analisados sugerindo bons resultados industriais.  

Os resultados mostraram que a recristalização ocorre entre passes na simulação de laminação 

em Steckel, além disso, foi possível indicar uma faixa de temperatura que favorece a 

recristalização. Isto poderá ser útil para estabelecer parâmetros de laminação a quente de aço 

inoxidável ferrítico 430 estabilizado ao Nióbio a fim de promover a recristalização em altas 

temperaturas, com consequente melhorias na qualidade superficial: redução do estriamento. 
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9 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Simular a laminação a quente de acabamento em laminador Steckel, do aço inoxidável 

ferrítico AISI 430, utilizando os mesmos esquemas de deformação e temperatura para avaliar 

os mecanismos de amaciamento e compará-los com os resultados do aço 430Nb.  

Realizar analise por EBSD das amostras imediatamente após o passe de deformação a fim de 

complementar analise da ocorrência de recristalização durante o passe. 

Realizar recozimento das amostras do aço 430Nb, após simulação de laminação de 

acabamento, para investigar a cinética e o grau de recristalização estática. 

Desenvolver as equações constitutivas para prever o comportamento plástico do aço 430Nb 

durante a deformação a quente.  

Realizar ensaios de compressão plana, utilizando os mesmos esquemas de temperaturas, para 

ajudar a identificar a evolução da textura, uma vez que as texturas formadas no ensaio de 

compressão são mais próximas daquelas encontradas na laminação industrial. Este estudo 

pode ser realizado por meio de ensaios de compressão em dilatômetro de têmpera com 

deformação ou em equipamento Gleeble em modo de simulação de laminação por 

compressão. O Instituto Senai de Inovação terá estes equipamentos disponíveis em 2015 e 

2016, respectivamente. 
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