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RESUMO 

 

Aços de alta resistência e baixa liga (ARBL) têm sido melhorados por meio do 

desenvolvimento de composição química e, principalmente, pelo uso de processos de manufatura 

avançados. Neste trabalho, sequências termomecânicas foram aplicadas em um aço tipo API 5L 

X-80, a fim de se obter microestrutura com predominância de ferrita acicular. Após aquecimento 

até 950 ºC por 15 min., as amostras foram laminadas, em temperatura de não recristalização da 

austenita, alcançando redução de espessura de 10% a 35%. Em seguida foram resfriadas 

bruscamente em água ou mantidas em banho de chumbo para a decomposição isotérmica a 

diferentes temperaturas (400 - 600 ºC). Imagens obtidas por microscopia eletrônica revelaram 

que a microestrutura de ferrita acicular, caracterizada pela excelente combinação de resistência e 

tenacidade, foi obtida predominantemente em condições de resfriamento contínuo. Os 

tratamentos isotérmicos resultaram em uma microestrutura complexa, com presença de ferrita 

poligonal, ferrita granular e constituinte M-A, além da ferrita acicular. Por meio de análises de 

EBSD estudou-se o efeito do tratamento termomecânico nos aspectos microestruturais e 

cristalográficos do material, sendo possível relacionar a modificação do perfil de desorientação 

dos contornos com aspectos morfológicos da ferrita acicular. Esta microestrutura apresentou 

elevada frequência de grau de desorientação de baixo ângulo, elevado nível de discordâncias e 

alto grau de desorientação local. Verificou-se, também, que a formação de fronteiras CSL 

(coincident site lattice) pode ser estimulada por meio de tratamento termomecânico, 

especialmente as do tipo Ʃ3 cuja presença é favorável ao aumento da resistência no material. Foi 

possível relacionar a modificação do perfil de desorientação com o aumento da quantidade de 

fronteiras CSL e identificar que a  deformação tem um papel relevante no desenvolvimento ou 

inibição dessas fronteiras, no entanto são necessários mais estudos para esclarecer os 

mecanismos de sua formação. 

 

Palavras chave: aço ARBL, sequência termomecânica, ferrita acicular, análise de EBSD. 
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ABSTRACT 

 

High strength low alloy (HSLA) steels have been improved by the development of 

chemical composition and mainly by advanced manufacturing processes. In this work, 

termomechanical sequences were applied to API 5L X-80 steel to obtain predominant 

microstructure of acicular ferrite. After heating at 950 ºC for 15 min, specimens were rolled, at 

non recristalization temperature of austenite reaching reductions in thickness from 10% to 35%. 

After deformation, specimens were quenched in water or maintained in lead bath for isothermal 

decomposition at different temperatures (400-600 ºC). Images from electron microscopy 

revealed that the microstructure of acicular ferrite, characterized by excellent combination of 

high strength and good toughness, was obtained predominantly in continuous cooling conditions. 

Isothermal treatments resulted in a complex microstructure with the presence of polygonal 

ferrite, granular ferrite, MA constituent, besides acicular ferrite. It was studied, by EBSD 

analyses, the effect of thermo-mechanical treatment in microstructural and crystallographic 

aspects of the material, being possible to relate changes in the misorientation profile with 

morphological features of acicular ferrite. This microstructure presented high frequency of 

misorientation in low angles, high level of dislocations and a high degree of local misorientation. 

The formation of CSL (coincidence site lattice) boundaries can be stimulated by thermo-

mechanical sequences, especially Σ3 type, which is beneficial to improve strength. It was 

possible to relate the modification of misorientation profile with the increase of CSL boundaries 

where  deformation plays an important role in the development of these boundaries, however 

further studies are necessary to clarify this mechanism. 

 

Keywords: HSLA steel, thermo-mechanical sequence, acicular ferrite, EBSD analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os aços de alta resistência e baixa liga (ARBL), especificados na norma API 5L 

(API, 2008), têm sido aperfeiçoados em suas propriedades, principalmente pela 

modificação da composição química ou aplicação de processos especiais de produção. 

Nos primeiros aços desenvolvidos buscava-se principalmente a melhoria da 

soldabilidade por meio da diminuição do teor de carbono, compensando a diminuição 

da resistência pela adição de baixos teores de elementos de liga como Ti, Nb e V. Para a 

obtenção de aços com melhores propriedades que atendam a maiores graus de 

especificação, a adição crescente de elementos de liga tornou-se uma rota inviável, pois 

eleva consideravelmente os custos de produção. Como rota alternativa a indústria 

siderúrgica buscou melhoria das propriedades pela modificação do processo de 

produção desses aços, passando a aplicar técnicas para controles da recristalização, do 

tamanho de grão e da formação de precipitados. Dentre essas técnicas estão o 

resfriamento rápido e o tratamento termomecânico controlado (TMCP) ou uma 

combinação destas duas técnicas (Caldeira E. et al, 2005). 

Na China já se utiliza, experimentalmente, aços microligados com 

microestrutura ferrítica acicular (Xiao et al, 2004) e na Europa e Japão também já se 

estuda a obtenção de aços de composição e resistência equivalente aos aços X-100 e X-

120 (Hillenbrand et al, 2006). No Brasil, o aço X-80 com predominância da estrutura 

ferrítica poligonal refinada representa o estado da arte no que diz respeito à produção e 

utilização de aços ARBL. Estes aços, normalmente, apresentam microestruturas 

complexas, com presença de diversos constituintes e morfologias (ferrita poligonal, 

ferrita massiva, ferrita acicular, constituinte MA, precipitados e outros) (Das et al, 

2003), (Xiao F. 2005). Considerando-se as elevadas propriedades mecânicas da ferrita 

acicular para o bom desempenho de aços estruturais, é desejável que se busque a 

predominância dessa microestrutura, uma vez que suas propriedades são superiores 

quando comparadas com a estrutura ferrita-perlítica dos aços convencionais (Wang et 

al, 2009), (Yang, & Fang, 2005), (Xiao F. et al, 2006).  

Neste trabalho propomos o estudo dos aspectos cristalográficos e 

microestruturais da ferrita acicular obtida por meio da aplicação de sequências 

termomecânicas no aço X-80, pois acreditamos que a obtenção da microestrutura 

acicular seja um possível caminho para a melhoria de propriedades mecânicas em aços 

ARBL. 
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1.1 Objetivo Geral 

 

Obter microestrutura com predominância de ferrita acicular por meio da 

aplicação de sequências termomecânicas em aço X-80 com microestrutura ferrítica 

poligonal e caracterizar os aspectos morfológicos e cristalográficos da ferrita acicular 

obtida. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Obter ferrita acicular por meio de sequência termomecânica com tratamento 

isotérmico ou com resfriamento contínuo. 

Identificar os parâmetros de temperatura de laminação, temperatura de 

tratamento e grau de deformação favoráveis à obtenção de ferrita acicular, em condições 

viáveis, de aplicação do ponto de vista metalúrgico industrial. 

Verificar a influência de sequencias termomecânicas sobre as características das 

microestruturas obtidas, tais como morfologia predominante, perfil de desorientação e 

demais aspectos por meio de microscopia ótica e eletrônica. 

Caracterizar a ferrita acicular obtida sob os aspectos morfológicos e 

cristalográficos a partir de análises de EBSD e microscopia, identificando, nesta 

microestrutura, características favoráveis à melhoria de propriedades mecânicas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Aços de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL) 

 

Os aços ARBL têm sido largamente empregados na construção de grandes 

estruturas como as existentes na indústria naval e petrolífera. Nesta última os aços de 

baixa liga são usados para a construção de dutos para petróleo e gás, nos quais se 

consegue obter uma excelente combinação de elevada resistência, tenacidade, 

resistência à corrosão e soldabilidade (Yu, 2008). 

Os aços ARBL são aços com ultrabaixo teor de carbono e elementos 

microligantes, resultantes de um processo de manufatura que incorpora na sua rota de 

produção o endurecimento por precipitação, refino de grão e adição de elementos de 

liga associados a diferentes escalas de passes de laminação em temperaturas específicas. 

O desenvolvimento de aços de alta resistência está sendo intensificado 

mundialmente por razões econômicas. Com o crescimento da demanda mundial por 

energia, obtidas principalmente a partir do petróleo e gás, tornou-se necessário a 

construção de dutos mais resistentes, com pressões de operação mais elevadas e que 

ainda permitissem uma redução nos custos. A utilização de tubos fabricados a partir de 

aços com melhores propriedades mecânicas tem contribuído para a redução de custos na 

produção das malhas de oleodutos e gasodutos, pois permite utilizar menores espessuras 

de parede, mantendo-se a mesma pressão de trabalho, o que resulta na diminuição do 

peso dos tubos, dos custos com transportes e da quantidade de solda depositada em cada 

junta. (Santanna, 2006). 

O aumento das exigências tecnológicas em relação à resistência, soldabilidade e 

tenacidade têm forçado a indústria siderúrgica a evoluir para a produção de aços de 

especificação API de graus superiores. A Figura 2.1 mostra graficamente a evolução da 

comercialização de aços estruturais conforme especificação API 5L, a partir do qual se 

pode observar a tendência, no decorrer do tempo, de aumento da comercialização de 

aços com grau de especificação maior. 
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Figura 2.1- Percentual de toneladas de aços API 5L comercializados anualmente 

(Usiminas, 2007). 

 

Na busca pelo aumento de resistência nos aços, os mecanismos empregados são 

o endurecimento por solução sólida, por transformação de fase, por precipitação e 

refinamento de grão. O aumento de resistência por solução sólida resulta da presença de 

elementos como o manganês e o molibdênio. As transformações de fases com baixa 

temperatura de formação tais como ferrita acicular, ferrita bainítica ou martensita 

resultam numa microestrutura refinada com elevada densidade de discordâncias. Já o 

endurecimento por precipitação é ocasionado pela adição de elementos microligantes 

resultando na formação de carbonetos de vanádio, nióbio e titânio, enquanto que o 

refinamento dos grãos ferríticos é ocasionado pela aplicação de passes de elevada 

deformação a temperaturas inferiores à temperatura de não recristalização da austenita 

(Tang, 2007). 

O baixo teor de elemento de liga contidos nos aços ARBL contribui para a 

manutenção de um baixo carbono equivalente favorecendo a soldabilidade do material. 

Nesses aços é usual a utilização do vanádio, nióbio e titânio em teores próximos a 15% 

do total de elementos de liga. O molibdênio e o nióbio são benéficos para a formação da 

ferrita acicular ao mesmo tempo em que suprime a formação da perlita. O ultrabaixo 

teor de carbono, além de favorecer a soldabilidade, eleva a tenacidade, forma menos 

perlita e aumenta a resistência devido à dissolução mais efetiva do nióbio (Tang, 2007). 

Os aços ARBL para dutos são especificados segundo a norma API 5L cuja 

denominação indica a tensão mínima de escoamento do material expressa em [ksi]. 

Portando um aço API 5L grau X-80 tem tensão mínima de escoamento de 80 ksi, 

equivalente a 551 Mpa.  
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Apesar de na Europa e China já existirem estudos avançados para utilização de 

dutos fabricados com aços de grau X-100 e X-120, atualmente no Brasil, os dutos de 

maior resistência são fabricados com aço X-80 produzido por meio de resfriamento 

rápido. Diante dessa situação ainda são necessários estudos a fim de consolidar a 

utilização desses aços e desenvolver técnicas de fabricação para atender a 

especificações superiores. 

