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RESUMO 

 

Neste trabalho, foi avaliado o efeito da deformação a frio e da temperatura de recozimento 

final sobre a evolução da microestrutura e textura cristalográfica do aço inoxidável ferrítico 

ASTM 410. Amostras foram laminadas a frio com reduções de 30 e 60% e submetidas ao 

tratamento térmico de recozimento no intervalo de temperaturas de 600 a 850ºC. As 

temperaturas de transformação de fases foram determinadas usando o ensaio de dilatometria 

com temperatura de austenitização de 1000°C e taxas de resfriamento variadas. A descrição 

estrutural das amostras foi feita medindo-se a fração recristalizada via técnica de microscopia 

ótica, mapas de IQ (image quality – qualidade de imagem) e microdureza Vickers. A 

evolução da textura foi analisada usando a técnica de difração de elétrons retroespalhados, 

EBSD, e difração de raios-X. Dos resultados da dilatometria, observa-se que a microestrutura 

é predominantemente martensítica com uma pequena fração volumétrica de ferrita, com 

valores de microdureza variando de 319 a 338 HV quando as taxas de resfriamento aumentam 

de 0,5 para 100°C/s. Os resultados mostram que as temperaturas de início e fim da formação 

da martensita diminuem com o aumento da taxa de resfriamento. A taxa máxima da 

transformação martensítica cresce com o aumento da taxa de resfriamento, 1s-1 a 0,5°C/s e 

2,54 s-1 para 100°C/s. Para as amostras deformadas em 60% ocorreu a recristalização à 

temperatura de 820°C e para deformação de 30% tem-se um início de recristalização apenas 

na superfície da amostra. A textura cristalográfica das amostras deformadas em 30% mostrou 

uma maior fração volumétrica da fibra alfa no centro das amostras e uma maior fração da 

fibra gama em sua superfície. As frações das fibras alfa e gama das amostras deformadas em 

60% se mantiveram praticamente similares na superfície e centro das amostras. Os resultados 

mostraram que, para as amostras deformadas em 30 e 60% e recozidas por 30s a várias 

temperaturas, a fração da fibra alfa é maior no centro das amostras do que nas bordas, e que as 

frações de gama e teta tem valores similares no centro e na borda das amostras. Além disto, a 

fração da fibra alfa no centro das amostras recozidas é maior para as amostras deformadas em 

30% e na borda das amostras os valores da fração de alfa são similares para as deformações 

de 30 e 60%. As amostras recozidas e deformadas em 60% apresentam uma maior fração da 

fibra gama para temperaturas de recozimento maiores que 800°C, em relação as amostras 

deformadas em 30%, sendo que a fração de gama é maior nas bordas das amostras. 

 

Palavras chave: Aço Inoxidável Ferrítico. Recristalização. Textura Cristalográfica. 
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ABSTRACT 

 

In this work the effect of the cold deformation and the final annealing temperature on the 

evolution of the microstructure and crystallographic texture of the ferritic stainless steel 

P410M were evaluated. Samples were cold rolled with reductions of 30 and 60% and 

subjected to the annealing heat treatment in the temperature range of 600 to 850°C. Phase 

transformation temperatures were determined using the dilatometric technique with 

austenitization temperature of 1000°C and varied cooling rates. The structural description of 

the samples was made by measuring the recrystallized fraction using optical microscopy, IQ 

maps (image quality) and Vickers microhardness. The texture evolution was analyzed using 

electron backscattering diffraction technique, EBSD, and X-ray diffraction. From the results 

of the dilatometry, it was observed that microstructure consists predominantly of martensite 

with a small ferrite volumetric fraction, and the values of microhardness vary from 319 to 338 

HV when the cooling rates increase from 0.5 to 100°C/s. The results showed that the 

martensite start and finish temperatures decrease when the cooling rate increases. The 

maximum rate of martensitic transformation grows with increase of cooling rate, from 1s-1 at 

0.5°C/s to 2.54s-1 at 100°C/s. For samples deformed at 60%, the recrystallization occurred at 

820ºC and for deformation of 30% there is a recrystallization start only at the surface of the 

sample. The crystallographic texture of the 30% deformed samples showed a higher 

volumetric fraction of the alpha fiber in the center of the samples and a larger fraction of the 

gamma fiber on its surface. The fractions of the alpha and gamma fibers of 60% deformed 

samples remained practically similar at the surface and center of the samples. The results 

showed that, for samples deformed at 30 and 60% and annealed for 30s at various 

temperatures, the alpha fiber fraction is higher at the center of the samples than at the edges, 

and that the gamma and theta fractions have similar values at center and at the edge of the 

samples. In addition, the fraction of the alpha fiber at the center of the annealed samples is 

higher for the deformed samples at 30% and at the edge of the samples the alpha fraction 

values are similar for the deformations of 30 and 60%. The 60% annealed and deformed 

samples have a higher fraction of the gamma fiber at annealing temperatures higher than 

800°C, compared to deformed samples at 30%, and the gamma fraction is larger at the sample 

edges. 

 

Keywords: Ferritic Stainless Steel; Recrystallization; Crystallographic Texture 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção dos aços inoxidáveis teve um aumento significativo nos últimos anos. 

Vários setores como o de produção de açúcar, mineração e automotivo estão cada vez mais 

investindo nos aços inoxidáveis nas mais diversas aplicações. Em especial o consumo e o 

investimento nas pesquisas e no avanço tecnológico da produção dos aços inoxidáveis 

ferríticos têm aumentado devido ao aumento do preço do níquel no mercado mundial, e como 

a maioria dos aços inoxidáveis ferríticos não contém ou contém pouco níquel na sua 

composição química, eles possuem preços mais competitivos quando comparados aos aços 

inoxidáveis austeníticos. Portanto, os aços inoxidáveis ferríticos surgem como uma alternativa 

economicamente viável aos austeníticos em muitas aplicações, reduzindo consideravelmente 

o custo do produto final.  

Os aços inoxidáveis ferríticos vêm sendo desenvolvidos com alterações de sua 

composição química, bem como de seu processamento termomecânico, e pouco se conhece 

sobre a relação estrutura-propriedades mecânicas destes novos materiais.  

Os aços inoxidáveis ferríticos com baixo teor de carbono e sem a presença de 

microligantes como nióbio (Nb), titânio (Ti) e molibdênio (Mo) têm sido utilizados no setor 

de transportes (carros ferroviários, vagões, ônibus), em usinas de açúcar e álcool (coletores de 

bagaço, lateral das mesas alimentadoras, piso e lateral de mesas intermediárias, condutores de 

cana, Shut Donelly, difusores, coletores de caldo), em prédios, mobiliários urbanos, vigas 

para pontes, entre outros. Estes materiais têm potencial utilização na condição de laminado a 

frio e recozido. 

Devido a diversidade de aplicações que o aço inoxidável ferrítico possui, o 

conhecimento da microestrutura e da textura cristalográfica destes materiais na condição de 

laminado a quente, laminado a frio e após o recozimento final é essencial para o entendimento 

e controle de suas propriedades mecânicas. 

Neste trabalho foi avaliada a influência de processos termomecânicos sobre a evolução 

da estrutura e de propriedades mecânicas de um aço inoxidável ferrítico em desenvolvimento 

pela Aperam South America, com o objetivo principal de entender o efeito do histórico de 

processamento termomecânico sobre a relação estrutura-propriedades mecânicas, permitindo 

assim que melhorias no desempenho do aço em serviço sejam implementadas por meio de 

adequações no processo de fabricação. 
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2 OBJETIVO 

 

Avaliar o efeito da deformação a frio e da temperatura de recozimento final sobre a 

evolução da microestrutura, textura cristalográfica e microdureza, de um aço inoxidável 

ferrítico. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

✓ Avaliar as temperaturas críticas de transformações de fases usando a dilatometria; 

✓ Avaliar o efeito da temperatura de recozimento final, na faixa de 600 a 900°C, sobre a 

evolução da recristalização após redução a frio de 30 e 60% com um tempo de tratamento 

constante de 30s; 

✓ Descrever a evolução da microestrutura durante o recozimento final e correlacionar com a 

microdureza Vickers; 

✓ Avaliar a evolução da textura cristalográfica durante o recozimento final. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Aço Inoxidável 

 

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro-carbono-cromo (Fe-C-Cr) e outros elementos de 

liga com percentual máximo de carbono de 1,2% e contendo pelo menos 10,5% de cromo em 

sua composição. Esta liga é amplamente usada quando se necessita de um aço com elevada 

resistência à corrosão. 

O que confere ao aço inoxidável essa característica é a presença considerável do 

elemento cromo em sua composição. Este elemento faz com que uma camada passivadora de 

óxido de cromo se forme na superfície do aço de maneira natural e contínua proporcionando 

ao aço inoxidável proteção duradoura contra a corrosão. Em alguns aços inoxidáveis, o níquel 

(Ni) também pode ser usado para aumentar essa resistência à corrosão (SILVA E MEI, 2010; 

KRAUSS, 2005).  

Os aços inoxidáveis podem ser classificados como: austeníticos, ferríticos, 

martensíticos, duplex e endurecíveis por precipitação. A seguir estas classes serão detalhadas 

com foco maior no aço inoxidável ferrítico que é tema deste trabalho.  

 

3.1.1 Aço Inoxidável Austenítico 

 

 O aço inoxidável austenítico é o aço que utiliza além do cromo, o níquel como 

elemento atuante contra a corrosão com teores de cromo e níquel variando de 18 a 25% e 8 a 

20% respectivamente. Isto confere a este aço altíssima resistência à corrosão e à oxidação em 

altas temperaturas (MATHEUS, 2006; KRAUSS, 2005). 

Segundo Silva e Mei (2010), esses aços podem ser classificados como austeníticos 

estáveis e austeníticos metaestáveis. Os considerados estáveis retêm estrutura austenítica 

mesmo após sofrerem considerável deformação a frio. Já os metaestáveis transformam a 

estrutura austenítica para martensítica ou acicular, quando submetidos à deformação a frio. 

 Krauss (2005) e Silva e Mei (2010) cita suas características principais como sendo: 

✓ facilmente soldáveis; 

✓ possuem alta ductilidade; 

✓ possuem alta resistência à corrosão; 

✓ não são magnéticos; 

✓ não são endurecíveis com tratamento térmico; 



 

4 
 

✓ são adequados para o trabalho a elevadas temperaturas; 

✓ são adequados para trabalho a baixas temperaturas inclusive aplicações criogênicas (abaixo 

de 0ºC). 

 

3.1.2 Aço Inoxidável Ferrítico 

 

 São considerados como aços inoxidáveis ferríticos os que possuem o cromo como o 

principal elemento de liga com teores de 10,5 a 30% e com carbono de no máximo 2%. Esses 

aços têm, a priori, uma estrutura essencialmente ferrítica (ferrita + carbonetos) em todas as 

temperaturas inferiores ao ponto de fusão.  

 Esses aços não apresentam endurecimento apreciável por tratamento térmico, mas é 

usual o tratamento térmico de recozimento para alívios de tensões provocadas pela 

conformação a frio. Para o processamento dos aços ferríticos geralmente fornecidos 

recozidos, Silva e Mei (2010) mostram o típico fluxograma abaixo, Figura 3.1: 

  

 
 Figura 3.1- Fluxograma de aços inoxidáveis geralmente fornecidos recozidos. 

Fonte: Adaptado de Silva e Mei, 2010. 

 

 Cobb e Bauccio citado por Siqueira (2010, p.28), classificaram os aços inoxidáveis 

ferríticos em cinco grupos de acordo com o teor de cromo e outros elementos de liga, de 

acordo com a sugestão feita pela organização de pesquisa International Stainless Steel Forum 

– ISSF: 

✓ Grupo 1: aços com teor de cromo variando de 10 a 14% e baixo teor de elementos de liga. 