 

2.2 Ocorrência da ferrita acicular na soldagem de aços ARBL 

 

 Os aços ARBL, submetidos à soldagem, frequentemente apresentam como 

característica microestrutural a presença de ferrita acicular. Nos anos 70 identificou-se a 

importância desse constituinte para a melhoria da resistência e tenacidade em juntas 

soldadas (Ito & Nakanishi, 1976). No entanto, naquele momento, muitos desses estudos 

se restringiram a descrever as características desse constituinte e sua influência nas 

propriedades mecânicas, sendo pouco estudado o seu mecanismo de formação e sua 

aplicação nos processos de obtenção dos aços. 

 A microestrutura típica de soldagem de um aço ARBL apresenta uma 

complexidade de estruturas e constituintes, consequência do ciclo térmico aplicado e 

das interações entre metal base, metal de adição e gases envolvidos na soldagem. A 

Figura 2.2 mostra a microestrutura típica numa região de solda de um aço ARBL.  

 

 

 

Figura 2.2 - Microestrutura típica de ferrita acicular (αa) coexistindo com ferrita de 

widmastatten (αw) e ferrita alotriomórfica (α) em um depósito de solda em aço (Fe-0,06-

0,5 Si-1,11Mn-0,48Cr em % peso) (Babu, 2004). 
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A distribuição caótica das placas de ferrita, originadas no interior dos grãos de 

austenita, é atribuída à nucleação intragranular a partir de inclusões não metálicas e 

considerada como sendo um dos fatores que melhoram a tenacidade das soldas. 

 Durante a soldagem a microestrutura do metal soldado é influenciada pela fusão, 

dissolução gasosa, solidificação e transformações no estado sólido. Na Figura 2.3 pode 

ser visto um esquema que ilustra a formação da ferrita acicular a partir das 

transformações que ocorrem à elevada temperatura na região de solda de um aço. 

 

 

 

Figura 2.3 - Ilustração esquemática da curva de resfriamento do metal de solda 

mostrando diferentes fases de transformação que podem ocorrer até a temperatura 

ambiente (Babu, 2004). 

 

 Durante a soldagem, na poça de fusão, o oxigênio dissolvido e os elementos 

desoxidantes reagem no material fundido (entre 2000 – 1700 ºC) e formam inclusões de 

óxidos complexos com um tamanho médio de 0,1 a 1 µm, Figura 2.3 (a). Na faixa de 

temperatura entre 1700-1600 ºC, Figura 3.2 (b), se inicia a solidificação da ferrita δ 

(CCC) que envolve as inclusões de óxidos e em seguida transforma-se na austenita, fase 

γ (CFC). Na faixa de temperatura entre 1200 e 800 ºC, Figura 2.3 (c), pode haver 

crescimento dos grãos de austenita. Entre 800 e 300 ºC, Figura 2.3 (d) a (g), a austenita 
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se decompõe em ferrita (CCC) com distintas morfologias. Essa transformação se inicia 

com a formação da ferrita alotriomórfica (α) nos contornos de grãos da austenita γ. Com 

a continuação do resfriamento, Figura 2.3 (f), a ferrita de Widmanstatten (αw) nucleia 

nos contornos de grãos α/γ e se prolonga pelo interior do grão da austenita não 

transformada. Subsequente resfriamento, a baixas temperaturas, Figura 2.3 (g), propicia 

a nucleação da ferrita acicular nas inclusões. Caso não haja inclusões suficientes, 

ocorrerá, a partir da austenita remanescente, a formação de ferrita bainítica (αb) ao invés 

da ferrita acicular. Com posterior resfriamento, até temperaturas próximas à temperatura 

ambiente, parte da austenita pode ser completa ou parcialmente transformada em 

martensita. Essa mistura de fases Martensita-Austenita é denominada como constituinte 

MA. O entendimento dessa sequencia de transformações de fases é importante para a 

discussão dos mecanismos de formação da ferrita acicular, uma vez que cada uma das 

transformações acima descritas pode interferir na nucleação e na cinética de 

crescimento desse microconstituinte. 

 

2.3 Ferrita acicular 

 

Os primeiros relatos da ocorrência de ferrita acicular estão relacionados aos 

processos de soldagem. É comum observar em juntas soldadas de aços ARBL a 

estrutura caótica de placas de ferrita em diversas direções nucleadas no interior dos 

grãos austeníticos. A alta densidade de inclusões na região soldada contribui para o 

surgimento de muitos sítios de nucleação intragranulares, resultando na formação de 

estrutura acicular ao invés de bainítica, esta última nucleada em regiões de contorno de 

grão (Kim et al, 2008). 

Originalmente descrita por Smith et al. na década de 70 (apud Kim et al, 2008), 

a ferrita acicular é considerada como uma microestrutura ótima na qual a alta densidade 

de discordâncias e pequeno tamanho de grão propicia uma excelente combinação de 

resistência e tenacidade à baixa temperatura. Microestruturas com alto grau de 

organização pode ser um risco para as propriedades mecânicas dos aços ao favorecer a 

propagação de trincas por clivagem, enquanto que em estruturas caóticas, como na 

ferrita acicular, a propagação de trincas é dificultada, sendo defletida a cada encontro 

com as placas não orientadas. 
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2.3.1 Morfologia e aspectos gerais 

 

A ferrita acicular é caracterizada como um emaranhado fino e não equiaxial de 

ripas de ferrita de variadas dimensões distribuídas de maneira aleatória, muitas vezes 

descrita como uma estrutura caótica (Tang e Stumpf, 2008). As ripas de ferrita nucleiam 

de forma intragranular, heterogeneamente, normalmente em inclusões não metálicas e 

se propagam em diferentes direções a partir desse ponto (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4- Ripas típicas de ferrita acicular, originadas a partir de inclusões (pontos 

negros) em um depósito de solda (Barritte, 1982 apud Bahadeshia, 2001). 

 

A principal diferença ente a formação da ferrita acicular e da bainita se encontra 

no sítio de nucleação e direção de crescimento. A bainita nucleia nos contornos de grão 

e cresce como um feixe de placas paralelas com a mesma direção de crescimento da 

austenita, permitindo a identificação ótica dos contornos de grãos da austenita original 

(Madariaga et al, 2001). A ferrita acicular nucleia normalmente em regiões 

intragranulares e seus feixes primários crescem em várias orientações não sendo 

possível a identificação visual dos contornos de grãos da austenita originária 

(Madariaga et al, 2001), (Yang et al, 2010). Considerando a predominância da natureza 

cisalhante das transformações do tipo bainíticas, os grãos de ferrita acicular que se 

formam ficam restritos aos limites dos grãos da austenita primária, uma vez que o 

mecanismo de deslocamento atômico ordenado não tem energia suficiente para 

ultrapassar a barreira energética dos contornos de grãos (Bhadeshia, 1999). 

A Figura 2.5 mostra a ilustração de grãos irregulares de ferrita acicular que se 

apresentam de forma independente no interior de grãos originalmente austeníticos. 

Pode-se verificar, a partir da ilustração, que o grão de ferrita acicular é formado por 

varias subestruturas em formato de paralelogramo, o que pode ser confirmado por meio 

de microscopia eletrônica de transmissão, como mostrado na Figura 2.6. (a e b). 
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Figura 2.5- Ilustração de grãos de ferrita acicular e suas subunidades (Kim et al, 2008). 

 

 

Figura 2.6- (a e b) Micrografia obtida por MET mostrando a ferrita acicular no estágio 

inicial de sua formação durante tratamento isotérmico (Kim et al, 2008). 

 

Apesar de os relatos mais comuns na literatura sejam a respeito da distribuição 

caótica dos feixes de ferrita acicular (Yu, 2008) e (Zhao et al, 2002), também se 

encontram relatos da ocorrência dessa estrutura distribuída em feixes paralelos. Estudos 

recentes (Tang e Stumpf, 2008) mostram que a ferrita acicular em aço de ultrabaixo teor 

de carbono, com baixo teor de inclusões, pode apresentar uma preferência pela 

formação de colônias ferríticas de feixes paralelos. 

A Figura 2.7 (a) mostra a existência de colônias de feixes paralelos de ferrita 

acicular, separadas por regiões de ferrita poligonal, enquanto que nas áreas onde as ripas 

de ferrita se encontram, em distintas direções de crescimento, pode-se verificar a 

presença de estrutura do tipo caótica (Figura 2.7 (b)). No estudo realizado por Tang, 

(Tang e Stumpf, 2008), os feixes paralelos da estrutura ferrítica não apresentaram 

relação aparente com os contornos de grão da austenita originaria nem existe carbono 

precipitado entre eles, reforçando não se tratar de bainita, mas de ferrita acicular 

alinhada.  

A existência desses feixes paralelos pode ser motivada pelo fato de que a 

nucleação dos ramos secundários da ferrita acicular ocorre, não somente devido à 

Grão de ferrita 

Sub unidades 
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separação do carbono na austenita a partir da interface de movimentação do ramo 

primário, mas também a partir de defeitos contidos na austenita adjacente ao ramo 

primário. Os defeitos cristalinos causados pela laminação a uma temperatura abaixo de 

Tnr atuam como núcleos para o crescimento dos ramos secundários. Além do mais um 

ramo secundário provavelmente formará heterogeneidade a partir do ramo primário a 

fim de diminuir a energia de ativação de nucleação. Esse processo pode levar a 

formação de conjuntos de feixes paralelos formando colônias de ferrita acicular 

alinhada (Tang e Stumpf, 2008). 

 

 

 

Figura 2.7- Micrografia de aço (Fe-0,05C-0,024 Si-1,31Mn-0,12Mo-0,052Nb-0,019Ti-

0,055Al) mostrando feixes paralelos de ferrita acicular em distintas colônias (a), e 

distribuição caótica e intertravada de feixes de ferrita acicular (b) (Tang e Stumpf,2008). 

 

2.3.2 Aspectos cristalográficos 

 

Os aspectos cristalográficos relacionados à ferrita acicular têm sido estudados 

com o uso da Difração de Área Selecionada (SAD) e Microscopia de Orientação por 

Imagem (MOI) (Cabus et al, 2007), (Guo et al, 2007), (Wu, 2006). Esta última técnica é 

baseada na análise de difração de elétrons retroespalhados (EBSD), associada à 
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microscopia de varredura e tem como propósito a obtenção de informações quantitativas 

dos aspectos cristalográficos do material. O ângulo de orientação entre as várias 

subunidades do grão, por exemplo, pode ser investigado com o uso da técnica EBSD. 

As diferentes cores do mapa de orientação obtidos a partir dessa análise representam as 

regiões que estão cristalograficamente alinhadas, obedecendo a um ângulo máximo de 

desorientação pré-definido, indicando assim diferentes orientações cristalográficas ou 

ângulos de contorno de grão (Figura 2.8(a)). 

Por meio da técnica EBSD, Kim (Kim, 2008) constatou a existência de um 

ângulo de desorientação entre subunidades de ferrita acicular de 1-2º e um ângulo de 

desorientação entre os contornos dos grãos de 5-10º, indicando presença de contorno de 

baixo ângulo (Figura 2.8(b)). Esse resultado foi confirmado, por esse mesmo autor a 

partir da análise do padrão de difração de área selecionada (Figura 2.8(c)). 

 

 

Figura 2.8: (a-c)- Resultado de EBSD e SAD para grãos de ferrita acicular em amostra 

de aço submetida a tratamento isotérmico (Kim, 2003). 

 

A Figura 2.9 mostra os tamanhos de grãos obtidos por EBSD em uma estrutura 

de ferrita acicular, considerando-se diversos ângulos de tolerâncias entre grãos vizinhos. 

Quando, nessa análise, se considera um ângulo de tolerância de 2°, valor próximo ao da 

desorientação entre subunidades, revela-se uma estrutura de pequena granulometria 

(Figura 2.9 (a)). No entanto quando o ângulo de tolerância é elevado para 10º, os 

contornos com grau de desorientação inferior a 10º desaparecem revelando os pacotes 

de ferrita acicular (Figura 2.9 (b)). Para ângulos de tolerância de 15º (Figura 2.9 (c)) o 

acréscimo no tamanho médio do grão é pouco significativo quando comparado àquele 

com desorientação de 10º. 
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Figura 2.9- EBSD mostrando a mudança do tamanho de grão com ângulos de tolerância 

de (a) 2º, (b) 10º e (c) 15º (Kim, 2003). 

 

O conjunto de grãos de ferrita acicular adjacentes, que apresentam desorientação 

cristalográfica abaixo de 15º constitui o que se chama de pacote cristalográfico 

(Fuentes, 2003), distinto do que se denomina por pacote morfológico ao observar-se a 

morfologia típica dos feixes de bainita. O fato de os pacotes cristalográficos de ferrita 

acicular serem consideravelmente menores do que os pacotes morfológicos de bainita 

explica a melhor tenacidade dos aços com ferrita acicular quando comparados aos aços 

bainíticos. Os pacotes de ferrita acicular podem ser designados efetivamente como 

grãos, os quais agem como obstáculos à propagação de trincas e clivagem elevando 

também a resistência à fratura do material. 

 

2.3.3 Nucleação e crescimento 

 

A nucleação da ferrita acicular ocorre de forma intragranular e heterogênea a 

partir, principalmente, de inclusões não metálicas, frequentemente presente em regiões 

soldadas de aços ARBL, onde a presença de elementos de liga e óxidos não metálicos 

favorece a formação de inclusões. 

Nos depósitos de solda a arco elétrico, elementos como silício, manganês e 

óxidos fazem surgir quantidades de inclusões da ordem de 10
18 

m
-3

, com tamanho 

superior a 0,05μm e tamanho médio de 0,4μm (Bahadeshia, 2001). 

Surpreendentemente também se constata a presença de estrutura ferrítica 

acicular em aços com níveis muito baixos de inclusões, fato que nos faz concluir que as 

inclusões não são as únicas fontes de nucleação desse microconstituinte. Trabalhos têm 

mostrado que a deformação plástica abaixo da temperatura de recristalização dinâmica 

favorece consideravelmente a formação de estrutura acicular (Tang e Stumpf, 2008) e 
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(Kim et al, 2008). A deformação da austenita produz muitos defeitos tais como 

discordâncias e falhas de empilhamento nos grãos deformados, os quais funcionam 

como sítios de nucleação, tendo contribuição efetiva para a formação da ferrita acicular. 

Lee (Lee et al, 2003) relaciona como favoráveis à formação da ferrita acicular os 

seguintes parâmetros: presença de inclusões não metálicas; elevado tamanho de grão da 

austenita; e presença de camadas uniformes de ferrita alotriomórfica nos contornos de 

grãos austeníticos. 

Tanto a ferrita acicular quanto a bainita podem ser obtidas a partir de um mesmo 

tratamento isotérmico em condições idênticas num mesmo aço com presença de 

inclusões (Bhadeshia, 2001). No entanto a bainita forma-se preferencialmente quando o 

tamanho de grão é pequeno, pois sua nucleação ocorre preferencialmente a partir dos 

contornos e cresce em direção ao interior do grão de austenita suprimindo a nucleação 

da ferrita acicular. Quando o tamanho de grão é grande, o número de densidade de 

inclusões se torna elevado quando comparado aos sítios de nucleação nos contornos de 

grão, favorecendo assim a formação intragranular da ferrita acicular. (Figura 2.10). 

 

 

 

Figura 2.10- Efeito do tamanho de grão no desenvolvimento da microestrutura em aço 

com presença de inclusões (Bhadeshia, 2001). 

 

O aspecto caótico da estrutura acicular é atribuído ao encontro de ripas de ferrita 

que nucleiam em diversas inclusões, principalmente em regiões de solda. Contudo, 

mesmo em aços com baixa densidade de inclusões esse intertravamento de ripas é 

verificado. Nesses casos o feixe de ferrita acicular primária, originalmente nucleado 

numa inclusão, propicia a nucleação de feixes secundários ou terciários a partir de sua 

interface de crescimento ferrita/austenita. A direção de crescimento dos feixes de ordens 

superiores pode ser diferente do feixe originário e ocorre na direção onde existe a menor 

força de retardação para a transformação (Tang e Stumpf, 2008). 

INCLUSÕES 

BAINITA 

FERRITA ACICULAR 
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A presença da ferrita alotriomórfica é outro fator que estimula a formação de 

estrutura acicular, pois sua distribuição uniforme nos contornos de grãos da austenita 

inibe a nucleação da bainita. (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11: micrografia mostrando ferrita alotriomórfica no contorno de grão (Lee et al 

2003). 

 

A influência da ferrita alotriomórfica na nucleação da ferrita acicular pode ser 

observada na Figura 2.12 (a e b), onde são comparadas as micrografias de duas amostras 

de um mesmo aço submetidas a tratamentos isotérmicos a 390ºC. A amostra da Figura 

2.12 (a) foi austenitizada a 1250 ºC por 20 minutos, seguido de resfriamento até a 

temperatura de tratamento isotérmico. Na amostra da Figura 2.12 (b), após a 

austenitização, a amostra foi resfriada e mantida a temperatura de 650 ºC por 5 horas, a 

fim de estimular a formação de ferrita alotriomórfica, e somente em seguida foi 

submetida ao tratamento isotérmico a 390 ºC. Observa-se que na micrografia (a) é 

exibida uma típica formação bainítica a partir dos contornos de grão, enquanto na 

micrografia (b) verifica-se a nucleação de ferrita acicular no interior dos grãos tendo 

sido suprimida a nucleação da bainita nos contornos. 

 

 

Figura 2.12 - Microestrutura obtida a partir de tratamento isotérmico: (a) formação de 

estrutura bainítica no contorno de grão (b) nucleação intragranular de ferrita acicular em 

amostra previamente tratada (Lee et al, 2003). 

 

  

a b 
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2.3.4 Mecanismo de formação da ferrita acicular 

 

Os primeiros estudos a respeito da ferrita acicular mostram que o mecanismo de 

formação dessa microestrutura é predominantemente por cisalhamento, assim como 

ocorre na formação da bainita. No entanto essa transformação por deslocamento 

ordenado é seguida por uma etapa difusional.  

A ferrita acicular inicia a nucleação em sítios da região intragranular da austenita 

por meio de transformação de cisalhamento, sem modificação de composição, ou seja, 

sem difusão. Em seguida ocorre o crescimento com a formação de núcleos secundários 

a partir da interface da ferrita inicialmente formada. Como a ferrita acicular se forma em 

uma temperatura relativamente elevada, os átomos de carbono supersaturados migram 

da ferrita acicular formada para a austenita remanescente a fim de manter o equilíbrio da 

composição. Finalmente a reação é interrompida quando a austenita enriquecida de 

carbono alcança o equilíbrio para a temperatura na qual ocorre a reação. 

A transformação da ferrita acicular, portanto, apresenta o fenômeno da reação 

incompleta, típico da reação bainítica. A extensão da reação decresce à medida que a 

temperatura de transformação cresce em direção a Bs. A transformação isotérmica é 

interrompida quando a concentração de carbono na austenita residual alcança os valores 

de concentração delimitados pela curva T’0 (Figura 2.13). Isso implica que a ferrita 

acicular cresce supersaturada de carbono. No entanto o excesso de carbono é 

posteriormente rejeitado na matriz remanescente de austenita (Bhadeshia, 2001). 

 

 

 

Figura 2.13- Gráfico da fração molar de carbono na austenita em função da temperatura 

na transformação isotérmica de formação da ferrita acicular (Bhadeshia, 2001). 

 

Kim et al (2008) submeteram à análise dilatométrica amostras do aço 

Fe+0,05C+0,24Si+1,7Mn+0,05(Ti+Nb)+0,25Ni+ outros com microestrutura 
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predominante de ferrita acicular e verificaram que o tempo necessário para a 

decomposição da austenita em ferrita acicular para uma temperatura de 600 ºC foi de 

13s (Figura 2.14). Isso significa que a reação ocorre em tempo muito curto quando 

comparado às reações difusionais, fortalecendo a conclusão de que se trata de uma 

reação de caráter predominantemente cisalhante. No entanto não se exclui a posterior 

difusão do carbono da ferrita para a austenita. 

 

 

Figura 2.14: Efeito do tratamento isotérmico a 600 ºC sobre a curva de dilatação e 

microestrutura do aço Fe+0,05C+0,24Si+1,7Mn+0,05(Ti+Nb) +0,25Ni+ outros (Kim et 

al 2008). 

 

A análise da fração transformada de ferrita acicular no tratamento isotérmico a 

600 ºC demonstrou que a partir de 50 s, já tendo formado-se a ferrita acicular, ocorre o 

crescimento dos grãos e se inicia, a partir dos contornos de grãos da austenita primária, 

a formação de ferrita poligonal (Figura 2.15). Assim a transformação da ferrita acicular 

pode ser entendida como uma reação em dois estágios na qual primeiramente ocorre a 

transformação da ferrita acicular, de caráter cisalhante, seguida por uma reação de 

caráter difusional. 

 

Figura 2.15- Transformação da ferrita acicular durante tratamento isotérmico a 600 ºC 

seguida pela formação de ferrita poligonal (Kim et al, 2008). 
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2.3.5 Efeito da deformação plástica sobre a nucleação e crescimento da ferrita 

acicular 

 

O efeito da deformação plástica da austenita, em temperatura de não 

recristalização, sobre os microconstituintes obtidos tem sido tema de diversos estudos 

(Kim et al, 2008); (Yu, 2008); (Lee et al, 2003). Em relação à obtenção da ferrita 

acicular em aços ARBL, a literatura tem mostrado que a deformação plástica abaixo de 

Tnr favorece a formação de estrutura acicular. A alta densidade de discordâncias na 

austenita deformada parece ser benéfica à formação da ferrita acicular em detrimento da 

estrutura bainítica (Madariaga et al, 2001). Apesar de ambas as microestruturas terem 

transformações de natureza predominantemente cisalhante, a deformação plástica da 

austenita suprime a formação de estrutura bainítica enquanto favorece a formação de 

estrutura acicular (Tang e Stumpf, 2008). 