São aços que possuem um custo relativamente baixo e são aplicados onde demanda pouca 
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resistência à corrosão. Um exemplo é o aço AISI 409 que foi originalmente desenvolvido 

para ser utilizado na parte mais externa do silenciador de automóveis (sistema de 

exaustão). 

✓ Grupo 2: formado pelos aços com teor de cromo de 14 a 18%. O principal aço desta classe 

é o AISI 430 que é bastante utilizado em eletrodomésticos, utensílios para cozinha, tanques 

de armazenamento de combustíveis entre outras aplicações. O alto teor de cromo dos aços 

desse grupo confere aos mesmos uma resistência à corrosão similar ao AISI 304 da classe 

dos austeníticos. 

✓ Grupo 3: é também formados por aços com teor de cromo entre 14 e 18%, mas se 

diferenciam por terem adições de elementos estabilizadores como nióbio e titânio, o que 

confere as esses uma melhor soldabilidade e formabilidade se comparado aos aços do 

grupo 2. São mais utilizados em usinas de energia como tubos trocadores de calor, 

indústrias de açúcar e álcool, peças soldadas, entre outras aplicações. 

✓ Grupo 4: são aços com cerca de 18% de cromo, estabilizados ao Nb e Ti e com adição 

acima de 0,5% de molibdênio. A adição de molibdênio aumenta mais ainda a resistência à 

corrosão. Um aço típico deste grupo é o AISI 444 que possui excelente resistência à 

corrosão sob tensão. As principais aplicações são em tubos de refinaria de petróleo, 

tanques de água quente, tanques de fermentação, entre outras. 

✓ Grupo 5: são os aços inoxidáveis superferríticos. Esses aços possuem teores de elementos 

de ligas elevados, entre 18 e 30 % de cromo, 4% de molibdênio e cerca de 2% de níquel. 

Este tipo de aço é aplicado em ambientes marinhos e em outros ambientes muito 

corrosivos. 

Os aços inoxidáveis ferríticos quando comparados aos austeníticos possuem as 

seguintes características (MATHEUS, 2006; APERAM): 

✓ são mais econômicos devido a ausência de níquel; 

✓ são soldáveis sob alguns cuidados especiais; 

✓ são facilmente conformados; 

✓ são magnéticos; 

✓ têm elevada resistência à corrosão sob tensão; 

✓ são adequados para temperaturas moderadamente elevadas;  

✓ a sua resistência mecânica aumenta com o trabalho a frio (cerca de 50%). 
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3.1.3 Aço Inoxidável Martensítico 

 

 Os aços inoxidáveis martensíticos são aqueles que interceptam o diagrama de fase no 

campo austenítico em torno de 950 a 1100ºC, mas quando são resfriados tornam-se 

martensíticos. Possuem teor de cromo variando de 11,5 a 18% e teor de carbono variando de 

0,1 até 1,2% (PADILHA, PLAUT e RIOS, 2006). 

 Estes aços, por serem temperáveis, normalmente passam pelo tratamento de 

revenimento para combinarem boa resistência mecânica, ductilidade e tenacidade. Elementos 

de liga também são frequentemente adicionados a fim de se obter boa tenacidade e boa 

resistência à corrosão. Segundo Siqueira (2010), os elementos de liga níquel e molibdênio são 

adicionados para aumentar a tenacidade a fratura e a resistência à corrosão. 

 De acordo com Matheus (2006) e Siqueira (2010), suas principais características são: 

✓ são magnéticos; 

✓ especialmente os de baixo carbono podem ser trabalhados a quente; 

✓ têm boa resistência à corrosão (porém se o teores de carbono forem muito altos é preciso 

compensar com o aumento do teor de cromo para não comprometer esta característica); 

✓ a adição de nitrogênio pode melhorar a resistência à corrosão. 

 

3.1.4 Aço Inoxidável Duplex 

 

 Aços inoxidáveis duplex são aços cuja composição é balanceada de modo que se 

obtenha uma microestrutura, de um modo geral, em partes iguais de austenita e ferrita. O 

elevado teor de cromo que varia de 20 a 30% segundo Matheus (2006) e Krauss (2005), 

juntamente com a estrutura dupla confere a estes aços boa resistência à corrosão de maneira 

uniforme e localizada. 

 De acordo com (APERAM), os aços duplex têm boa soldabilidade e apresentam o 

limite de escoamento superior aos aços austeníticos. Isso permite que projetos sejam 

realizados com espessuras mais finas tornando o custo dos aços duplex mais competitivos em 

relação aos austeníticos. 
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3.1.5 Aço Inoxidável Endurecível por Precipitação 

 

 Estes aços são endurecíveis por precipitação com o objetivo de oferecer propriedades 

superiores como: resistência mecânica, resistência à corrosão e tenacidade à fratura quando 

comparados com os aços inoxidáveis martensíticos. 

 São aços que podem ser endurecidos por tratamento de envelhecimento que é viável 

com a utilização de trabalhos a frio e adição de elementos de liga como alumínio, titânio, 

nióbio e cobre. Devido a sua boa resistência mecânica, tenacidade e ductilidade, tem 

aplicação na indústria aeroespacial (MATHEUS, 2006; SILVA E MEI, 2010). 

 

3.2 Efeito do Cromo nos Aços Inoxidáveis Ferríticos 

 

 Os diagramas de fases são importantes ferramentas para nos informar sobre as fases 

presentes, no equilíbrio, em determinada liga e também servem como guia para a prática de 

tratamentos térmicos. Sendo o cromo o principal elemento de liga nos aços inoxidáveis 

ferríticos, a Figura 3.2 mostra o sistema ferro-cromo (Fe-Cr).  

 

 
Figura 3.2- Diagrama Fe-Cr. 

Fonte: Adaptado de Padilha, Plaut e Rios, 2006. 

 

Como é possível perceber, o cromo favorece a expansão do campo ferrítico 

circundando totalmente a região austenítica, chamada também de lupa austenítica que se 
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encontra entre as temperaturas de 850 e 1400°C com um teor de cromo de no máximo 12% 

aproximadamente. E na faixa de temperatura de 500 a 821°C com teores de cromo entre 40 e 

50%, há a presença de uma fase tetragonal, dura e frágil chamada de fase sigma, σ. 

 Entretanto, fazer o estudo do sistema Fe-Cr com a introdução do carbono é uma tarefa 

complicada. Uma maneira de se tornar esse trabalho mais simples é analisar a variação dos 

teores de cromo no diagrama Fe-C. A Figura 3.3 mostra como a região austenítica é 

influenciada pelo acréscimo de cromo.  

 

 
Figura 3.3- Influência do teor de cromo no campo austenítico. 

Fonte: Adaptado de Krauss, 2005. 

 

É possível perceber por meio da figura 3.3 que ao se elevar o teor de cromo na liga, o 

campo austenítico é diminuído. De acordo com Matheus (2006) e Krauss (2005), o 

conhecimento das informações obtidas nos diagramas é importante, uma vez que, ao se tratar 

de aços inoxidáveis com teores de cromo entre 16 e 20%, eles podem se tornar quebradiços se 

resfriados lentamente devido à precipitação de carbonetos. 

  

3.3 Textura Cristalográfica dos Aços Inoxidáveis Ferríticos 

 

 Materiais policristalinos são formados de pequenos cristais denominados grãos e estes 

por sua vez, são separados uns dos outros por fronteiras denominadas de contornos de grão. 

Estes grãos têm orientação cristalográfica diferente uns dos outros, podendo estar distribuídas 

de forma aleatória ou concentradas ao redor de alguma orientação preferencial.  Quando esse 
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agregado policristalino formam orientações preferenciais, elas são chamadas de textura 

(PADILHA E SICILIANO JÚNIOR, 2005). 

 Segundo Rodrigues (2008), a textura é formada por componentes e uma componente é 

representada por uma orientação cristalina ideal que se aproxima das orientações de um 

número de grãos que se agrupam. No caso de uma chapa laminada, a componente é 

representada pelo plano paralelo ao plano da chapa {hkl} e pela direção <uvw> pertencente 

ao plano {hkl} que é paralela à direção de laminação. Na Figura 3.4, é possível observar um 

desenho esquemático mostrando um policristal com ausência (a) e presença (b) de textura 

cristalográfica onde as direções transversal (DT), direção de laminação (DL) e direção normal 

(DN) à chapa correspondem aos eixos de orientações dos cristais. 

 

Figura 3.4- Material (a) sem textura cristalográfica e (b) com textura cristalográfica. 

Fonte: Gonçalves, 2015. 

  

 A formação de uma textura favorável depende de fatores como: composição química 

do aço, taxa de aquecimento, temperatura de acabamento na laminação a quente, temperatura 

de bobinamento a quente, porcentagem de redução a frio e temperatura de recozimento após a 

deformação a frio (HUMPHREYS e HATHERLY, 2004). Na tabela 3.1 mostra as principais 

componentes de texturas dos aços ferríticos. 

 

Tabela 3.1- Principais componentes de textura nos aços ferríticos. 

{hkl}<uvw> Nome da componente Sigla Notação de Bunge (Փ, φ1, φ2) 

{001}<100> Cubo C (0º, 0º, 0º) ou (0º, 45º, 45º) 

{001}<110> Cubo girado H (0º, 45º, 0º) ou (0º, 0º, 45º) 

{001}<210> - CH (0º, 26º, 0º) 

{011}<100> Goss G (45º, 0º, 0º) ou (90º, 90º, 45º) 

{021}<100> - CG (26º, 0º, 0º) 

{4 4 11}<11 11 8> Taylor T (27º, 90º, 45º) 

Fonte: Adaptado de Siqueira, 2010. 

(a) (b) 
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 Os aços inoxidáveis ferríticos normalmente desenvolvem texturas de fibras. A textura 

de laminação para os principais aços ferríticos é similar à textura de laminação dos principais 

metais de estrutura CCC. A Figura 3.5 mostra as principais fibras presentes nos metais CCC e 

a tabela 3.2, as principais componentes de texturas que estão presentes nessas fibras. 

 

 
Figura 3.5- Representação do espaço de Euler reduzido com as principais fibras e orientações 

presentes nos metais CCC. 

Fonte: Raabe e Lücke, 1993. 

 

Tabela 3.2- Principais componentes de textura presentes nas fibras dos metais CCC. 

Nome da fibra Eixo da fibra Componentes pertencentes 

Fibra α <110> // DL 
{001}<110>, {112}<110>, 

{111}<110> 

Fibra γ <111> // DN {111}<110>, {111}<112> 

Fibra η <001> // DL 
{001}<100>, {011}<100>, 

{001}<110>, {112}<111> 

Fibra ε <011> //DT 

{4 4 11}<11 11 8>, {111}<112>, 

{11 11 8}<4 4 11>, {011}<100>, 

{011}<111>, {011}<011> 

Fonte: Adaptado de Siqueira, 2010. 

 

 Para se fazer a uma descrição mais completa da textura utiliza-se a Função 

Distribuição de Orientações Cristalinas (CODF ou ODF). Esta função serve para especificar a 

frequência com que determinadas orientações ocorrem em um espaço tridimensional, sendo 

este espaço definidos por três ângulos de Euler que constituem um conjunto de três rotações 

consecutivas que necessitam ser aplicadas a cada cristalito para tornar o seu eixo 

cristalográfico <100> coincidente com os eixos DL, DT e DN da amostra. Existem dois 
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sistemas de notação para os ângulos de Euler, a mais usada foi proposta por Bunge como 

mostrado na Figura 3.6. A ODF é representada em seções, escolhidos através da notação de 

Bunge, onde os valores de φ2 são constantes como mostra a Figura 3.7 

  

 

Figura 3.6- Notação dos ângulos de Euler segundo Bunge. 

Fonte: Padilha e Siciliano Júnior, 2005. 

 

 

Figura 3.7- Ábaco de Bunge para φ2 45°. 

Fonte: Costa, 2006. 

 

 Quando o metal passa por conformação mecânica, a deformação plástica faz com que 

o reticulado cristalino sofra rotação por maclação ou planos de deslizamentos e surjam 

orientações mais favoráveis, formando a chamada textura de deformação. Essa textura 
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depende de alguns fatores como: a mudança de forma imposta na conformação, a orientação 

inicial dos grãos e da temperatura de deformação (PADILHA E SICILIANO JÚNIOR, 2005). 

 

3.3.1 Textura de Laminação a Quente 

 

 No processo de laminação a quente, a microestrutura dos aços é heterogênea ao longo 

da espessura com o centro apresentando grãos alongados e deformados, e a superfície 

apresentando grãos recristalizados e equiaxiais.  Da mesma maneira a textura dos aços 

inoxidáveis ferríticos varia heterogeneamente ao longo da espessura. Nos ferríticos (Fe-

16%Cr e Fe-3%Si) há uma predominância das fibras alfa e gama no centro e das componentes 

{001}<110> e {112}<111> na superfície, (GONÇALVES, 2015).  

 Segundo (OLIVEIRA, 2014), nas ligas com Fe-17%Cr, no centro das amostras se 

desenvolve fibra alfa acompanhadas por componentes fracas de fibra gama e próximo a 

superfície, a textura alterna entre a orientação de Goss {110}<001> e outras pertencentes a 

fibra alfa como por exemplo {112}<110>. A fibra alfa agrupa os componentes cuja direção 

<110> é paralela à direção de laminação e a fibra gama contém os componentes cujo plano 

(111) é paralelo ao plano da chapa. Este comportamento é válido também às ligas contendo 

11% cromo. 

  

3.3.2 Textura de Laminação a Frio 

 

 Os metais de estrutura CCC laminados a frio podem ter a textura representada pela 

textura de chapa. Neste caso, a textura, representada pelos Índices de Miller, tem plano (hkl) 

paralelo ao plano da superfície da chapa e uma determinada direção [uvw] paralela à direção 

de laminação, (SIQUEIRA, 2010).  

 A textura após a laminação a frio é fortemente dependente da laminação a quente 

realizada anteriormente. A fibra alfa é muito mais nítida no centro do que na superfície devido 

à forte fibra alfa presente no estado inicial. Após 90% de redução a textura se torna muito 

similar nas duas camadas, centro e superfície, (RAABE e LÜCKE, 1993).  

 Em estudos feitos por Siqueira et al. (2011) em aços inoxidáveis ferríticos Fe-16%Cr 

sendo um com 0,31% de Nb (A) e outro com 0,37%Nb (B), durante a laminação a frio, forte 

fibra alfa e gama é desenvolvida em ambas as superfícies e no centro. As principais 

componentes de texturas após 80% de redução a frio são {100}<011>(cubo girado) e 

{112}<011> na superfície. Para o ferrítico A, a fibra gama não é completa, enquanto que para 
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o ferrítico B a fibra gama é completa mostrando uma densidade de orientação homogênea ao 

longo da fibra <111>. 

  

3.3.3 Textura de Recristalização 

  

 O material deformado que passa pelo processo de recozimento, segundo Padilha e 

Siciliano Júnior (2005), pode sofrer recristalização ou somente recuperação dependendo da 

temperatura de recozimento. Em temperaturas mais baixas, apenas a recuperação acontece 

sem praticamente nenhuma alteração na textura, no caso de temperaturas mais altas ocorre a 

recristalização e uma nova textura surge denominada de textura de recristalização. Raabe e 

Lücke (1993) afirmam que a textura de recristalização depende da microestrutura e textura de 

laminação a frio inicial. 

 De acordo com Matheus (2006) as propriedades de conformabilidade, embutibilidade 

e estampabilidade dos aços inoxidáveis ferríticos estão diretamente ligadas à textura de 

recristalização, assim, busca-se uma fibra gama intensa e homogênea para permitir melhoras 

nas propriedades de estampagem profunda. Deve-se evitar orientações {001}<110> oriundas 

da fibra alfa residual ou orientação de Goss surgida de uma banda de cisalhamento, pois 

induzem alta anisotropia planar, provocando “orelhamento” durante a conformação. Matheus 

(2006) e Gonçalves (2015) mostram que a textura de recristalização pode ser controlada 

diminuindo o teor de carbono e nitrogênio em solução sólida, adicionando elementos de liga 

como Nb e Ti, monitorando o tamanho de grão de chapas laminadas a frio e recozidas, 

melhorando a relação de redução durante o processo de laminação a frio e aumento a fibra 

gama nos aços laminados a quente e recozidos. 

 Raabe (1996) observou em seus estudos que na textura de recristalização para uma 

amostra com 80% de redução a frio, houve uma degradação das componentes de fibra alfa e 

aumento de fibra gama e na camada central a fibra alfa foi parcialmente removida devido à 

recuperação. Já Gonçalves (2015) utilizou um aço inoxidável ferrítico com 16% de cromo e 

verificou a evolução da recristalização em dois pacotes de amostras: o primeiro era de 

amostras laminadas a quente e recozidas (LQR) e o segundo eram amostras laminadas a 

quente e não recozidas (LQNR). A autora observou que aconteceu uma diminuição da 

intensidade da fibra de deformação alfa e aumento da intensidade da fibra gama. Para as 

amostras LQNR, à medida que se aumentava a temperatura de recozimento a orientação dos 

grãos se tornava mais heterogênea e nas amostras LQR a orientação dos grãos é bem mais 

homogênea, o que a torna mais adequada para estampagem. 
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 No crescimento normal de grãos após a recristalização não ocorre mudanças marcantes 

de textura, mas quando ocorre à recristalização secundária a textura resultante geralmente é 

diferente das texturas de deformação e recristalização, (PADILHA E SICILIANO JÚNIOR, 

2005). 

 

3.4 Recristalização 

  

 Quando um metal é deformado plasticamente a frio, ou seja, encruado, essa 

deformação vem acompanhada por um aumento da densidade de discordâncias, do número de 

defeitos pontuais e por um alongamento dos grãos no sentido da deformação. Esses fatores 

geram um aumento da dureza e resistência mecânica e uma diminuição na ductilidade do 

metal (CHIAVERINI, 2003; KRAUSS, 2005). 

 Durante a deformação plástica, um trabalho é realizado o qual é consumido na forma 

de calor, que causa uma elevação de temperatura no material, sob o efeito da deformação. 

Entretanto, cerca de 10% desse calor é armazenado no metal em forma de energia e essa 

energia atua como força capaz de fazer o sistema voltar às condições iniciais, isto é, como 

estrutura não deformada, desde que com certas condições de temperaturas e tempos 

favoráveis a isso. Esse processo de aquecimento é chamado de recozimento, (CHIAVERINI, 

2003; KRAUSS, 2005; PADILHA E SICILIANO JÚNIOR, 2005). 

 No tratamento térmico de recozimento é possível observar três principais estágios: 

recuperação, recristalização e crescimento de grão. Outra possível ocorrência é a 

recristalização secundária ou crescimento anormal dos grãos. Padilha e Siciliano Júnior 

(2005) fazem um resumo dos principais estágios no recozimento: 

✓ Recuperação: ocorre um rearranjo das discordâncias que permite que as tensões 

introduzidas durante o encruamento sejam diminuídas, embora não haja mudança na 

quantidade de defeitos presentes. 

✓ Recristalização: consiste no surgimento de novos e pequenos cristais cuja composição de 

estrutura é idêntica aos grãos originais não deformados. Surgem em primeiro lugar em 

partes da estrutura mais deformada. A recristalização é um fenômeno de nucleação. 

✓ Crescimento de grão: em temperaturas mais elevadas, os grãos recristalizados tendem a 

crescer mediante a absorção por parte de alguns grãos dos grãos vizinhos. 

✓ Recristalização secundária: quando o crescimento normal de grãos é interrompido pelo 

crescimento exagerado de determinados grãos. 
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A figura 3.8 mostra um esquema ilustrando esses estágios que acontecem durante o 

tratamento térmico de recozimento. 

 

 
Figura 3.8- Desenho esquemático com os estágios do processo de recozimento. 

Fonte: Adaptado de Humphreys e Hatherly, 2004. 

 

Algumas variáveis afetam o recozimento como: encruamento prévio, tamanho de grão, 

pureza. 

 

3.4.1 Fatores que Afetam a Recristalização 

 

 Alguns fatores podem afetar o fenômeno de recristalização. Guida (2006) e Reed-Hill 

(1982) falam sobre as relações desses fatores com o processo de recristalização: 

✓ Grau de deformação: é necessária uma quantidade mínima de deformação para ocorrer a 

recristalização e à medida que se aumenta o encruamento a recristalização é acelerada. 

Tomando como exemplo amostras de um mesmo material, com diferenças no grau de 

deformação, recozidos a uma mesma temperatura de 533°C, os tempos de recristalização 

para a deformação maior é de 1,6 horas e para a menor redução é de 40 horas. Em relação 

à temperatura, quanto menor a deformação, maior a temperatura é preciso para provocar a 

recristalização. 

✓ Temperatura de recozimento: Quanto maior a temperatura de recozimento, menor é o 

tempo necessário para a completa recristalização. Uma maneira de verificar a evolução da 
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recristalização em função da temperatura é traçando as curvas de recristalização isotérmica 

como mostra a Figura 3.9. 

 

Figura 3.9- Curvas de recristalização isotérmica para o cobre puro (99,999% Cu) laminado a frio com 

redução de 98%. 

Fonte: Reed-Hill, 1982. 

 

✓ Pureza do metal: com o aumento da pureza do metal, a temperatura de recristalização 

diminui. Pequenas quantidades como 0,01% de um átomo “estranho” em solução sólida já 

é suficiente para aumentar a temperatura de recristalização, dependendo do soluto, essa 

elevação pode ser de até centenas de graus. 

✓ Tamanho de grão inicial: para um dado grau de deformação, quanto menores os grãos 

iniciais, maior será a velocidade de nucleação e consequentemente menor o tamanho de 

grão recristalizado. 

✓ Tamanho do grão recristalizado: é o tamanho de grão ao térmico da recristalização antes 

que tenha ocorrido tempo para o crescimento de grão. O tamanho de grão final é 

fortemente dependente do grau de deformação, assim, quanto maior o grau de deformação, 

menor será o tamanho do grão ao final da recristalização. A Figura 3.10 mostra a 

dependência do tamanho de grão recristalizado em relação ao grau de deformação. 

 

 

Figura 3.10- Efeito da deformação sobre o tamanho de grão recristalizado do latão alfa. 
Fonte: Reed-Hill, 1982. 
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 No caso de uma redução na seção transversal, diferentes processos de conformação 

como laminação, estampagem, etc., produzem diferentes graus de deformações efetivas. Por 

isso, não se pode obter comportamentos idênticos de recristalização. 

 

3.4.2 Recristalização do Aço Inoxidável Ferrítico 

 

 De acordo com Chiaverini (2003) e Krauss (2005), o único tratamento térmico que se 

aplica aos aços inoxidáveis ferrítico é o tratamento de recozimento, ou melhor, de 

recristalização, pois nessa condição os ferríticos apresentam as melhores características de 

ductilidade, baixa dureza e resistência a corrosão. Normalmente a temperatura utilizada para o 

recozimento é na faixa de 650 a 825°C, pois em temperaturas menores pode apresentar o 

fenômeno de “fragilidade a 475°C”. Esse fenômeno ocorre quando o metal é exposto por 

longos tempos e resfriados lentamente na faixa de 400 a 525°C, principalmente entre 470 a 

480°C. Essa fragilização é atribuída à precipitação de uma ferrita ligada ao cromo e os aços 

inoxidáveis ferríticos mais sujeitos a este fenômeno são de maiores teores de cromo. O 

resfriamento deve ser rápido, ao ar ou em água. 