Kim et al (2008) estudaram a transformação e as características microestruturais 

da ferrita acicular em aços para tubulação com composições equivalentes às 

composições químicas típicas dos aços API 5L graus X-70 e X-80. Amostras foram 

submetidas a tratamentos termomecânicos, seguidos de resfriamento contínuo ou 

tratamento isotérmico, como mostrado esquematicamente na Figura 2.16. (a e b). 

 

 

 

Figura 2.16- Diagrama esquemático dos processos termomecânicos aplicados por Kim: 

(a) com resfriamento contínuo; (b) com tratamento isotérmico. (Kim, 2008). 

 

A Figura 2.17 mostra o efeito do tratamento termomecânico nas microestruturas 

das amostras submetidas ao processo com resfriamento contínuo, representados na 

Figura 2.16 (a). O conjunto de amostras apresenta uma escala crescente no nível de 

deformação, desde a condição isenta de deformação até uma deformação de 55%. 

(500-600 °C) 

Tempo Isotérmico 
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Figura 2.17 - Micrografia ótica mostrando o efeito da deformação plástica sobre a 

microestrutura de um aço ARBL submetido ao processo representado na Figura 2.1 (a): 

(a) não deformado, (b) 20% deformado, (c) 35% deformado, (d) 55% deformado. 

AF=ferrita acicular; BF=ferrita bainítica, (Kim, 2008). 

 

O aço não deformado apresenta microestrutura bainítica com pacotes de lamelas 

medindo em média 40 µm. Os contornos de grãos da austenita primária são indicados 

pela seta na Figura 2.17 (a). Na amostra deformada em 20% (Figura 2.17 (b)) ocorre  

formação moderada de ferrita acicular. No entanto a bainita ainda permanece como 

sendo a fase dominante, tendo o tamanho médio de seus pacotes de lamelas reduzido 

para 25 µm. Com o nível de deformação de 35%, a quantidade de ferrita acicular se 

eleva intensamente e a fase matriz é modificada de bainita para ferrita acicular (Figura 

2.17 (c)). Com 55% de deformação o volume de ferrita acicular continua crescendo até 

atingir uma fração transformada de 90% (Figura 2.17 (c)). 

 

2.3.6 Diagrama CCT 

 

Tang e Stumpf (2008) estudaram o efeito do molibdênio e da deformação na 

formação da ferrita acicular em aços de ultrabaixo carbono para tubulações, (Fe-

0,066C-0,026Si-1,583Mn-0,001Mo-0,037Nb-0,037Ti-0,037Al e Fe-0,05C-0,025Si-

1,14Mn-0,22Mo-0,055Nb-0,021Ti-0,065Al). Por se tratar de composições aproximadas 

da composição do aço em estudo neste trabalho, consideram-se os diagramas CCT, 

40 µm 40 µm 

40 µm 40 µm 
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construídos por estes esses autores (Figura 2.18), como bastante relevantes para servir 

como referencial para os tratamentos termomecânicos aqui desenvolvidos. 

Os resultados obtidos por Tang e Stumpf (2008), a respeito da faixa de 

temperatura na qual se forma a ferrita acicular, coincidem com os de Yang et al. (2010) 

e Kim et al (2008). Neste último trabalho, o autor, ao estudar a transformação e as 

características microestruturais da ferrita acicular em um aço para tubulação 

(Fe+0,05C+0,24Si+1,7Mn+0,05(Ti+Nb) +0,25Ni+ outros), concluiu que esse 

microconstituinte forma-se numa faixa de temperatura em torno de 600 ºC, podendo 

essa temperatura ser abaixada caso sejam adicionados ao aço elementos estabilizadores 

da austenita. 

O diagrama CCT, elaborado por Tang e Stumpf, confirma a obtenção da ferrita 

acicular, para amostras não deformadas, em torno de 600 ºC, com uma taxa de 

resfriamento variando de 0,1 a 15 ºCs
-1

. Naquele estudo, as amostras foram 

solubilizadas a 1225 ºC por 15 min., seguidas de resfriamento até 980 ºC a uma taxa de 

resfriamento de 5 ºCs
-1

 e mantidas nessa temperatura por 5 min. antes de serem 

resfriadas continuamente a taxas de 0,2 a 20 ºCs
-1

(Figura 2.18). 

Ao estudar o efeito da deformação da austenita na obtenção da ferrita acicular os 

autores construíram o diagrama para amostras desse mesmo aço, tendo sido submetido à 

laminação à temperatura de 860 ºC com deformação de 45%, seguido de resfriamento 

em hélio à taxa de 0,1 a 40 ºCs
-1

. (Figura 2.19). Nessa condição ocorreu o alargamento 

da faixa de temperatura na qual se forma a ferrita acicular entre 390 ºC e 600 ºC. 

 

 

Figura 2.18 – Diagrama CCT para o aço Fe-0,05C-0,025Si-1,14Mn-0,22Mo-0,055Nb-

0,021Ti-0,065Al (Tang e Stumpf, 2008). P=perlita, B=bainita, AF=ferrita acicular, 

PF=ferrita poligonal. 
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Figura 2.19 – Diagrama CCT para o aço Fe-0,05C-0,025Si-1,14Mn-0,22Mo-0,055Nb-

0,021Ti-0,065Al, previamente deformado em 45% em temperatura abaixo de Tnr (Tang 

e Stumpf, 2008). P=perlita, B=bainita, AF=ferrita acicular, PF=ferrita poligonal. 

 

Ao compararmos o diagrama CCT para amostras previamente deformadas com o 

diagrama CCT para amostras livres de deformação, concluímos que a deformação da 

austenita interfere significativamente no tipo de estrutura obtida. A formação da ferrita 

poligonal é ampliada para uma região correspondente a uma maior amplitude de 

temperatura e a formação da perlita é inibida, chegando a praticamente ser suprimida 

em algumas condições daquele estudo. Conclui-se que a formação da ferrita acicular é 

estimulada pela deformação plástica, uma vez que sua região de transformação é 

ampliada quando comparada à condição não deformada. É evidente a predominância 

dos domínios da ferrita acicular e da ferrita poligonal no diagrama CCT na condição de 

deformação. Essa verificação tem relação com as conclusões obtidas por Kim e 

colaboradores (Kim et al, 2008), onde ele verifica que o mecanismo de formação da 

ferrita acicular está associado também a posterior formação da ferrita poligonal. 

Portanto é de se esperar a coexistência dessas duas microestruturas. 

Nos diagramas construídos por Tang e Stumpf (2008) inexiste a ocorrência de 

ferrita granular, ou bainite granular. No entanto Krauss e Thompsom (Krauss e 

Thompson, 1995) ao estudar as microestruturas ferríticas obtidas por meio de 

resfriamento contínuo em aços de ultrabaixo teor de carbono (0.06C, 1.45 Mn, 1.25Cu, 

0.97 Ni, 0.72Cr, 0.42 Mo, em peso) constataram a ocorrência dessa microestrutura na 

mesma faixa de temperatura de ocorrência de ferrita acicular (Figura 2.20). Esses 
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autores descrevem a ferrita granular como uma microestrutura fina, granular formada 

por pequenos cristais equiaxiais de ferrita com grande quantidade de discordâncias e 

separada por contornos de baixo ângulo. Uma das características dessa microestrutura é 

a manutenção dos contornos de grãos da fase austenítica e a presença de constituinte 

M/A disperso em ilhas de ferrita granular. 

 

 

 

 

Figura 2.20 -: Diagrama CCT para aço ARBL contendo: 0.06C, 1.45 Mn, 1.25Cu, 0.97 

Ni, 0.72Cr, 0.42 Mo, em peso (Krauss e Thompson, 1995). 

 

Qiao et al. (2009) ao estudarem aço com baixo teor de carbono (0,3%C, 

0,26%Si, 0,45%Mn, 3,1%Ni, 0,47%Mo, 0,94%Cr, 0,1%V, 0,003%S e 0,009%P) sob 

resfriamento contínuo concluíram que a ferrita granular se origina a partir da formação 

de regiões ricas e regiões pobres em carbono, na fase austenítica antes de sua 

decomposição em bainita. A ferrita nucleia nas regiões pobres em carbono as quais 

crescem separadamente até se unirem formando a fase matriz e fazendo com que as 

regiões ricas em carbono se reduzam gradativamente. Com a continuação do 

resfriamento, naquele tipo de aço, as regiões ricas em carbono se decompõem em ferrita 

e cementita, mantendo uma quantidade de austenita retida residual. Esses autores 

também relatam que é comum nessa microestrutura a presença de austenita retida e/ou 

constituinte M/A. 
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2.4 Técnica de análise por EBSD 

 

 A análise de EBSD é um recurso associado à microscopia eletrônica de 

varredura. Nessa técnica uma amostra de superfície plana e polida é posicionada de 

forma inclinada em 20º em relação ao feixe de elétrons incidente. Esse posicionamento 

é realizado por meio da inclinação de 70º do plano do porta-amostra, motivo pelo qual 

esse ângulo é mais frequentemente referido nas análises de EBSD. Quando o feixe de 

elétrons primário, com tensão de aceleração entre 10-30 KV, atinge a amostra provoca o 

retroespalhamento dos elétrons numa pequena camada superficial, os quais percorrem 

distintas trajetórias produzindo interferências destrutivas e construtivas, conforme 

condição estabelecida pela a lei de Bragg. Um detector com tela de fósforo é 

posicionado próximo à amostra e captura o padrão de difração dos elétrons 

retroespalhados (Figura 2.21). 

 

               

Figura 2.21 - Posicionamento da amostra, detector e feixe de elétrons primário na 

análise de EBSD: (a) representação esquemática (Maitland e Sitzman, 2007), (b) 

fotografia (Oxford Instruments, 2012). 

 

Os elétrons com interferência construtiva ao serem difratados formam um 

conjunto de pares de cones de grande ângulo correspondente a cada plano de difração 

(Figura 2.22 (a)). As regiões delimitadas entre os cones, geradas pela maior intensidade 

dos elétrons retroespalhados, resultam na formação do padrão de difração característico, 

identificado como bandas de Kikuchi (Figura 2.22(b)), em referência ao pesquisador 

Seishi Kikuchi, que conseguiu capturar e gravar esse tipo de padrão de difração em 

1928 (Kikuchi S., 1928). A rigor essas bandas não são linhas retas, mas devido ao 

elevado semiângulo dos cones gerados (próximo a 90º), essas bandas ao serem 

observadas no padrão de difração aparentam ser lineares.  
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 As linhas representam a interseção das várias direções do cristal com a tela do 

detector e possibilitam a identificação do plano a partir da distância interplanar. Essa 

distância está relacionada inversamente com a largura dos pares de bandas. Planos mais 

espaçados, portando, apresentam menores distâncias entre as bandas. Os pontos onde as 

linhas de Kikuchi se cruzam representam os eixos de zona e comumente são 

identificados nas imagens de padrão EBSD (Figura 2.24 (b)). 

 

 

   

Figura 2.22 - Formação das linhas de Kikuchi: (a) cones de elétrons difratados (Oxford 

Instruments, 2012), (b) projeção das linhas de Kikuchi no plano da tela do detector 

(HKL Company, 2010). 

 

 Como o padrão de difração está relacionado com a orientação do cristal, 

mudanças na sua orientação provocam alteração do padrão das linhas de kikuchi (Figura 

2.23). A partir de software específico, automaticamente são calculadas as possíveis 

orientações, sendo atribuída como válida àquela que mais se aproxime ao valor 

esperado para aquela fase. Um ponto analisado somente é considerado como indexado 

quando é identificada a fase e sua orientação cristalográfica. Assim é possível a 

identificação automática da orientação de grãos, do grau de desalinhamento entre eles 

dentre muitos outros aspectos relacionados à cristalografia do material analisado.  
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Figura 2.23 - Modificação do padrão de linhas de Kikuchi devido mudança de 

orientação do cristal (Oxford Instruments, 2012). 

 

O sistema de aquisição de sinal EBSD é composto por câmera CCD e pelo 

sistema de processamento de imagem. Para a obtenção do padrão das linhas de Kikuchi, 

o detector de EBSD recebe o sinal de difração na tela de fósforo e converte-o em sinal 

de imagem. No entanto é necessário subtração dos sinais não controlados (background), 

como ruído eletrônico, os quais geram interferência na imagem analisada. Padrões de 

linhas bem nítidos são conseguidos em regiões nas quais os cristais estão bem definidos. 

Regiões não cristalinas ou que apresentem muitas irregularidades no reticulado resulta 

na formação de linhas com pouco contraste e de difícil identificação. Como a 

preparação de amostras muitas vezes pode causar encruamento superficial, as linhas de 

Kikuchi nem sempre são bem claras e possuem elevado ruído de fundo. 

A indexação das linhas obtidas no padrão de Kikuchi é feita a partir de análises 

geométricas entre ângulos, distância entre os pares de linhas (Figura 2.24) e parâmetros 

do MEV. Para cada condição de análise onde haja mudança desses parâmetros 

instrumentais, como a distância de trabalho, por exemplo, é necessária uma nova 

calibração do sistema. 

 

      

Figura 2.24 - Padrão de linhas de Kikuchi em amostra de aço X-80: (a) sinal de imagem 

como obtido, (b) indexação dos planos por meio de tratamento de imagem. 

a b 
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2.5 Sítios de Coincidência (Coincidence Site Lattice- CSL) 

 

Os sítios de coincidências, CSL, são tipos especiais de fronteiras nas quais os 

cristais vizinhos estão desalinhados por meio da rotação, ou inclinação, de um plano 

cristalográfico específico em torno de um eixo de forma que são gerados pontos de 

coincidência entre as duas redes. A Figura 2.25 mostra a representação bidimensional da 

ocorrência de CSL entre duas redes cúbicas desalinhadas entre si pela rotação de 50,5º 

em torno do eixo ˂110˃. Os pontos com círculos negros representam os sítios de 

coincidência entre as duas redes cristalinas. No espaço tridimensional os sítios 

coincidentes podem ser entendidos como superestruturas 3D nas quais um número de 

pontos do reticulado de grãos vizinhos se sobrepõe. 

 

 

  

Figura 2.25 - Fronteira CSL do tipo  Σ11 gerada a partir da rotação do plano ˂110˃ 

observado a partir da direção [110]. 

 

Os contornos CSL são descritos por um número inteiro ímpar, designado por Ʃ, 

cuja razão 1/Ʃ representa a proporção de sítios comuns em ambas as redes. Quanto 

menor o valor de Ʃ, mais ordenado é o contorno. Considerando-se que os sítios de 

coincidência originam um novo reticulado, o valor de Ʃ pode ser entendido como a 

razão entre o volume da célula unitária original do reticulado e o volume da célula 

unitária do super-reticulado formado devido a ocorrência do CSL. Na Tabela 2.1 são 

apresentadas fronteiras CSL presentes no reticulado CCC, com o respectivo ângulo 
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típico e eixo de rotação. Nos cristais cúbicos os contornos CSL estão relacionados aos 

contornos de alto ângulo, sendo os sítios de coincidência Ʃ3, Ʃ9 e Ʃ27 caracterizados 

como contornos do tipo geminado. 

Estudos mostram que os contornos CSL apresentam um menor nível de energia 

quando comparados às fronteiras desordenadas (Figura 2.26), com destaque para o tipo 

Ʃ3 que apresenta mais baixo nível de energia dentre os demais. Este fato tem motivado 

o estudo de métodos para desenvolvimento de aços com elevada quantidade de 

fronteiras CSL a fim de minimizar o efeito da corrosão intragranular em aços 

inoxidáveis (Arafin e Szpunar, 2009). No entanto, na literatura, não encontramos 

estudos a respeito de fronteiras CSL em aços ARBL nem sua relação com a aplicação 

de tratamentos termomecânicos. 

 

Tabela 2.1 - Simetrias CSL frequentes em sistemas cúbicos. 

CSL Eixo Ângulo (°) 

Ʃ3 111 60 

Ʃ5 100 36,9 

Ʃ7 111 38,2 

Ʃ9 110 38,9 

Ʃ11 110 50,5 

 

Pequenas variações no grau de desalinhamento típico para os contornos CSL 

podem ser acomodadas pela rede sem que se descaracterizem os sítios de coincidência. 

O desvio máximo aceitável é estabelecido pelo critério de Brandon, devendo ser menor 

que 15°/Ʃ
1/2. O gráfico da figura 2.26 mostra a energia de contorno calculada onde se 

evidencia os baixos valores de energia em ângulos equivalentes às fronteiras Ʃ5 e Ʃ11. 

 

 
Figura 2.26 - Energia de contorno calculada para distintos graus de desorientação com 

respectiva identificação dos contornos CSL.

Ʃ5 
Ʃ11 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O aço como recebido, com microestrutura ferrítica poligonal, foi submetido à 

distintas sequências termomecânicas com o objetivo de se conseguir microestrutura com 

predominância de ferrita acicular. As condições de deformação, aquecimento e 

resfriamento foram baseadas em informações contidas na literatura (Tang, Z. 2008), 

(Kim, 2008) e (Lee, 2003), buscando os melhores parâmetros para obtenção de 

microestrutura acicular. Considerando-se as diversas rotas de tratamento 

termomecânicos observados na literatura, optou-se por dois tipos de sequência 

termomecânica: com resfriamento contínuo (em água) e com tratamento isotérmico (em 

banho de chumbo). Foram realizadas sequências com a variação do nível de 

deformação, temperatura e tempo de tratamento. 

 As amostras modificadas por meio de sequências termomecânicas tiveram sua 

microestrutura analisada por meio de MO, MEV e MET. Foram realizadas medidas de 

micro dureza Vickers com o propósito de se estimar um possível aumento de resistência 

decorrente do tratamento. 

Considerando-se a limitação de disponibilidade de uso do equipamento com 

detector de EBSD, somente as amostras consideradas mais representativas foram 

submetidas a este tipo de análise. Por meio de análise de EBSD foi possível elaborar o 

perfil de desorientação de fronteiras, identificar as fronteiras CSL, quantificar as frações 

de fase recristalizada, deformada e subestruturada, além do grau de desorientação local. 

Para fins de comparação, também o material como recebido foi submetido à análises 

micrográficas e de EBSD. O esquema abaixo resume a metodologia e as análises 

utilizadas. 
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3.1 Composição química do aço 

 

Utilizaram-se amostras de aço API 5L grau X-80 fornecido pela siderúrgica 

USIMINAS. Sua composição química (Tabela 3.1) foi obtida com uso de técnica de 

espectrometria de emissão ótica em aparelho de marca ARL modelo 3460. 

 

Tabela 3.1-Composição química do aço em estudo. 

Elemento químico (% em peso) 

C S Al Si P  Ti V Cr Mn Ni Cu Nb Mo 

0,07 0,004 0,036 0,27 0,016 0,018 0,022 0,17 1,55 0,01 0,01 0,069 0,19 

 

3.2 Sequências Termomecânicas  

 

Os corpos de prova foram produzidos em forma de tiras com dimensões de 100 

x 9,5 x 6,0 mm, obtidos a partir da usinagem de chapas de 3/4 pol. de espessura. As 

faces a serem laminadas foram acabadas pelo processo de fresagem obtendo dimensão 

final de 6,0 ± 0,2 mm. 

 As amostras foram aquecidas em forno de resistência elétrica até a 

temperatura de 950 ºC, mantidas por 15 min. e laminadas, na direção longitudinal da 

amostra, em laminador duo simples com cilindros de 80 mm de diâmetro a uma taxa de 

deformação de 1,8 s
-1

. Os percentuais de deformação aplicados foram de 10% a 35%, 

seguidos de resfriamento contínuo em água ou tratamento isotérmico por meio de 

imersão em banho de chumbo (Figura 3.1). 

 A temperatura da amostra na saída do laminador (Figura 3.2) foi medida por 

meio de termocâmera de marca FLIR, modelo T 425. 

 

  

Figura 3.1 - Representação gráfica das sequências termomecânicas: (a) com 

resfriamento contínuo, (b) com tratamento isotérmico. 

950  C
10 - 35%

Resfriamento em água

15 min.

950  C

10 - 35%

400 - 600ºC

15 min.

Banho de chumbo

Resfriamento em água
(a) (b) 
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Figura 3.2 - Termografia para medição da temperatura da amostra durante laminação. 

 

Foram produzidas amostras a partir de diferentes condições de deformação e 

resfriamento, definidas a partir da interpretação de resultados contidos na literatura. A 

fim de se conseguir uma microestrutura com predominância de ferrita acicular, as 

temperaturas escolhidas para realização do tratamento isotérmico abrangem o intervalo 

de temperatura no qual distintos autores relatam ser favorável à formação desse 

microconstituinte (Tang, Z. 2008), (Kim, 2008), (Babu, 2004), (Krauss e 

Thompson,1995). 

No tratamento com resfriamento contínuo investigou-se o efeito da deformação 

plástica na microestrutura resultante. Amostras submetidas a resfriamento contínuo 

foram deformadas plasticamente de 10% até 35%, sendo esse valor máximo de 

deformação limitado pela potência do laminador. Amostras não deformadas também 

foram tratadas para fins de comparação. 

No tratamento isotérmico estudaram-se amostras deformadas em 10% e 

submetidas a distintas temperaturas de tratamento (400°C, 550°C e 600°C). Diante dos 

primeiros resultados obtidos para o tratamento isotérmico, verificou-se que esse 

percentual de deformação seria o mínimo suficiente para favorecimento à formação de 

microestrutura acicular, sendo então mantido para a condição isotérmica na qual se 

trataram amostras com distintos tempos de permanência e temperaturas. 
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3.3 Microscopia Ótica e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As amostras para análise microscópica foram obtidas a partir do corte transversal 

dos corpos de prova com o uso de disco de corte de precisão sob refrigeração. Foram 

evitadas as regiões próximas às extremidades. 

Após o corte, as amostras foram submetidas à preparação metalográfica 

convencional, com lixamento em papeis de granulometria 240, 400, 600 e 800, seguidas 

de polimento em pasta de diamante de 1 µm e finalmente atacadas com nital a 3%. 

Utilizou-se microscópio de varredura marca JEOL, modelo JSM 5900. 

 

3.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Na preparação de amostras para microscopia eletrônica de transmissão o 

material foi cortado em lâminas delgadas utilizando-se disco de corte diamantado de 

baixa rotação, sob refrigeração, seguido de lixamento até espessura de 30 mµ. Foram 

cortados discos de 3 mm de diâmetro para o polimento eletrolítico em solução contendo 

90% de ácido acético e 10% de ácido perclórico, à temperatura máxima de 15 °C, até a 

perfuração da região central da amostra.  