 Alguns autores estudaram a recristalização de aço inoxidável ferrítico com 16% de 

cromo. Siqueira et al. (2007) fez estudos com reduções de 50 e 80% e realizou tratamentos 

térmicos de recozimento na faixa de temperatura de 300 a 1100°C por 15 minutos. Os autores 

verificaram que a amostra mais deformada começou a recristalizar a 600°C enquanto para a 

deformação de 50% começou a recristalizar em temperaturas mais altas. Em ambas as 

reduções, o amaciamento das amostras é mais pronunciado a partir de 800°C e a partir de 

900°C não há mudança muito significativa, o que indica que a recristalização está completa. 

 Nos estudos realizados por Ferreiria et al. (2014) com o ferrítico AISI 430 estabilizado 

ao Nb foram realizados tratamento de recozimento na faixa de temperatura de 400 a 1000°C 

durante 15 minutos. A nucleação e crescimento de grão ocorreram na faixa de 700 a 900°C 

como mostra a micrografia da Figura 3.11. A recristalização completa ocorreu a partir da 

temperatura de 800°C.  
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Figura 3.11- Evolução da recristalização após recozimento em diferentes temperaturas: (a) 700°C, (b) 

750°C, (c) 900°C e (d) 1000°C. Ataque Villela. 

Fonte: Ferreira et al., 2014. 

  

 Ferreira et al. (2014) realizou em seus estudos a comparação de duas técnicas para 

avaliação da recristalização do aço inoxidável ferrítico. A primeira técnica usou-se o ensaio 

de microdureza e avaliou-se a fração amaciada. Na segunda mediu-se a fração recristalizada 

usando a difração de elétrons retroespalhados, EBSD (Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12- Fração recristalizada em função da temperatura de recozimento.  

Fonte: Adaptado de Ferreira et al., 2014. 

 

 Nota-se que a fração recristalizada medida pela microdureza foi bem aproximada 

daquela traçada através do método de difração de elétrons retroespalhados (EBSD). 
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3.5 Estudo da Transformação de Fases por Dilatometria 

 

Os aços inoxidáveis Fe-Cr e baixo carbono têm uma microestrutura constituída de 

ferrita ou martensita ou ferrita e martensita, dependendo do conteúdo de Cr e da taxa de 

resfriamento. Quando o conteúdo de Cr é menor que 12% em peso é possível obter a 

microestrutura martensítica sob rápido resfriamento, desde que o aço pode ser feito 

completamente austenítico a elevadas temperaturas. Para conteúdos maiores que 12% de Cr o 

aço é completamente ferrítico e existe entre o campo austenítico e ferrítico uma estreita faixa 

de composição que define as ligas semi-ferríticas, com uma microestrutura consistindo ferrita 

δ mais carbonetos de cromo se resfriado lentamente e ferrita mais martensita se resfriado 

rapidamente (KRAUSS, 2005; LAKSHMINARAYANAN e BALASUBRAMANIAN, 2010). 

Contudo, os aços inoxidáveis ferríticos podem apresentar problemas durante o 

processo de soldagem, devido a formação de martensita e crescimento de grão, que causam a 

redução da ductilidade e tenacidade. Portanto, é essencial o conhecimento da transformação 

de fases no estado sólido destas ligas, avaliando a cinética de formação das fases ferrita e 

martensita. A dilatometria tem-se mostrado uma técnica importante neste estudo Andrés et al. 

(2002) e Tsai, et al. (2002), mas poucos trabalhos descrevem a transformação de fases em 

aços inoxidáveis ferríticos (LIMA e ESPIRITO SANTO, 2012). A Figura 3.13, mostra uma 

curva dilatométrica, cujo tratamento foi realizado a 1000°C com tempo de permanência de 2 

minutos seguido de resfriamento rápido, onde é possível observar o início da transformação 

austenítica e início da transformação martensítica. 

 

 

Figura 3.13- Curvas dilatométricas para as direções de laminação, transversal e normal para um aço 

inoxidável com 16%Cr. 

Fonte: Adaptado de Mola, Chae e Cooman, 2010 
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Geralmente, a temperatura de início de formação da martensita, Mi, é afetada pela 

composição química (ANDREWS, 1965), tamanho de grão austenítico (KITAHARA, TSUJI 

e MINAMINO, 2006) e taxa de resfriamento (TSAI et al., 2002; BRACHET et al., 1998; 

GAO et al., 2014). Elevadas temperaturas de austenitização e taxas de resfriamento diminuem 

a temperatura Mi, como sugerido por Tsai et al. (2002) e Gao et al. (2014). 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

Neste tópico é apresentada a metodologia usada para o desenvolvimento do trabalho. 

O foco do trabalho foi avaliar a microestrutura, textura cristalográfica e propriedades 

mecânicas em amostras de um aço inoxidável ferrítico ASTM 410 após deformação a frio e 

durante o recozimento final em diferentes temperaturas.  

 

4.1 Material 

 

Foram utilizadas amostras do aço inoxidável ferrítico ASTM 410 fabricado pela 

Aperam South America retiradas de bobinas laminadas a quente e recozidas, e também após 

redução a frio de 30 e 60%. A composição química foi realizada no Centro de Pesquisa da 

APERAM, listada na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1- Composição química do aço estudado (% em peso) 

Aço C Cr Mn Nb Si Ni N 

P410M 0,011 11,1 0,533 0,0024 0,526 0,305 0,013 

 

4.2 Métodos 

 

Para este trabalho foi necessário fazer o uso de alguns procedimentos experimentais: 

coleta e preparação das amostras laminadas a quente e recozidas, laminação a frio, 

dilatometria e recozimento final; caracterização das amostras nas etapas de laminação a frio e 

recozimento final, por meio da microscopia ótica, difração de raios-X, EBSD (Electron Back-

Scattering Diffraction) e teste mecânico de microdureza. 

 

4.2.1 Laminação a Quente 

  

O aço P410M foi laminado a quente em laminador industrial do tipo Rougher e 

STECKEL da empresa Aperam. A laminação a quente para este material foi realizado em 

temperaturas entre 800 e 1150°C, iniciando em uma espessura de 200mm até uma espessura 

final de 28mm no laminador Rougher. Em seguida foi realizada a laminação de acabamento 

no laminador STECKEL.  As bobinas laminadas a quente (BQs) com espessura final de 4mm 
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foram recozidas em forno contínuo industrial seguido de decapagem para retirada da camada 

superficial de carepa e, após esta etapa, a BQs foram divididas ao meio e retirada amostras 

para o presente trabalho. 

Essas amostras foram utilizadas no ensaio de dilatometria e um conjunto de amostras 

foram submetidas ao processo de laminação a frio.  

 

4.2.2 Laminação a Frio 

 

 Para a laminação a frio, amostras com dimensões de 300x100x4mm (direção de 

laminação, transversal e espessura respectivamente) foram laminadas em laminador piloto 

tipo DUO marca FENN com 30 e 60% de redução na espessura, o que resultou em uma 

espessura final de 2,8 e 1,6mm, respectivamente. 

 Essas amostras foram utilizadas para realizar o tratamento térmico de recozimento 

final em diferentes temperaturas para avaliar a evolução da microestrutura, da recristalização 

e da microdureza. 

 

4.2.3 Simulação Computacional 

 

A predição termodinâmica da estabilidade das fases e das frações em massa no 

equilíbrio foram realizadas usando o software Matcalc (KOZESCHNIK e BUCHMAYR, 

2001), versão da base de dados mc_fe_v2.057.tdb. O cálculo foi realizado utilizando a 

composição química do aço em estudo (Tabela 4.1). 

 

4.2.4 Ensaio de Dilatometria 

  

 O ensaio de dilatometria foi realizado para determinar as temperaturas de 

transformações de fase no aquecimento Ac1 e Ac3 (início e fim de formação da austenita) e as 

temperaturas de transformações de fases no resfriamento Ar3 (início de formação da ferrita), 

Mi (início de formação da martensita) e Mf (fim de formação da martensita). 

 Nesse ensaio foram utilizadas amostras cilíndricas usinadas até a dimensão final de 

3mm de diâmetro e 10mm de comprimento. O ensaio foi realizado no Laboratório de 

Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica (LTM) da UFOP com o Dilatômetro de Têmpera 

LINSEIS, modelo L78 R.I.T.A. Um termopar do tipo K foi soldado as amostras para controle 

de temperatura e a aquisição de dados foi feito através do software R.I.T.A. (Rapid Inductive 
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Thermal Analysis). O resfriamento se deu por meio de gás hélio. 

 A tabela 4.2 mostra as taxas de aquecimento, resfriamento e temperatura máxima 

utilizada no ensaio. 

 

Tabela 4.2- Parâmetros utilizados no ensaio de dilatometria 

Amostra 
Taxa de 

aquecimento 

Taxa de 

resfriamento 

Temperatura 

máxima 

CCT-1 

5°C/s 

1°C/s 

1000°C 

CCT-2 5°C/s 

CCT-3 10°C/s 

CCT-4 30°C/s 

CCT-5 100°C/s 

CCT-6 1°C/s 0,5°C/s 1150°C 

 

 Todas as seis amostras ao atingirem suas respectivas temperaturas máximas, 

permaneceram na mesma por um período de 1 minuto. 

 Foi feita avaliação microestrutural e de microdureza em todas as amostras oriundas do 

ensaio dilatométrico e também em uma amostra no estado de entrega, ou seja, sem passar pelo 

ensaio de dilatometria. 

Na descrição da cinética de formação da martensita, fez-se a determinação da fração 

volumétrica de martensita formada utilizando a regra da alavanca, cujo método de aplicação à 

curva dilatométrica está detalhado em Lopes e Cota (2014). 

 

4.2.5 Evolução Microestrutural 

  

 Para as análises das imagens via microscopia ótica todas as amostras (estado de 

entrega, após dilatometria, após recozimento) foram preparadas no laboratório LTM. Elas 

foram embutidas a frio na direção longitudinal, com uma mistura de resina de poliéster 

(100ml) e catalisador (10gotas) e seguiram para a preparação metalográfica que consistiu nas 

seguintes etapas: 

✓ Preparação em lixadeira elétrica com lixa de cinta de grão 80; 

✓ Lixamento a úmido obedecendo a seguinte sequência de granulometria: 120, 240, 320, 

400, 600, 800 e 1200#; 
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✓ Polimento com alumina em suspensão de 1µm; 

✓ Polimento com pasta de diamante de 1 e 0,25µm. 

Após a preparação metalográfica as amostras foram atacadas quimicamente durante 

60s com reagente Villela, composto por 2 gramas de ácido pícrico, 100ml de álcool e 5ml de 

ácido clorídrico. 

A aquisição de imagens foi feita utilizando uma microcâmera integrada ao 

Microscópio Ótico Trinocular de Lente Invertida da marca Pantec. As imagens foram 

capturadas e analisadas através do software UMIAS. 

 

4.2.6 Avaliação Microdureza 

 

 A avaliação da dureza foi realizada, no laboratório LTM / DEMET / UFOP, por meio 

do ensaio de microdureza Vickers usando o microdurômetro Digital Microhardness Tester da 

marca Pantec.  

 Para as amostras submetidas a dilatometria foram realizadas 15 medições, Figura 4.1, 

em cada amostra com carga de 200gf aplicada por 5s. 

 

 

Figura 4.1- Perfil de microdureza para as amostras submetidas ao ensaio dilatométrico.  

 

 Para as amostras que foram submetidas ao tratamento térmico de recozimento foram 

realizadas 20 medições com a carga de 200gf por 5s. Nessas amostras foi traçado dois perfis 

na transversal, Figura 4.2, com o objetivo de fazer uma média global devido a diferença de 

recristalização que ocorre na superfície e centro. 

 

 

Figura 4.2- Perfil de microdureza para as amostras submetidas ao tratamento de recozimento, amostra 

com 30% de redução.  
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4.2.7 Perfil Térmico 

 

 O perfil térmico foi realizado para se determinar o tempo de aquecimento para as 

amostras atingirem a temperatura de tratamento térmico de recozimento final. Esse perfil foi 

realizado no laboratório LTM / DEMET / UFOP utilizando forno tubular Chevenard com o 

auxílio de um termopar acoplado a amostra e os softwares Fieldchart e Origin.  