 O processo de polimento eletrolítico foi realizado com o equipamento de marca 

Struers, modelo TENUPOL 5, com programação pré-definida para aços de baixo 

carbono. Para a microscopia de transmissão foi utilizado um microscópio FEI modelo 

Morgagni 268D de 100 KV. 

 

3.5 Microdureza Vickers 

 

O ensaio de microdureza foi realizado com carga de 100g com tempo de 

permanência de 15s. Para cada amostra foram realizadas 5 medições no eixo central do 

corpo de prova, equidistante às superfícies laminadas. Os resultados possibilitam uma 

estimativa a respeito da variação do limite de resistência do aço em função das várias 

condições de tratamento termomecânico. 
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3.6 Análises de EBSD 

 

As análises foram realizadas com uso de microscópio eletrônico de varredura de 

marca JEOL modelo JSM-5900LV equipado com módulo para EBSD (Figura 3.3). 

Utilizou-se magnificação de 500x e uma malha de 247x147 pontos, com step de 1 µm. 

A taxa média de indexação nas análises foi de 80%, considerada como muito boa, pelos 

parâmetros do fabricante do equipamento, onde valores a partir de 57% já são tidos 

como aceitáveis. A aquisição e análise dos dados foram realizadas com uso dos 

softwares Flamenco e Tango, partes integrantes do pacote CHANNEL 5 (HKL 

Company, 2010). 

As amostras para análise de EBSD foram cortadas com disco de corte de 

precisão e lixadas manualmente com papeis de granulometria 400, 600, 800, 1200 e 

1500. O polimento foi realizado com pasta de diamante de granulometria de 6 µm e 1 

µm, seguidas de polimento em alumia coloidal de 1 µm (Figura 3.4) por 2 horas. Esta 

última etapa do polimento tem por objetivo eliminar possíveis deformações superficiais 

produzidas pelo lixamento e polimentos anteriores. O acompanhamento da qualidade do 

acabamento superficial das amostras foi feito por meio de microscopia ótica. Para 

assegurar a limpeza superficial, as amostras foram imersas em acetona e submetidas à 

limpeza com uso de ultra-som. 

 

 

      

Figura 3.3 - Análises de EBSD: (a) imagem da superfície da amostra durante a 

varredura da superfície para aquisição de sinal de EBSD (b) microscópio JEOL modelo 

JSM-5900LV com detector para EBSD. 

 

 

 

a b 
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Figura 3.4 - Preparação de amostra pra análise de EBSD: (a) amostras embutidas e 

fixadas em suporte para polimento (b) Vibromet utilizada para polimento com sílica 

coloidal. 

 

As análises de EBSD foram realizadas no LME/LNNANO (Laboratório 

Nacional de Nanotecnologia) ligado ao LNLS (Laboratório Nacional de Luz Sincrotron) 

em Campinas-SP. 

Na seleção de amostras para análise de EBSD levou-se em consideração os 

resultados das análises de microscopia eletrônica. Foram escolhidas amostras que 

pudessem contemplar o estudo do efeito da deformação plástica no tratamento com 

resfriamento isotérmico e o efeito das distintas temperaturas de tratamento para a 

condição isotérmica. Amostras em condições de tratamento muito semelhantes ou que 

apresentaram resultados que não se diferenciaram das demais não foram analisadas por 

essa técnica. 

A criteriosa escolha das amostras a serem analisadas por EBSD foi importante 

não somente para a representatividade dos resultados, mas também devido à limitação 

em relação às horas de uso do equipamento que opera em laboratório multiuso. Nessa 

condição, é rigorosamente controlado o tempo de utilização e o próprio usuário é 

responsável pela realização das análises, que inclui a preparação de amostra, ajustes e 

operação do microscópio e set up dos softwares de imagem e aquisição de sinal. As 

seguintes etapas foram necessárias para realização das análises: 

 

 Treinamento para operação do MEV Jeol 5900 LV e ajuste dos parâmetros para 

seu uso no modo EBSD, tais como escolha da magnificação, distância de 

trabalho, spotsize e tamanho de abertura adequados. 

 Estudo dos parâmetros a serem aplicados no software Flamenco para aquisição 

de sinal EBSD. 

 Busca da melhor técnica para preparação de amostras. 

a b 
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 Realização de série de análises com distintas amostras e parâmetros a fim da 

obtenção de melhor índice de indexação. 

 Realização de série de análises para estimativa de tempo de análise e 

padronizações de parâmetros tais como numero de pontos, binning e taxa de 

aquisição. 

 Escolha dos parâmetros mais adequados, assim como seleção das melhores e 

mais significativas, amostras para as análises. 

 Realização de análise nas amostras do aço como recebido; deformado em 10, 25 

e 35% respectivamente, seguido de resfriamento contínuo; e deformado em 10% 

seguido de tratamento isotérmico a 400 e 550 °C. 

 Geração de mapas, gráficos, histogramas e banco de dados com o uso do 

software Tango. 

 Geração de mapas de distribuição de função de desorientação com uso do 

software Salsa. 

 Geração de 475 fontes de dados em arquivos do tipo gif e txt contendo mapas, 

gráficos, histograma, legendas e dados numéricos. 

 

Na realização das análises de EBSD as etapas de inicialização, set up e 

aquisição de dados foram realizados conforme os fluxogramas a seguir:  
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INICIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCAR AMOSTRA NO MEV 

EM DISTÂNCIA DE TRABALHO 

ADEQUADA 

AJUSTAR O MEV (CORRENTE, 

VOLTAGEM, FOCO, WOBBLER, 

ASTIGMATISMO) 

INICIALIZAR O SOFTWARE DE 

AQUISIÇÃO DE SINAL EBSD -

FLAMENCO 

SELECIONAR OU EDITAR NOVO 

PERFIL 

SELECIONAR O MODO DE SINAL 

DO MEV (SE, BES...) 

CAPTURAR IMAGEM DO MEV 

COM OS RESPECTIVOS AJUSTES 

NO FLAMENCO 

VERIFICAR/AJUSTAR 

MAGNIFICAÇÃO E INCLINAÇÃO 

CONFORME NECESSIDADE 

PASSAR PARA O MODO SET UP 
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SET UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SELECIONAR O NIVEL DE 

“PIXEL BINNING” 

AJUSTAR O TEMPO DE 

AQUISIÇÃO E COLETAR 

BACKGROUND 

CARREGAR “MATCH UNITS” 

(IDENTIFICAÇAO DE FASE) 

POSICIONAR FEIXE DO MEV 

CAPTURAR SINAL EBSD 

CARREGAR ARQUIVO DE 

CALIBRAÇÃO 

DETECTAR BANDAS. AJUSTAR 

PARAMETROS DE DETECÇÃO 

SE NECESSÁRIO 

INDEXAR SINAL EBSD 

VERIFICAR/AJUSTAR 

MAGNIFICAÇÃO E INCLINAÇÃO 

CONFORME NECESSIDADE 
INDEXAÇÃO CORRETA? 

NÃO 

SIM 

REFINAR CALIBRAÇÃO 

REPETIR CICLO DE INDEXAÇÃO 

PARA VÁRIOS PADRÕES EBSD 

INDEXAÇÃO SATISFATÓRIA? 
REPETIR O REFINAMENTO DA 

CALIBRAÇÃO PARA MELHORAR 

A QUALIDADE DO PADRÃO 

EBSD 

NÃO 

DECIDIR SOBRE A ESTRATÉGIA 

DE AQUISIÇÃO DE DADOS, SE 

AUTOMÁTICA OU INTERATIVA 

SIM 
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AQUISIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECIONAR MODO 

“AUTOMÁTICO” 

ADICONAR NOVA ANALISE 

PARA A JANELA DA LISTA DE 

ANÁLISES 

SELECIONAR TIPO DE ANÁLISE 

DEFINIR PARÂMETROS DE 

ANÁLISE (TAMANHO DO GRID, 

STEP, ETC…) 

DEFINIR E/OU VERIRIFICAR 

PARÂMETROS DE INDEXAÇÃO 

(DETECÇÃO DE BANDAS, 

“MATCH UNITS”, ETC...) 

VERIFICAR ACC V E 

MAGNIFICAÇÃO NO PAINEL DO 

MEV 

ADICONAR À LISTA DE ANÁLISES 

QUER CRIAR UMA MATRIZ DE 

ANÁLISES OU CLONAR UMA 

ANÁLISE JÁ EXISTENTE? 
SIM 

VERIFICAR SE O MEV ESTÁ NO 

“EXTERNAL BEAM MODE” 

PRESSIONAR “RUN” 

 

SELECIONAR AS ANÁLISES  E 

CLICAR NO BOTÃO “JOB 

MATRIX” OU “CLONE JOB” 

MINIMIZAR O FLAMENCO PARA 

MAIOR VELOCIDADE 

NÃO 

CHECAR ORDEM DAS ANÁLISES 



37 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise Microestrutural por meio de MO 

 

As análises micrográficas dos constituintes obtidos por meio de tratamentos 

termomecânicos possibilitaram observar os aspectos gerais da microestrutura. Por meio 

de microscopia ótica foi possível detectar a presença de inclusões (Figura 4.1), medir o 

tamanho de grão do aço antes do tratamento termomecânico e identificar o tipo de 

microestrutura (Figura 4.2). Observações mais detalhadas somente puderam ser feitas 

por meio de microscopia eletrônica (vide tópico 4.3). 

 

 

 

Figura 4.1- Presença de inclusões em amostra não atacada. 

 

 

 

Figura 4.2 - Micrografia do aço como recebido. 

 

50 µm 
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Inclusões foram detectadas em todas as amostras analisadas. Maiores detalhes a 

respeito da natureza e dimensões dessas inclusões podem ser vistos nos resultados de 

EDS no Tópico 4.5. O aço como recebido apresentou microestrutura predominante de 

ferrita poligonal (regiões claras) e perlita (regiões escuras), com tamanho médio de grão 

de 3.6 ±0.3 µm. 

As amostras submetidas a tratamento termomecânico com resfriamento contínuo 

(Figura 4.3 (a)) apresentaram estrutura com granulometria mais refinada e de forma 

complexa sendo difícil a identificação de contornos de grãos e constituintes presentes. 

No entanto o aspecto morfológico geral assemelha-se à microestrutura caracterizada por 

Tang e Stumpf (2008) com um emaranhado fino e não equiaxial de ripas de ferrita de 

variadas dimensões distribuídas de maneira aleatória. 

 

 

    

Figura 4.3 - Micrografia de amostra submetida a tratamento termomecânico: (a) 

deformada em 35% seguida de resfriamento contínuo e (b) deformada em 10% seguida 

de tratamento isotérmico a 550 °C. 

 

Nas amostras submetidas a tratamento termomecânico isotérmico houve 

refinamento da microestrutura (Figura 4.3 (b)), mantendo-se a delimitação dos 

contornos de grãos, diferente do que foi verificado nas amostras submetidas ao 

resfriamento contínuo, nas quais predominou uma distribuição caótica acicular.  

Os resultados obtidos por microscopia ótica foram limitados devido ao pequeno 

tamanho de grão e a complexidade microestrutural presente nessas amostras (Figura 

4.3). A obtenção de maiores detalhes a respeito de microconstituintes somente foi 

possível por meio de microscopia eletrônica de varredura. 

a b 
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4.2 Microdureza Vickers para estimativa do aumento de resistência 

 

Apesar de não ser possível uma conversão direta entre o valor de dureza de um 

material e seu limite de resistência, é consagrada na literatura a existência de uma 

relação de proporcionalidade direta entre essas grandezas. Assim podemos considerar 

que o aumento de dureza do aço corresponde a um respectivo aumento de seu limite de 

resistência 

O ensaio de microdureza Vickers foi realizado com o objetivo de avaliar a 

variação da dureza em função o tipo de sequência termomecânica aplicada e respectiva 

microestrutura. O aço como recebido apresentou uma dureza de 265±4,4 HV. Os 

valores de dureza para distintas condições de tratamento são apresentados nas Tabelas 

4.1 e 4.2. 

 

Tabela 4.1- Microdureza Vickers de amostras submetidas a tratamento termomecânico 

com resfriamento contínuo em diferentes condições de deformação. 

Deformação (%) Dureza (HV) Desvio médio (HV) 

10 313 8 

25 351 6 

35 403 6 

 

Tabela 4.2 - Microdureza Vickers de amostras deformadas em 10% e submetidas a 

tratamento termomecânico isotérmico em diferentes temperaturas. 

Temperatura (°C) Dureza (HV) Desvio médio (HV) 

400 241 5 

550 234 4 

600 255 6 

 

Nos tratamentos com resfriamento contínuo o aumento do nível de deformação 

elevou consideravelmente os valores de dureza em comparação ao material como 

recebido, sendo crescente com o aumento da deformação. Nos tratamentos isotérmicos, 

em todas as temperaturas de tratamento apresentadas na Tabela 4.2, os valores de 

dureza tiveram uma pequena variação e ficaram abaixo do valor do aço como recebido. 

O gráfico da Figura 4.4 revela com maior clareza o comportamento da dureza em 

função das condições de tratamento. 
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Figura 4.4 - Comportamento da dureza Vickers em função do tipo de tratamento 

aplicado.  

 

Silva e colaboradores (Silva et al, 2010), estudando a relação ente microestrutura 

e tratamento termomecânico, conseguiram aumento do limite de resistência em aço X-

70 (composição química: 0,03C + 1,52Mn + 0,29Cr + 0,23Cu + 0,15Ni + 0,14Si + 

0,09Nb + 0,04Mo + 0,03Al + 0,01P + 0,01Ti + 0,01V). Os autores atribuiram o 

incremento de resistência à presença de ferrita acicular. Os resultados de microscopia 

ótica, aqui obtidos, revelam a presença desse constituinte nas amostras onde se observa 

o acréscimo dos valores de dureza (Tabela 4.1). Isto pode ser uma indicação de que o 

presumido aumento e resistência, baseado nas medidas de dureza, possa estar 

relacionado com a presença da ferrita acicular, em acordo com a conclusão obtida por 

aqueles autores. 

Nas amostras submetidas a tratamentos termomecânicos isotérmicos não há 

predominância de morfologia acicular, sendo sua microestrutura discutida com maior 

ênfase no tópico relacionado à microscopia eletrônica. Nesta condição de tratamento, 

observa-se a diminuição de dureza quando comparado à condição do aço como recebido 

(Tabela 4.2). Esse fato não corresponde necessariamente a um resultado indesejado, 

uma vez que pode estar associado ao aumento de alongamento com influência positiva 

para o aumento de tenacidade. Silva et al (2010) concluiu que para o aço X-70 em certas 

condições de tratamento termomecânico, observa-se o aumento do alongamento e da 

energia absorvida no ensaio de impacto Charpy, resultando em considerável aumento de 

tenacidade.  

Neste trabalho, as dimensões dos corpos de provas submetidos a tratamento 

termomecânico não foram suficientes para possibilitar a usinagem de corpos 
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normatizados para ensaios de tração nem de impacto Charpy. Experiências anteriores 

mostraram que nas atuais condições de laminação, utilizando-se corpos de prova de 12 

mm de largura, é possível alcançar um limite máximo de deformação próximo de 15%. 

Para deformações superiores a essa foi necessário a diminuição da espessura para 6 mm, 

obtendo-se nas amostras mais intensamente deformadas espessura final de até 2,8mm, 

muito inferior às dimensões necessárias para usinagem de corpos de prova. Assim, as 

melhorias de propriedades mecânicas aqui obtidas não puderam ser verificadas 

experimentalmente, mas são referenciadas por resultados obtidos na literatura para 

materiais e/ou condições semelhantes (Silva et al, 2010). 
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4.3 Análise Microestrutural por meio de MEV 

 

4.3.1 Resfriamento contínuo isento de deformação 

 

Amostras não tratadas foram submetidas a resfriamento contínuo para fins de 

comparação com as microestruturas obtidas a partir de sequências termomecânicas. O 

material foi aquecido até a temperatura de 950 ºC, mantido por 15 minutos e seguido de 

resfriamento, ao ar calmo (Figura 4.5 (b)) até a temperatura ambiente ou submetido à 

têmpera em água (Figura 4.5 (c)). O aço como recebido apresentou microestrutura com 

grãos ferríticos poligonais bem delineados enriquecidos com perlita nos contornos, 

assim como mostrado na Figura 4.5 (a). O material não apresentou textura de laminação 

aparente 

 

 

Figura 4.5 - Micrografia de amostras submetidas a diferentes condições de resfriamento: 

(a) como recebido; (b) resfriado ao ar; (c) temperado em água. 

 

A amostra resfriada ao ar manteve a delimitação dos contornos de grãos 

poligonais da fase austenítica. A amostra temperada apresentou morfologia de uma 

estrutura caótica com lamelas irregulares e com característica acicular em raras regiões. 

 

4.3.2 Sequência termomecânica com resfriamento contínuo 

 

As amostras deformadas e submetidas ao resfriamento contínuo (têmpera em 

água) tiveram eliminada a predominância de ferrita poligonal. A microestrutura da 

amostra submetida à deformação em 10% (Figura 4.6 (a)) mostrou sutis diferenças em 

relação à amostra temperada isenta de deformação (Figura. 4.5 (c)), apresentando, a 

primeira, uma estrutura mais fina e com maior presença de regiões de morfologia 

acicular. Já as amostras deformadas em 25% e 35% apresentaram considerável 

diferença em sua morfologia quando comparadas à deformada em 10%. Naquelas foi 
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predominante a presença de ferrita acicular caracterizada por feixes de ripas ferríticas 

intertravadas em uma distribuição caótica. Na amostra deformada em 35% verificou-se 

a diminuição do comprimento das ripas de ferrita acicular, assim como o aumento do 

intertravamento da estrutura. Essa ocorrência pode estar relacionada com o aumento dos 

sítios de nucleação da ferrita, estimulado pela elevada deformação da austenita. Lee et 

al (2003) ao estudar o efeito da deformação plástica da austenita em aços liga, livre de 

inclusões não metálicas, do tipo Fe-Mn-Si-C, concluiu que elevados níveis de 

deformação favorecem a nucleação mas dificulta o crescimento das ripas de ferrita 

acicular. Em algumas regiões também ocorreu presença de feixes ferríticos alinhados 

(Figura 4.7). Apesar da tendência de paralelismo entre as ripas não foi possível a 

identificação dos contornos de grãos austeníticos originários, fortalecendo a ideia de que 

a nucleação ocorreu de forma intragranular, afastando a possibilidade de formação de 

ferrita bainítica. 

 

 

 

Figura 4.6 - Micrografias de amostras submetidas a tratamento termomecânico sujeitas à 

diferentes condições de deformação: (a) deformado em 10%; (b) deformado em 25%; 

(c) deformado em 35%. 

 

 

 

Figura 4.7 - Ocorrência de ferrita acicular alinhada em amostra deformada em 35%. 
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Considerando-se que para o aço em estudo, a temperatura de recristalização 

dinâmica está em torno de 1100 ºC (Tang Z, 2007), a predominância da ferrita acicular 

nas amostras mais intensamente deformadas pode ser atribuída à influência da 

deformação plástica da austenita à temperatura de não recristalização (Madariaga et al, 

2001). A alta densidade de discordâncias na austenita deformada é favorável à formação 

de núcleos para a ferrita acicular em detrimento da nucleação da ferrita bainítica. Apesar 

de ambas as microestruturas terem transformações de natureza predominantemente 

cisalhante, a deformação plástica da austenita suprime a formação de estrutura bainítica 

a partir do contorno de grão e favorece a formação de estrutura acicular a partir da 

nucleação intragranular (Tang e Stumpf, 2008). Esse resultado também corrobora com 

os obtidos por Kim (2008) que a partir de tratamentos termomecânicos em um aço 

bainítico de composição equivalente a um aço X-80, chegou a obter uma estrutura com 

90% de ferrita acicular por meio do incremento de deformação plástica na zona de não 

recristalização da austenita. 

Wang et al (2009) estudou os aços de alta resistência para tubulação e comparou 

as propriedades mecânicas do aço com microestrutura predominantemente acicular a 

outro ferrítico poligonal. Esses autores constataram maiores valores de resistência e 

dureza no aço com ferrita acicular e atribuíram tal resultado a granulometria mais fina e 

maior densidade de discordâncias e subunidades contidas nesse tipo de microestrutura. 

Para Shanmugam (2008), a mudança na microestrutura de ferrita/perlita para uma 

estrutura predominantemente acicular é fator responsável pela combinação de alta 

resistência e tenacidade nos aços microligados ao Nb em altas taxas de resfriamento. 
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4.3.3 Sequência termomecânica com tratamento isotérmico 

 

Amostras austenitizadas a 950 ºC e deformadas em 10% em temperatura de não 

recristalização, foram tratadas isotermicamente em banho de chumbo. A Figura 4.8 

exibe as micrografias de amostras tratadas a 400 ºC, 550 ºC 600 ºC. 

 

 

 

Figura 4.8 - Micrografias de amostras deformadas em 10% e tratadas isotermicamente 

a: (a) 400 ºC; (b)550 ºC e (c) 600 ºC. 

 

 

As amostras submetidas a tratamento isotérmico apresentaram estruturas 

complexas formadas por diversas morfologias ferríticas. A amostra tratada a 400 ºC 

apresentou ferrita poligonal, ferrita bainítica (Figura 4.9), além da ocorrência de ferrita 

granular em regiões delimitadas por contornos de grãos poligonais originários da fase 

austenítica (Figura 4.10 (a) e (b)). Também é possível identificar, nessa micrografia, a 

presença de austenita não transformada. 

A imagem de elétrons retroespalhados mostra com maior contraste a diferença 

composicional entre as regiões, revelando o enriquecimento de soluto nos contornos dos 

grãos primários que delimitam a ilha de ferrita granular. Pouco citada na literatura, essa 

microestrutura forma-se no mesmo intervalo de temperatura de transformação da ferrita 

acicular, mas com uma velocidade de resfriamento um pouco menor e consiste de finos 

cristais granulares de ferrita contendo uma alta densidade de discordâncias (Krauss e 

Thompson,1995). 