 Foi utilizada uma amostra de cada espessura proveniente da laminação a frio e 

temperaturas de 600, 700, 760, 780, 800, 820 e 850°C.  As Figuras 4.3 e 4.4 mostram o tempo 

de aquecimento total para cada amostra. 

 

 
Figura 4.3- Tempo de aquecimento para amostra com 1,6mm de espessura (60%de redução). 

 

 
Figura 4.4- Tempo de aquecimento para amostra com 2,8mm de espessura (30%de redução). 
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Uma linha de tendência foi traçada para ajustar os tempos de aquecimento para cada 

temperatura levando em consideração as variáveis experimentais.  

 

4.2.8 Recozimento Final 

  

 Para o tratamento de recozimento final foram retiradas amostras de dimensões 

30x20x1,6mm e 30x20x2,8mm (direção de laminação, transversal e espessura 

respectivamente) das chapas laminadas a frio. O tempo total de tratamento térmico de 

recozimento para as duas espessuras, mostrado nas Figuras 4.5 e 4.6, foi o tempo de 

aquecimento obtido no perfil térmico somado ao tempo de permanência de 30s. 

 

 

Figura 4.5- Fluxograma com o tempo total de tratamento para as amostras com 1,6mm de espessura. 
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Figura 4.6- Fluxograma com o tempo total de tratamento para as amostras com 2,8mm de espessura. 

 

O tratamento foi realizado no forno tubular Chevenard e a amostra resfriada em água. 

 

4.2.9 Textura Cristalográfica 

 

 A textura cristalográfica foi analisada em duas amostras deformadas a frio e nas 

amostras submetidas ao tratamento de recozimento final. A textura das amostras deformadas a 

frio foi caracterizada usando difração de raios-X, na superfície e no centro, e as amostras 

recozidas foram analisadas via EBSD. 

 A difração de raios-X foi realizada no Centro de Pesquisa da APERAM com o 

difratômero (goniômetro) X’Pert da marca Philips, sendo avaliados os planos cristalográficos 

(110) (220) e (211), em amostras de 50x50mm para cada redução, no sentido de laminação 

(Figura 4.7). As amostras foram superficialmente preparadas usando lixa de granulometria 

500 e 600# para homogeneizar a superfície e atacada com HNO3 + HF. Os dados foram 

obtidos por meio do software X’Pert Collector e a ODF (orientation distribuition function – 

função de distribuição de orientações) foi determinada com o auxílio o software Format 

X’Pert Van Houtte na condição de simetria ortorrômbica. Este programa utiliza a notação de 
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Bunge para os três ângulos de Euler. Nas seções de φ2 constante,  aparece na vertical e φ1 na 

horizontal, com variação destes ângulos é de 0 a 90°C. 

 

 

Figura 4.7- Representação da amostra para análise de difração de raios-X. 

 

A textura das amostras recozidas foi analisada via EBSD acoplado ao microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) com filamento de tungstênio da marca Philips, modelo XL-30 

do Centro de Pesquisa da APERAM com a utilização do software OIM. A preparação 

metalográfica consistiu das seguintes etapas: 

✓ Lixamento obedecendo a seguinte sequência de granulometria: 220, 320, 500, 600#; 

✓ Polimento com pasta de diamante de 9, 3 e 1µm, respectivamente; 

✓ Polimento com sílica coloidal de 0,05µm. 

A textura das amostras recozidas foi analisada em duas regiões, na borda e centro. A 

Figura 4.8 mostra esquematicamente a localização das três regiões analisadas, superfície, 

borda e centro, das amostras laminadas a frio e recozidas. 

 

  

Figura 4.8- Representação das regiões de análise da textura cristalográfica para as amostras laminadas 

a frio e recozidas. 
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4.2.10 Fração Recristalizada 

 

 A evolução da fração recristalizada em função da temperatura foi avaliada via 

microdureza Vickers e mapas de IQ (índice de qualidade) obtidas por meio do EBSD. 

 

4.2.11 Avaliação da Recristalização Via Mapas de IQ 

 

 O índice de qualidade de imagem (IQ) é um parâmetro que descreve a nitidez do 

padrão de difração de elétrons retroespalhados. Através do contraste das bandas de Kikuchi é 

possível caracterizar essa nitidez. As regiões deformadas possuem maior densidade de 

distorções caracterizando uma redução do contraste das bandas de Kikuchi, enquanto as 

regiões recristalizadas se apresentam de forma mais clara e nítida. 

 Para avaliar a recristalização através do mapa de IQ foi utilizado um mapa codificado 

por cores do tipo: Grain Orientation Spread, onde é calculado a desorientação média entre 

todos os pontos no grão. Nesta função é gerada uma escala de cores, Figura X, em que o 

intervalo de menor valor médio indica os grãos mais nítidos. Neste caso, os grãos azuis são 

caracterizados como recristalizados. 

 

 

Figura 4.9- Escala de cores da função grain orientation spread utilizada para caracterizar grãos 

recristalizados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico são apresentados os resultados obtidos das análises dilatométricas, 

microdureza, evolução microestrutural e evolução da textura cristalográfica durante o 

tratamento térmico de recozimento do aço P410M. 

  

5.1 Temperaturas de Transformação de Fases no Equilíbrio 

 

 O programa Matcalc foi usado para estimar as composições químicas e as frações em 

massa das fases presentes em equilíbrio para o aço P410M, utilizando a base de dados 

mc_fe_v2.057.tbd. O cálculo do diagrama de fases de equilíbrio como uma função do 

conteúdo de cromo (% em peso) foi desenvolvido para o aço inoxidável ferrítico, mantendo o 

conteúdo de todos os outros elementos de liga constantes, de acordo com a composição 

química da liga em estudo. A Figura 5.1 mostra o diagrama de fases construído a partir do 

Matcalc. 

 

 
Figura 5.1- Diagrama de fases calculado usando o software Matcalc para o aço inoxidável em estudo. 

 

Observa-se que o aço solidifica primariamente na fase ferrítica (ferrita δ), com uma 

temperatura solidus, Ae6, de aproximadamente 1500°C. Durante a solidificação, a liga com 

11,1% de Cr passa pelo campo bifásico de austenita e ferrita α, e depois pelo campo 
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monofásico austenítico. As temperaturas de transformação de fases no equilíbrio, 

considerando o resfriamento, Ae1 (fim da transformação da austenita em ferrita α, Ae3 (início 

de transformação da austenita em ferrita α), Ae4 (temperatura de fim de transformação da 

ferrita α em austenita), Ae5 (início de transformação da ferrita δ em austenita) foram 

calculadas e seus valores são dados na Tabela 5.1. O campo monofásico austenítico se estende 

até 13,6% de Cr, no intervalo de temperatura de 822,6 a 1186°C para a liga em estudo com 

11,1% de Cr. 

 

Tabela 5.1. Temperaturas críticas de transformação de fases considerando a liga com 

11,1%Cr. 

Ae1 (°C) Ae3 (°C) Ae4 (°C) Ae5 (°C) Ae6 (°C) 

768 822,6 1186 1288 1498 

 

A Figura 5.2 a fração em massa das fases presentes no equilíbrio em função da 

temperatura: austenita e ferrita, e do composto M23C6. 

 

 
Figura 5.2- Fração em massa das fases e compostos presentes no equilíbrio em função da temperatura 

- Matcalc. 

 

É possível observar que o aço P410M, um inoxidável ferrítico, apresenta um campo 

monofásico austenítico em altas temperaturas. O composto M23C6 precipita abaixo de 775°C e 

sua fração em massa é de aproximadamente 0,25% à temperatura de 400°C.  
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5.2 Temperaturas de Transformação de Fases Fora do Equilíbrio 

 

Por meio dos ensaios dilatométricos foram medidas as temperaturas de transformações 

de fases no aquecimento e resfriamento. No aquecimento, determinou-se as temperaturas Ac1 

e Ac3 para a taxa de aquecimento de 1ºC/s (Figura 5.3). A temperatura de início de formação 

da austenita (Ac1) é definida como a temperatura na qual a expansão térmica linear, 

representada graficamente pela função ΔL=f(T), sofre um desvio da linearidade, devido à 

contração volumétrica associada com a formação da austenita. O ponto da curva no qual 

ocorre o desvio foi obtido por extrapolação da porção linear da curva de expansão térmica. A 

temperatura de fim de formação da austenita (Ac3) é definida como a temperatura a partir da 

qual a curva dilatométrica volta a ter um comportamento linear e o material volta a sofrer 

expansão térmica, devido ao fim da transformação. A temperatura Ac3 foi obtida por 

extrapolação da porção linear da curva dilatométrica após a transformação. 

 

 
Figura 5.3- Temperaturas Ac1 e Ac3 segundo ensaio de dilatometria. 

 

Ao comparar as temperaturas obtidas no Matcalc com os valores obtidos no ensaio de 

dilatometria, observa-se a partir da Figura 5.3 que as temperaturas de transformação de fase 

no aquecimento são superiores às temperaturas no equilíbrio: Ac1 = 801°C e Ac3 = 941°C. 

As temperaturas de transformações de fases no resfriamento foram determinadas para 

as diferentes taxas de resfriamento. A determinação da temperatura Ar3 (temperatura de início 

da transformação da austenita em ferrita) foi possível determinar apenas para as taxas de 

resfriamentos mais baixas, 0,5 e 1,0°C/s, cujos valores são 761 e 745°C, respectivamente. A 

Figura 5.4 mostra como foram determinadas essas temperaturas. 
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Figura 5.4- Temperatura Ar3 segundo ensaio de dilatometria para taxa de resfriamento de 0,5°C/s  – 

Amostra CCT-6. 

 

Em todas as taxas de resfriamento utilizadas nos ensaios dilatométricos verifica-se a 

formação de martensita. A Figura 5.5 mostra as curvas dilatométricas no resfriamento na faixa 

de temperatura em que se observa a transformação da austenita em martensita. Na figura 5.6 é 

detalhada a determinação das temperaturas de formação da martensita: Mi – temperatura de 

início de formação, quando ocorre uma dilatação do material e um desvio da linearidade; Mf – 

temperatura de fim de formação, quando a curva volta ao comportamento linear. 

 

 
Figura 5.5- Curvas dilatométricas no resfriamento das amostras com taxas de resfriamento de 1, 5, 10, 

30 e 100°C. 
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Figura 5.6- Curva dilatométrica para a taxa de resfriamento de 0,5°C/s indicando as temperaturas Mi e 

Mf. 

 

A tabela 5.2 e a Figura 5.7 mostram as temperaturas de início e fim de formação da 

martensita para as diferentes taxas de resfriamento como uma função da taxa de resfriamento.  

 

Tabela 5.2- Temperaturas Mi e Mf em função da taxa de resfriamento 

Taxas 

Aquecimento/resfriamento 
Mi (°C) Mf (°C) 

1°C/s / 0,5°C/s 526 354 

5°C/s / 1°C/s 485 335 

5°C/s / 5°C/s 481 339 

5°C/s / 10°C/s 472 321 

5°C/s / 30°C/s 448 311 

5°C/s / 100°C/s 418 280 
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Figura 5.7- Temperaturas Mi e Mf e a diferença Mi-Mf em função da taxa de resfriamento. 

  

Fazendo análise das amostras resfriadas nas taxas de 1, 5, 10, 30 e 100ºC/s, que têm a 

mesma taxa de aquecimento, é possível perceber que o aumento na taxa de resfriamento 

resulta em uma diminuição das temperaturas Mi e Mf. Esse mesmo comportamento foi 

observado por Tsai et al. (2002) em relação à temperatura Mi. Esse comportamento se 

mantém quando considera-se a amostra aquecida à taxa menor de 1ºC/s. Isso ocorre, pois, 

uma maior taxa de resfriamento implica na necessidade de uma maior força motriz para que a 

transformação ocorra, ou seja, menor valor de Mi. 

  

5.2.1 Micrografias e Microdureza Após Ensaio Dilatométrico 

 

 A Figura 5.8 mostra a microestrutura do aço no estado de entrega (E.E), após a 

laminação a quente, que foi utilizada para a realização do ensaio de dilatometria. Observa-se 

uma microestrutura ferrítica com grãos alongados na direção de laminação.  
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Figura 5.8- Microestrutura como fornecida após laminação a quente – Ataque Villela – 200x. 

 

 A microestrutura das amostras oriundas do ensaio dilatométrico mostra a presença da 

martensita nas taxas de resfriamento de 0,5 a 100ºC/s (Figura 5.9). 

 

 
Figura 5.9- Microestruturas das amostras após ensaio dilatométrico (CCT1-1ºC/s; CCT2-5ºC/s; 

CCT3-10ºC/s; CCT4-30ºC/s; CCT5-100ºC/s; CCT6-0,5°C/s) – Ataque Villela – 400x. 
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 Para amostras resfriadas a 1°C/s, 5°C/s, 10°C/s, 30°C/s e 100°C/s, com o aumento da 

taxa de resfriamento a microestrutura ficou mais refinada. A amostra resfriada a 0,5°C/s (taxa 

de aquecimento de 1°C/s) que foi aquecida a uma temperatura maior, apresentou a 

microestrutura mais grosseira. 

  Além da microestrutura martensítica é possível observar em todas as amostras uma 

pequena quantidade de ferrita de aproximadamente 3%. A Figura 5.10 mostra em detalhe essa 

fase na amostra CCT-6 onde a ferrita está mais evidenciada. O fato da amostra CCT-6 

apresentar de maneira mais pronunciada pode ser explicado pela temperatura de tratamento, 

1150°C, que é superior às demais. Cardoso et al. (2001) observou que a quantidade de ferrita 

aumenta com o aumento da temperatura de aquecimento até cerca de 1300ºC. 

 

 
Figura 5.10- Ferrita em detalhe na amostra com taxa de resfriamento de 0,5°C/s – Ataque Villela – 

400x. 
  

 A mudança da fração volumétrica da martensita em função da temperatura a várias 

taxas de resfriamento, no intervalo de 0,5 a 100°C/s, está representada na Figura 5.11. Deve-

se notar que a fração de martensita foi calculada usando a regra da alavanca aplicada às 

curvas dilatométricas, considerando-se somente a transformação da austenita em martensita, 

com fração volumétrica de ferrita não avaliada, ou seja, a quantidade de martensita varia de 0 

a 1. 

 

Ferrita  
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Figura 5.11- Fração volumétrica de martensita em função da temperatura calculada das curvas 

dilatométricas por meio da aplicação da regra da alavanca, para várias taxas de resfriamento. 

 

A microdureza foi medida em todas as amostras e os valores médios de cada uma 

estão na tabela 5.3 e a Figura 5.12 mostra a variação dos valores obtidos. 

 

Tabela 5.3- Valor médio da microdureza para as amostras como fornecida e após dilatometria 

Taxas 

resfriamento 
Microdureza (HV) 

E.E 217 

1°C/s 333 

5°C/s 331 

10°C/s 328 

30°C/s 329 

100°C/s 336 

0,5°C/s 318 

 

 



 

39 
 

 
Figura 5.12- Microdurezas das amostras no estado de entrega e após ensaio dilatométrico. 

 

 

 A amostra E.E apresentou um valor de dureza esperado para uma estrutura ferrítica de 

217 ±4 (erro padrão com 95% de confiança). A microdureza Vickers das amostras submetidas 

a taxas de resfriamento entre 0,5 e 100°C/s variou de 319 a 338, sendo as microestruturas das 

amostras majoritariamente martensíticas. Se a taxa de resfriamento é alta, a martensita é 

essencialmente uma solução supersaturada de carbono em uma matriz de ferro tetragonal de 

corpo centrado. A dureza da martensita aumenta dramaticamente com o conteúdo de carbono, 

mas com somente 0,011%C, o aço inoxidável é relativamente macio. Além disso, devido aos 

altos valores das temperaturas Mi o auto-revenimento da martensita ocorre durante o 

resfriamento até a temperatura ambiente, o que contribui para os baixos valores da 

microdureza Vickers. 

 

5.2.2 Cinética da Transformação Martensítica 

 

A partir dos resultados dos ensaios dilatométricos foi possível calcular a cinética de 

formação da martensita, a taxa de transformação (df/dt: derivada temporal da fração 

volumétrica de martensita) (GAO et al., 2012) nas amostras submetidas a diferentes taxas de 

resfriamento em função da fração volumétrica de martensita, como está mostrada na Figura 

5.13. Observa-se que a transformação martensítica exibe certas características que permitem 

avaliar a cinética de transformação. Primeiro, as temperaturas de início e fim de formação da 

martensita estão relacionadas com a taxa de resfriamento, ou seja, Mi e Mf diminuem com 

aumento da taxa de resfriamento. Segundo, o intervalo de formação da martensita, de Mi até 

Mf, tende a diminuir quando a taxa de resfriamento aumenta. 
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Figura 5.13- Taxa de formação da martensita (df/dt) como uma função da fração de martensita (f), a 

várias taxas de resfriamento. 

 

Além disto, observa-se na Figura 5.13 que a taxa de transformação martensítica cresce 

abruptamente, alcança um valor pico com a formação de aproximadamente 42% de martensita 

e então diminui até zero quando cessa a transformação. O valor de pico da taxa de formação 

da martensita (df/dt máximo) cresce com o aumento da taxa de resfriamento. Para a taxa de 

resfriamento de 0,5°C/s o valor deste pico é 0,01s-1 e alcança 2,54s-1 para a taxa de 

resfriamento de 100°C/s. A dependência da fração de martensita com a temperatura, para cada 

taxa de resfriamento (Fig. 5.11 e 5.13) é uma característica de uma transformação atérmica, o 

que significa que a fração de martensita cresce com a diminuição da temperatura abaixo de 

Mi. 

 

5.2 Recristalização 

 

 A avaliação da recristalização das amostras estudadas foi feita por meio de 

microscopia ótica, ensaios de microdureza Vickers acompanhado do cálculo de fração 

amaciada e também utilizando os mapas de IQ (qualidade de imagem), obtidas por meio de 

EBSD. 

 

5.2.1 Microscopia Ótica 

 

 As imagens de microscopia ótica foram adquiridas para analisar a ocorrência de 

recristalização das amostras em várias temperaturas. Nas Figuras 5.14 e 5.15, são mostradas 

respectivamente, as microestruturas das amostras deformadas de 30 e 60%, para a menor e 
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maior temperatura de recozimento. É possível observar que na deformação de 30% não 

ocorreu recristalização, apresentando, talvez, um início de recristalização na superfície, 

enquanto que para a deformação de 60% tem-se a ocorrência de recristalização à temperatura 

de 850°C. 

 

Figura 5.14- Microestruturas das amostras com 30% de deformação para as temperaturas de 

recozimento de 600 e 850°C – Ataque Villela – 200x. 
 

 
Figura 5.15- Microestruturas das amostras com 60% de deformação para as temperaturas de 

recozimento de 600 e 850°C – Ataque Villela – 200x. 

 

 Em se tratando da mesma temperatura e tempo de recozimento para as duas 

deformações, um maior grau de deformação das amostras aumenta a quantidade de núcleos 

formados e o potencial termodinâmico para a recristalização, o que explica a completa 

recristalização da amostra deformada em 60% e recozida a 850°C por 30s (REED-HILL, 

1982; GUIDA, 2006; PADILHA E SICILIANO LÚNIOR, 2005), as amostras deformadas em 

30% ocorreu apenas a recuperação, sem mudança de microestrutura. 

 As imagens das microestruturas das amostras recozidas nas demais condições de 

temperatura para as duas deformações a frio estão anexadas no Apêndice I. 
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5.2.2 Microdureza e Fração Amaciada 

  

 Os valores médios de microdureza Vickers para cada temperatura de recozimento nas 

respectivas deformações são mostrados na Tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4- Valores médio de microdureza obtidos para cada temperatura de recozimento 

Temperatura / Condição 
Microdureza (HV) 

30% 

Microdureza (HV) 

60% 

Encruada 221±4 HV0.2 258±4 HV0.2 

600°C 219±4 HV0.2 245±4 HV0.2 

700°C 213±4 HV0.2 233±4 HV0.2 

760°C 209±4 HV0.2 217±4 HV0.2 

780°C 212±4 HV0.2 194±4 HV0.2 

800°C 206±4 HV0.2 181±4 HV0.2 

820°C 189±4 HV0.2 158±4 HV0.2 

850°C 197±4 HV0.2 156±4 HV0.2 

 

É possível observar que para a deformação a frio das amostras de 60% o valor da 

microdureza diminui com o aumento da temperatura e para a deformação a frio das amostras 

de 30% os valores da microdureza não sofrem uma alteração considerável quando a 

temperatura de recozimento é aumentada. Nas Figuras 5.16 e 5.17 são mostradas a variação 

da microdureza como uma função da temperatura de recozimento para as amostras 

deformadas a frio de 30 e 60%, respectivamente. 

 

 

Figura 5.16- Valores de microdureza em função da temperatura de recozimento para a deformação de 

30%. 
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Figura 5.17- Valores de microdureza em função da temperatura de recozimento para a deformação de 

60%. 

 

Para a deformação de 60% podemos ver que para as temperaturas de 820°C e 850°C a 

microdureza permanece praticamente constante, o que indica recristalização total da amostra, 

sendo a temperatura de fim da recristalização de 820°C (100% da microestrutura 

recristalizada). No caso da deformação de 30% o mesmo não acontece, o que mostra que não 

ocorreu recristalização para essa deformação.  

O que pode-se perceber através da microestrutura à 850°C para deformação de 30% é 

uma recristalização superficial, e em se tratando da avaliação da microdureza, há uma 

pequena diferença de microdureza da borda para a superfície, sendo a borda com valor médio 

de 187 HV e o centro com valor médio de 205 HV. 

Diante da recristalização ocorrida para a deformação de 60%, a Equação 5.1 foi 

utilizada para calcular a fração amaciada. 

 

𝑓𝑎 =
𝐻𝑒−𝐻𝑥

𝐻𝑒−𝐻𝑟
. 100                              (5.1) 

Onde,  

fa é a fração amaciada 

He é a dureza do material encruado 

Hx é a dureza do aço na condição em questão 

Hr é a dureza do material recristalizado 
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A figura 5.18 mostra os valores obtidos após o cálculo da fração amaciada, mostrando 

que para atingir 50% de recristalização, a temperatura é de aproximadamente 770°C. 

 

 

Figura 5.18- Evolução da fração amaciada em função da temperatura de recozimento para a 

deformação de 60%. 

 

5.2.3 Recristalização Via Mapas de IQ 

 

Outra forma de avaliar a recristalização foi com o auxílio do software OIM, os mapas 

de IQ (image quality – qualidade de imagem) foram utilizadas para servir como um indicativo 

da recristalização. Foi usado o princípio de que grãos recristalizados possuem baixa densidade 

de discordâncias e nos mapas de IQ os grãos com imagens mais nítidas são aqueles que 

apresentam menos distorções (PADILHA E SICILIANO JÚNIOR, 2005; TSL 

SOLUTIONS). Neste caso os grãos coloridos de azul representam os grãos recristalizados. As 

Figuras 5.19 e 5.20 mostram a evolução da recristalização, borda e centro, para as amostras 

com 60% de deformação segundo os mapas de IQ. 
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Figura 5.19- Evolução da recristalização (grãos azuis) para a borda na deformação de 60% segundo 

mapas de IQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20- Evolução da recristalização (grãos azuis) para o centro na deformação de 60% segundo 

mapas de IQ. 

 

 Nos mapas de IQ para deformação de 60% é possível ver que a recristalização na 

borda é maior do que em relação a região central das amostras. Este fato também pode ser 

visto por meio da Figura 5.21 que mostra as curvas geradas a partir da fração de grãos 



 

46 
 

recristalizados dos mapas de IQ para borda e centro juntamente com a curva da fração 

amaciada. 

 

 

Figura 5.21- Curva de fração amaciada versus fração recristaliza (IQ – borda e centro) para a 

deformação de 60%. 

 

 Como visto nas imagens, as curvas para borda e centro das amostras comprovam a 

maior fração recristalizada para a borda, cerca de 80% contra 60% no centro. As curvas 

geradas a partir dos dados dos mapas de IQ seguem a mesma tendência da curva de fração 

amaciada, a quantidade de grãos recristalizados aumentam com o aumento da temperatura de 

recozimento. 

 Para a deformação de 30%, como citado anteriormente, de acordo com a microscopia 

ótica e microdureza podemos perceber que não foi atingida uma temperatura de 

recristalização total, o que também pode ser visto nos mapas de IQ. As Figuras 5.22 e 5.23 

mostram esses mapas de IQ para a borda e centro dessa deformação. 
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Figura 5.22- Evolução da recristalização (grãos azuis) para a borda na deformação de 30% segundo 

mapas de IQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23- Evolução da recristalização (grãos azuis) para o centro na deformação de 30% segundo 

mapas de IQ. 

 

 A borda da amostra começa a sofrer recristalização a 800°C enquanto na região central 

não há indícios de recristalização. 
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5.3 Textura Cristalográfica 

 

5.3.1 Textura das Amostras Laminadas a Frio 

Foram analisadas texturas cristalográficas tanto para o material encruado, com 30 e 

60% de deformação, quanto para o material que passou por tratamento térmico de 

recozimento. Para o material encruado foi feita análise via Difração de raios-X e as amostras 

termicamente tratadas foram analisadas via EBSD. 

 A textura das amostras laminadas a frio com 30 e 60% de redução foram avaliadas via 

difração de raios-X nas regiões de superfície e centro, as ODF’s foram plotadas e avaliadas 

por meio do software OIM. 

 Para a deformação de 60% a fração volumétrica da fibra α na superfície e centro são 

0,383 e 0,376, respectivamente, e a fração da fibra γ é de 0,233 e 0,221, respectivamente. Para 

as duas fibras a fração volumétrica se manteve praticamente a mesma tanto para a superfície 

quanto para o centro. Raabe e Lücke (1993) mostram em seu trabalho que após 90% de 

redução a textura se torna muito similar nas duas camadas, sendo que para o presente trabalho 

isso aconteceu com uma redução de 60%. As figuras 5.24 e 5.25 apresentam as ODF’s da 

superfície e centro da amostra com 60% de deformação. 

 

 

Figura 5.24- ODF da superfície para amostra laminada a frio com 60% de deformação - via DRX. 
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Figura 5.25- ODF do centro para amostra laminada a frio com 60% de deformação - via DRX. 

 

 Analisando a ODF para φ2=45°, para redução de 60%, a textura predominante se 

encontra na fibra alfa com orientação (0 0 1)[1̅1̅0] e há um pequeno aumento da intensidade 

da fibra alfa no centro da amostra. Para as duas regiões a fibra gama foi desenvolvida com 

baixa intensidade.  

 Na deformação de 30% a fração volumétrica da fibra α na superfície e centro são 

0,288 e 0,545 respectivamente, mostrando um aumento da fração desta fibra no centro da 

amostra estando, neste caso, em acordo com Raabe e Lücke (1993), que diz que a fibra alfa é 

muito mais nítida no centro do que na superfície. Já a fração volumétrica da fibra γ teve uma 

diminuição na região central passado de 0,206 na superfície para 0,067 no centro. 

 As figuras 5.26 e 5.27 mostram as ODF’s das regiões superfície e centro da amostra 

que sofreu 30% de deformação. 
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Figura 5.26- ODF da superfície para amostra laminada a frio com 30% de deformação - via DRX. 

 

 

Figura 5.27- ODF do centro para amostra laminada a frio com 30% de deformação - via DRX. 

 

Em φ2=45°, para a redução de 30%, a textura predominante se encontra na fibra alfa 

com orientação (0 0 1)[1̅1̅0] e há um grande aumento da intensidade desta fibra no centro.  
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Em relação a superfície, o material com redução de 60% apresenta frações 

volumétricas um pouco maiores, tanto da fibra α quanto da fibra γ, comparado com a redução 

de 30%. Já para a região central, a deformação de 30% apresenta uma fração volumétrica 

maior da fibra α e diminuição da fibra γ em relação a deformação de 60%. 

Para as duas regiões a fibra gama se apresenta com baixa intensidade, principalmente 

na região central. 

 

5.3.2 Textura das Amostras Recozidas 

 

 Para as amostras recozidas, foram analisadas para as duas deformações os mapas de 

orientação e ODF’s. As Figuras 5.28 e 5.29, mostram os mapas de orientação para a 

deformação de 60% na borda e centro, respectivamente. 

 

  

Figura 5.28- Mapa de orientação da borda para a deformação de 60% em todas as temperaturas de 

recozimento. 
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Figura 5.29- Mapa de orientação dos centros das amostras para a deformação de 60% em todas as 

temperaturas de recozimento. 

 

 Observa-se que na borda, há uma orientação de grãos bastante heterogênea, 

principalmente nas maiores temperaturas. Nas temperaturas de 600 e 700°C, tem-se uma 

predominância dos grãos na orientação (001)<uvw> e (111)<uvw> com praticamente 

nenhuma ocorrência da orientação (110)<uvw> que começa a surgir a partir de 760°C. Já para 

a região central, Figura 5.29, apesar de ter também orientações de grãos heterogênea a altas 

temperaturas, a orientação que predomina em todas elas é a (001)<uvw>. 

 A orientação dos grãos para a deformação de 30% é mostrada nos mapas de orientação 

das Figuras 5.30 e 5.31. 

 

  

Figura 5.30- Mapa de orientação das bordas das amostras para a deformação de 30% em todas as 

temperaturas de recozimento. 
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Figura 5.31- Mapa de orientação do centro para a deformação de 30% em todas as temperaturas de 

recozimento. 

 

 Para esta deformação, é possível observar que na borda, há uma heterogeneidade da 

orientação dos grãos para todas as temperaturas e no centro, a orientação (001)<uvw> 

predomina desde a temperatura de 600°C até a mais alta de 850°C. 

 Para todas as temperaturas e deformações, foram analisadas as ODF’s no ângulo 

φ2=45° para a borda e centro com base no ábaco de Bunge (Figura 3.7). As Figuras 5.32 e 

5.33 mostram essas ODF’s nas bordas e centros das amostras, respectivamente, para a 

deformação de 60%, na qual ocorreu recristalização.  
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Figura 5.32- ODF’s, seção φ2 45°, da borda das amostras recozidas com 60% de deformação para 

todas as temperaturas de recozimento. 
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Figura 5.33- ODF’s, seção φ2 45°, do centro das amostras recozidas com 60% de deformação para 

todas as temperaturas de recozimento. 

 

É possível observar tanto na borda quanto no centro, que em praticamente todas as 

temperaturas, com exceção da amostra E borda, a fibra alfa foi desenvolvida com maior 

intensidade. No caso da amostra E borda, a orientação desenvolvida com maior intensidade 

foi a cubo. As orientações para cada amostra, na região da borda e centro, estão descritas nas 

Tabelas 5.5 e 5.6.  

 

Tabela 5.5- Orientações cristalográficas e fibras mais intensas desenvolvidas para cada 

temperatura de recozimento nas bordas das amostras para deformação de 60%. 

Deformação 60% - Borda 

Amostra Orientação Principal Fibra 

600°C – 700°C – 760°C  (0 0 1)[1̅1̅0] 

 

alfa 

780°C – 820°C  (1̅ 1̅ 3)[1̅1̅0] alfa 

800°C  (0 0 1)[01̅0] teta 

850°C  (1̅ 1̅ 2)[1̅1̅0] alfa 
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Tabela 5.6- Orientações cristalográficas e fibras mais intensas desenvolvidas para cada 

temperatura de recozimento nos centros das amostras para a deformação de 60% 

Deformação 60% - Centro 

Amostra Orientação Principal Fibra 

600°C – 700°C – 820°C  (0 0 1)[1̅1̅0] alfa 

760°C – 780°C – 800°C – 

850°C  
(1̅ 1̅ 3)[1̅1̅0] alfa 

 

As Figuras 5.34 e 5.35 mostram as ODF’s nas bordas e centros das amostras, 

respectivamente, para a deformação de 30% em função da temperatura de recozimento. É 

possível observar que em todas as temperaturas de recozimento, nas bordas e centros das 

amostras, a fibra alfa se apresenta com maior intensidade. 

 

 

Figura 5.34- ODF’s, seção φ2=45°, da borda das amostras recozidas com 30% de deformação para 

todas as temperaturas de recozimento. 
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Figura 5.35- ODF’s, seção φ2=45°, do centro das amostras recozidas com 30% de deformação para 

todas as temperaturas de recozimento. 

 

As Tabelas 5.7 e 5.8 mostram as orientações cristalográficas e as fibras mais intensas 

para cada amostra, na região da borda e centros para as diferentes temperaturas de 

recozimento.  

 

Tabela 5.7- Orientações cristalográficas e fibras desenvolvidas para cada temperatura na 

borda da deformação de 30% 

Deformação 30% - Borda 

Amostra Orientação Principal Fibra 

600°C (1̅ 1̅ 4)[1̅1̅0] 

 

alfa 

700°C – 760°C – 780°C – 

800°C – 820°C – 850°C  

 

(0 0 1)[01̅0] alfa 
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Tabela 5.8- Orientações cristalográficas e fibras mais intensas desenvolvidas no centro da 

amostra deformada a frio 30%, para cada temperatura recozimento. 

Deformação 30% - Centro 

Amostra Orientação Principal Fibra 

600°C – 700°C – 760°C – 

780°C – 800°C   
(0 0 1)[1̅1̅0] alfa 

820°C (1̅ 1̅ 4)[1̅1̅0] alfa 

850°C  (1̅ 1̅ 3)[1̅1̅0] alfa 

 

Para as duas deformações, em todas as temperaturas é possível observar que a 

intensidade da fibra alfa é menor na região da borda em relação ao centro da amostra e que a 

fibra gama foi fracamente desenvolvida. 

As frações volumétricas das fibras alfa, gama e teta foram medidas usando o software 

OIM e os resultados estão plotados nos gráficos a seguir. É importante informar que os picos 

que acorrem nos gráficos podem ser por questões estatísticas devido a uma quantidade 

pequena de grãos analisados em cada amostra. A Figura 5.36 mostra as frações volumétricas 

das fibras para borda e centro das amostras em função da temperatura de recozimento, para a 

deformação de 60%.  
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Figura 5.36- Fração das fibras alfa, gama e teta em função da temperatura de recozimento para borda 

e centro, respectivamente, na deformação de 60%. 

 

 Observa-se que a fração volumétrica da fibra alfa é maior na região central da amostra. 

Na borda da amostra, a fibra alfa tem uma maior fração volumétrica a 780°C (0,273), 

enquanto no centro da amostra ela possui maior fração à temperatura de 760°C (0,540). A 

fibra gama apresenta menores valores de fração volumétrica a 780°C (0,116) e 760°C (0,055) 

na borda e centro da amostra, respectivamente. Na borda da amostra, à temperatura de 

recristalização (820°C), as fibras alfa e gama quase atingem a mesma fração volumétrica, em 

torno de 0,200, sendo que à temperatura maior, 850°C, a fibra alfa mantém praticamente a 

mesma fração volumétrica, enquanto há um decaimento da fração da fibra gama que atinge 

um valor de 0,133. No centro das amostras a fração volumétrica da fibra alfa inicialmente 

aumenta com o aumento da temperatura de recozimento e atinge um valor máximo à 

temperatura de 760°C. Acima desta temperatura a fração de alfa diminui até a temperatura de 
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820°C, quando tem-se a amostra recristalizada. A fração volumétrica da fibra gama sofre 

pequenas variações com o aumento da temperatura de recozimento. A fibra teta sofreu 

pequenas alterações de fração com o aumento da temperatura de recozimento, tanto nas 

bordas quanto nos centros das amostras. 

 A evolução da fração volumétricas das fibras alfa, gama e teta em função da 

temperatura de recozimento, para a deformação de 30%, está mostrada nos gráficos da Figura 

5.37. 

 

 

Figura 5.37- Fração das fibras alfa, gama e teta em função da temperatura de recozimento para borda 

e centro, respectivamente, na deformação de 30%. 

 

 Para a deformação de 30% também há uma maior fração volumétrica da fibra alfa no 

centro da amostra. Com relação a fibra gama observa-se uma menor fração volumétrica na 

região central. Na borda da amostra, a fibra alfa teve uma diminuição da fração volumétrica 
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para as temperaturas 700, 760 e 780°C, voltando a crescer para a temperatura 800°C e 

sofrendo uma nova queda para as temperaturas de 820 e 850°C. Para a temperatura de 850°C 

observa-se que a fibra teta tem uma maior fração volumétrica (0,187) comparada a fibra alfa 

(0,16. No centro da amostra, a fibra alfa não sofreu grandes alterações na fração volumétrica 

com o aumento da temperatura de recozimento, tendo um ligeiro aumento entre as 

temperaturas de 700 e 820°C, com valores variando de 0,606 a 0,673, e voltando a diminuir a 

850°C para o valor de 0,575. A fibra teta, assim como na deformação de 60%, sofreu 

pequenas alterações de fração volumétrica em função da temperatura de recozimento, nas 

regiões de borda e centro das amostras. 

 As figuras 5.38, 5.39 e 5.40 mostram os gráficos das frações volumétricas para cada 

fibra alfa, gama e teta em função da temperatura de recozimento, para as deformações de 30 e 

60%, para as regiões de borda e centro das amostras. 

 

 

Figura 5.38- Fração volumétrica da fibra alfa em função da temperatura de recozimento para as 

regiões de borda e centro das amostras, para as deformações de 30 e 60%. 
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 Ao comparar as regiões borda e centro das amostras é possível observar que na região 

central a fibra alfa está presente com uma fração volumétrica maior para as duas deformações. 

Analisando cada região, na borda das amostras, para a maioria das temperaturas a fração 

volumétrica desta fibra é maior para a deformação de 60%, não sendo maior somente a 600 e 

800°C. Para a temperatura de recozimento de 800°C e com 30% de deformação a fibra alfa se 

encontra em maior quantidade com uma fração volumétrica de 0,279. 

 Na região central, a fração volumétrica da fibra alfa é maior para a deformação de 

30% em todas as temperaturas de recozimento, sendo a maior fração a 820°C com um valor 

de 0,673 e o menor valor de 0,542 a 600°C. Para a deformação de 60%, a maior fração 

volumétrica é 0,540 a 760°C e menor valor de 0,328 a 600°C. 

 

 

Figura 5.39- Fração volumétrica da fibra gama em função da temperatura de recozimento para as 

regiões de borda e centro das amostras, para as deformações de 30 e 60%. 
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 Ao contrário da fibra alfa, a fibra gama tem os maiores valores de fração volumétrica 

na região da borda. Nesta região, para a deformação de 30%, tem-se uma maior fração da 

fibra gama até a temperatura de 780°C, e nas maiores temperaturas, 800, 820 e 850°C, a fibra 

gama se encontra em maior quantidade na deformação de 60%, sendo a 820°C a temperatura 

de recozimento que resulta em uma maior fração volumétrica de 0,188. 

 Na região central, somente a 760°C que a fibra gama se apresenta em maior 

quantidade na deformação de 30% e em todas as outras temperaturas a fibra gama tem fração 

volumétrica maior na deformação de 60%. Para a deformação de 60% tem-se a maior fração 

volumétrica da fibra gama no centro da amostra com valor de 0,135. 

 

 

Figura 5.40- Fração volumétrica da fibra teta em função da temperatura de recozimento para as 

regiões de borda e centro das amostras, para as deformações de 30 e 60%. 
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 A fração volumétrica da fibra teta se manteve praticamente na mesma faixa para as 

regiões borda e centro das amostras. Na borda, para a maioria das temperaturas de 

recozimento e para a deformação de 30% tem-se uma maior fração volumétrica de fibra teta, e 

nesta deformação é que se tem a maior fração de 0,187 nas temperaturas 780 e 850°C. Para a 

deformação de 60%, tem-se uma maior quantidade de fibra teta somente às temperaturas de 

600 e 800°C. 

 Já na região central das amostras aconteceu o contrário, para a maioria das 

temperaturas (700°C, 760°C, 780°C, 820°C), tem-se maior fração volumétrica da fibra teta 

para as amostras deformadas de 60% e para esta deformação e à temperatura de 780°C tem-se 

o maior valor de fração volumétrica de teta (0,192). 

Pelas características de textura apresentadas neste o aço, percebe-se que ele é um aço 

essencialmente estrutural e não é indicado para a estampagem profunda devido ao pouco 

desenvolvimento da fibra gama. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Foi observado que o aço inoxidável ferrítico com 11,1%Cr, 0,011%C e 0,013%N, com 

uma microestrutura inicial ferrítica, apresenta majoritariamente a fase martensita para taxas de 

resfriamento entre 0,5 e 100°C/s, com microdureza Vickers variando de 319 a 338 HV, 

valores coerentes com o baixo conteúdo de carbono no aço inoxidável ferrítico, bem como o 

possível auto-revenimento da microestrutura martensítica. 

As temperaturas de início e fim de formação da martensita, Mi e Mf, são influenciadas 

pela taxa de resfriamento e, para a mesma condição de austenitização, Mi, Mf e a diferença 

Mi-Mf decrescem com o aumento da taxa de resfriamento. 

A taxa de transformação martensítica aumenta abruptamente, alcança um valor pico 

com a formação de aproximadamente 42% de martensita e então diminui até zero quando 

cessa a transformação. O valor de pico da taxa de formação da martensita cresce com o 

aumento da taxa de resfriamento, de 0,01s-1 para a taxa de resfriamento de 0,5°C/s para   

2,54s-1 para a taxa de resfriamento de 100°C/s. 

A microestrutura observada via microscopia ótica mostrou que para a deformação de 

60% ocorreu recristalização dos grãos, enquanto que para deformação de 30% não há 

recristalização total, podendo ser percebido um início de recristalização na superfície da 

amostra. A temperatura de recristalização das amostras deformadas em 60% foi determinada 

por meio da medição da microdureza Vickers, sendo o valor de 820°C. Com o cálculo da 

fração amaciada foi estabelecido para a deformação de 60% que o material tem 50% de 

recristalização a uma temperatura em torno de 770°C.  

 Com o auxílio dos mapas de IQ foi possível estimar a porcentagem de recristalização 

para a borda e centro de cada amostra. No caso da deformação de 60%, na qual ocorreu 

recristalização, a porcentagem de recristalização para borda e centro são 80 e 60%, 

respectivamente. 

 A textura cristalográfica das amostras deformadas em 30% mostrou um aumento da 

fração volumétrica da fibra alfa no centro, passando de um valor de 0,288 na superfície para 

0,545 na região central. Já a fibra gama teve um comportamento contrário, isto é, obteve 

fração volumétrica menor na camada central, 0,067 contra 0,206 na camada superficial. 

As frações volumétricas das fibras alfa e gama das amostras deformadas a 60% se 

mantiveram praticamente similares nas duas regiões, superfície e centro das amostras. A fibra 

alfa apresenta valores de fração volumétrica na superfície e centro de 0,383 e 0,376, 

respectivamente e, a fibra gama com valores de 0,233 e 0,221, respectivamente. 
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 Os resultados mostram que, para as amostras deformadas em 30 e 60% e recozidas por 

30s a várias temperaturas, a fração volumétrica da fibra alfa é maior no centro das amostras 

do que nas bordas, e que as frações de gama e teta tem valores similares no centro e na borda 

das amostras. Além disto, a fração da fibra alfa no centro das amostras recozidas é maior para 

as amostras deformadas em 30% e na borda das amostras os valores da fração de alfa são 

similares para as deformações de 30 e 60%. 

 As amostras recozidas e deformadas em 60% apresentam uma maior fração 

volumétrica da fibra gama para temperaturas de recozimento maiores que 800°C, tanto no 

centro quanto na borda das amostras, em relação as amostras deformadas em 30%, sendo que 

a fração volumétrica de gama é maior nas bordas das amostras. 

 Devido à falta de recristalização das amostras deformadas a 30%, pode-se dizer, em 

relação a textura cristalográfica, que não ocorre nenhuma modificação ou evolução da textura 

entre a amostra deformada e as amostras tratadas. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudar a evolução da estrutura durante o recozimento isotérmico em função do tempo 

para diferentes temperaturas de recozimento do aço inoxidável ferrítico deformado a frio de 

30 e 60%, avaliando o efeito do crescimento de grão da estrutura recristalizada sobre a 

evolução da textura. 
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Apêndice I 

Micrografias das amostras recozidas 

 

Amostra A – Deformação 60% - 600°C – Aumento 100x – Ataque Villela 

 

 

Amostra B – Deformação 60% - 700°C – Aumento 100x – Ataque Villela 
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Amostra C – Deformação 60% - 760°C – Aumento 100x – Ataque Villela 

 

 

Amostra D – Deformação 60% - 780°C – Aumento 100x – Ataque Villela 
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Amostra E – Deformação 60% - 800°C – Aumento 100x – Ataque Villela 

 

 

Amostra F – Deformação 60% - 820°C – Aumento 100x – Ataque Villela 
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Amostra G – Deformação 60% - 850°C – Aumento 100x – Ataque Villela 

 

 

Amostra H – Deformação 30% - 600°C – Aumento 100x – Ataque Villela 
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Amostra I – Deformação 30% - 700°C – Aumento 100x – Ataque Villela 

 

 

Amostra J – Deformação 30% - 760°C – Aumento 100x – Ataque Villela 
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Amostra K – Deformação 30% - 780°C – Aumento 100x – Ataque Villela 

 

 

Amostra L – Deformação 30% - 800°C – Aumento 100x – Ataque Villela 
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Amostra M – Deformação 30% - 820°C – Aumento 100x – Ataque Villela 

 

 

Amostra N – Deformação 30% - 850°C – Aumento 100x – Ataque Villela 
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Apêndice II 

Textura Cristalográfica - ODF’s completas 

 

Amostra A – Deformação 60% - 600°C 

Borda 

 

 

 Centro 
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Amostra B – Deformação 60% - 700°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 

 



 

82 
 

Amostra C – Deformação 60% - 760°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 



 

83 
 

Amostra D – Deformação 60% - 780°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Amostra E – Deformação 60% - 800°C 

Borda 

 

 

Centro 
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Amostra F – Deformação 60% - 820°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 



 

86 
 

Amostra G – Deformação 60% - 850°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 



 

87 
 

Amostra H – Deformação 30% - 600°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 



 

88 
 

Amostra I – Deformação 30% - 700°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 



 

89 
 

Amostra J – Deformação 30% - 760°C 

Borda 

 

 

Centro 
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Amostra K – Deformação 30% - 780°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Amostra L – Deformação 30% - 800°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 



 

92 
 

Amostra M – Deformação 30% - 820°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 



 

93 
 

Amostra N – Deformação 30% - 850°C 

Borda 

 

 

Centro 

 

 

 

 
 