O relato contido na literatura (Silva, 2010), (Mazaková, 1997) e o aspecto 

morfológico apresentado (Figura. 4.9), faz-se concluir que as regiões brancas dispersas 

na matriz são típicos constituintes MA. Essas regiões são enriquecidas de carbono e sua 

origem é atribuída à separação do carbono contido na austenita durante sua 

transformação para ferrita (Tang, Z, 2008). 

a b c 
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Figura 4.9 - Micrografia de amostra deformada em 10% seguida de tratamento 

isotérmico a 400 ºC. PF-Ferrita Poligonal; BF- Ferrita Bainítica; GF- Ferrita Granular; 

MA- Constituinte MA. 

 

 

     

Figura 4.10 - Presença de ferrita granular (GF) e austenita (A) retida em amostra 

submetida a tratamento isotérmico a 400 ºC (a) imagem de elétrons secundários (b) 

imagem de elétrons retroespalhados. 

 

 

A presença da ferrita granular tem sido justificativa para melhoria da tenacidade 

em aços. Silva (2010), com o uso de sequências termomecânicas, conseguiu melhorar a 

ductilidade e tenacidade do aço API 5L X-70, atribuindo essa melhoria à presença da 

microestrutura granular. Assim como neste trabalho, aquele autor também observou a 

presença de constituinte MA disperso na matriz, fato que está relacionado com o 

processo difusional rápido que ocorre após o cisalhamento. O mecanismo de 

transformação da ferrita granular é de decomposição spinodal (Ferreira, 2002) 

responsável pela diferença de composição entre regiões ricas e outras empobrecidas de 

soluto. Nas regiões onde ocorre a segregação de carbono, principalmente nos contornos 

de grãos, ocorre a formação do constituinte MA. 

GF 

PF 

MA 
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Segundo Mazaková (1997) a presença da ferrita granular em aços de ultrabaixo 

teor de carbono está associada à baixa taxa de resfriamento. Os resultados aqui obtidos 

não contradizem tal evidência uma vez que essa microestrutura não esteve presente em 

nenhuma das amostras submetidas às altas taxas de resfriamento propiciadas pela 

têmpera em água. 

 

 

 

Figura 4.11 – Traços de microestrutura acicular (indicados pela seta) em amostra 

deformada em 10% seguida de tratamento isotérmico a 550 ºC. 

 

As amostras tratadas isotermicamente a 550 ºC e 600 ºC apresentaram traços de 

ferrita acicular (Figuras 4.9 e 4.11) corroborando parcialmente com o resultado obtido 

por Kim (Kim, 2008), que confirma a formação da ferrita acicular à temperatura de 

aproximadamente 600 ºC. 

Para investigar o efeito da deformação plástica no tratamento isotérmico, 

analisamos amostras com deformações de 10%, 25% e 35% submetidas a tratamento a 

550 ºC. Os resultados obtidos mostram que para deformação a partir de 25% (Figura 

4.12) existe tendência de formação de uma estrutura desordenada onde não mais se 

evidencia os contornos de grãos. No entanto, nessa microestrutura, assim como nas 

demais amostras tratadas isotermicamente, não predomina a morfologia de ripas como 

no caso do tratamento com resfriamento contínuo. A velocidade de resfriamento entre a 

temperatura de aquecimento (950 ºC) e a temperatura de tratamento (550 ºC) é bem 

inferior àquela verificada no caso de tratamentos com resfriamento contínuo (têmpera). 

Essa menor velocidade de resfriamento associada ao tempo de tratamento parecem ser 

fatores determinantes para o tipo de microestrutura obtida. 
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Figura 4.12 - Microestrutura obtida em amostra tratada a 550C com deformação de 

35%.  

 

4.4 Verificação de fases por difração de raios-X 

 

O bom êxito na indexação durante a análise de EBSD depende das informações 

inicial, inseridas no software de aquisição, a respeito das fases presentes no material a 

ser analisado. O percentual de indexação se eleva o quanto maior for o número de fases 

previamente identificadas. Assim como a omissão de informação sobre a presença, em 

quantidade significativa, de alguma fase dificulta o processo de indexação. 

As dificuldades iniciais em se alcançar resultados com elevado nível de 

indexação nas análises de EBSD fez-se supor a presença, em quantidade relevante, de 

outras fases além da ferrítica. Para a precisa identificação das fases, realizou-se análise 

de EDX em várias amostras. A comparação entre os difratogramas de raios X das 

amostras do aço como recebido e daquelas submetidas à sequência termomecânica não 

mostrou diferenças significativas do perfil de intensidade difratada. Verificamos a 

presença predominante da ferrita, confirmada pela identificação dos picos 

característicos dessa fase, concluindo-se sobre a inexistência de outras fases em 

quantidades significativas que pudessem interferir na comparação do padrão de EBSD 

durante a aquisição de dados e indexação. 
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4.5 Identificação do tipo de inclusões por EDS 

 

As imagens de microscopia ótica e eletrônica revelaram, mesmo antes do ataque 

com nital, presença de pontos escuros distribuídos na superfície das amostras (vide 

tópico 4.1). Mesmo em distintas condições de preparação verificou-se essa ocorrência 

em todas as amostras, afastando assim a possibilidade de se tratar de falha na 

preparação metalográfica. A micrografia da Figura 4.13 mostra o aspecto de uma 

inclusão detectada em amostra submetida a tratamento termomecânico com preparação 

metalográfica convencional e ataque de nital a 3%. 

Análises de EDS revelaram se tratar de inclusões não metálicas contendo 

manganês, cálcio, alumínio e enxofre, conforme gráfico mostrado na Figura 4.14. Com 

o propósito de comparação, também se realizou análise de EDS na matriz metálica 

(Figura 4.15), sendo sumarizada a composição química resultante dessas análises na 

Tabela 4.3. 

 

 

Figura 4.13 - Inclusão não metálica em amostra submetida a tratamento termomecânico. 

 

 

Figura 4.14 - Análise de EDS em inclusão não metálica (ponto 1 da Figura 4.13). 
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Figura 4.15- Análise de EDS na matriz metálica (ponto 2 da Figura 4.13). 

 

 

Tabela 4.3 - Composição química, em peso, nos pontos 1 e 2, obtidos por EDS. 

 Mg Al Si S Ca Ti Mn Fe 

Ponto 1 7.78 39.38  11.46 15.57 0.73 2.43 22.64 

Ponto 2   0.35    1.72 97.93 
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4.6 Análise microestrutural por EBSD 

 

As análises de EBSD apresentaram percentual de indexação de 70% a 81% dos 

pontos analisados. Esses resultados são muito significativos, levando em conta que 

valores a partir de 57% são considerados aceitáveis pelo desenvolvedor do software 

para aquisição de dados, (HKL company, 2010). O êxito no bom padrão da aquisição de 

dados pode ser atribuído à exaustiva metodologia de estudo da melhor técnica para 

preparação de amostra, assim como o estudo dos parâmetros mais adequados para 

operação do SEM e coleta de dados. 

 

    

Figura 4.16 - Linhas de Kikuchi (a) obtidas a partir de sinal EBSD (b) indexadas a partir 

de comparação com padrão EBSD da ferrita. 

 

A Figura 4.16 mostra linhas de Kikuchi obtidas na análise de EBSD e a 

indexação dos respectivos planos durante o refinamento da calibração realizada na etapa 

de ajustes. A nitidez da formação das linhas é um fator primordial para a indexação dos 

planos, visto que as distâncias interplanares são calculadas a partir da distância entre os 

pares de linha paralelos. 

 

4.6.1 Sequência termomecânica com resfriamento contínuo 

 

4.6.1.1 Perfil do grau de desorientação e ocorrência de fronteiras CSL (Coincident 

Site Lattice) 

 

Os mapas de polo inverso (Figura 4.17) mostram o aspecto geral das 

microestruturas do aço como recebido e das amostras submetidas à sequencias 

termomecânicas com percentual de deformação de 10%, 25% e 35%. Os grãos, 
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definidos a partir de fronteiras com grau de desorientação superior a 15°, são 

representados em cores correspondentes à respectiva orientação cristalográfica, 

conforme legenda presente nessa figura. 

Pode-se observar uma evolução na microestrutura de uma morfologia com 

contornos regulares e grãos definidos (Figura 4.17 (a) e (b)) para uma morfologia menos 

regular e mais refinada (Figura 4.17 (c) e (d)). O aspecto quantitativo dessa modificação 

microestrutural será tratado nos tópicos seguintes. 

 

  

  

Figura 4.17 - (a): Mapas de polo inverso (a) aço como recebido, (b) 10% de deformação 

(c), 25% de deformação(d), 35% de deformação. 

 

A partir da comparação entre os histogramas da Figura 4.18, observa-se que o 

aço como recebido apresenta microestrutura cujo perfil de distribuição aproxima-se do 

perfil log normal (Figura 4.18 (a)). Para a condição de tratamento com deformação de 

10% observa-se o aumento da frequência em baixos ângulos (2° a 15°) e também em 

alto ângulo (50° a 60°) (Figura 4.18 (b)) quando comparado ao aço como recebido. Essa 

tendência é mantida para as demais condições, tendo sido verificada a maior frequência 

em baixo ângulo na amostra com deformação de 25%. Este resultado, reforçado pelo 

que foi observado na análise micrográfica (Tópico 4.3.2), mostra que a modificação no 

perfil de distribuição do grau de desorientação é uma consequência do efeito da 
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deformação plástica sobre a nucleação da ferrita e formação de subgrãos nos pacotes 

cristalográficos de ferrita acicular. 

O aumento da deformação plástica da austenita em temperatura de não 

recristalização estimula a formação de sítios intragranulares favoráveis à nucleação da 

ferrita acicular (Lee et al, 2003) cuja microestrutura é formada por pacotes 

cristalográficos com um grau de desorientação entre si em torno dos 5°, com 

subunidades desalinhadas de 1° a 2° (Kim, 2008).  

Guo e colaboradores (Guo et al, 2010), ao estudar propriedades mecânicas em 

juntas soldadas de aço com predominância de ferrita acicular, atribuíram o aumento de 

dureza em determinadas regiões à presença de graus de desorientação de até 3º nessa 

microestrutura. Segundo aquele autor a alta frequência de baixo ângulo é uma boa 

indicação do grau de refinamento da estrutura. Aqui é possível relacionar esse fator aos 

valores de dureza apresentados na Tabela 4.1, onde o crescente nível de deformação 

coincide com maiores valores de durezas e maiores frequência em baixo ângulo.
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Figura 4.18 - Perfil de distribuição do grau de desorientação com destaque em azul para 

desorientação em baixo e alto ângulo (a) aço como recebido, (b) 10% de deformação 

(c), 25% de deformação(d), 35% de deformação. 

 

Estudando-se o perfil de distribuição do grau de desorientação também foi 

possível observar a presença de fronteiras do tipo CSL, identificadas pelas linhas 

coloridas nos mapas da Figura 4.19. Os contornos de grão com grau de desorientação 

superior a 15° estão representados em negro.  

 

 

    

Figura 4.19 - Mapas de contorno de grão e fronteiras CSL (a) aço como recebido, (b) 

amostra com 10% de deformação. 
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Figura 4.20 - Histograma de distribuição de fronteiras CSL (a) aço como recebido, (b) 

amostra com 10% de deformação. 

 

 

A Figura 4.20 mostra a distribuição de fronteiras CSL para as condições como 

recebido e tratado com deformação de 10%, sendo que nesta última observa-se o 

evidente aumento de fronteiras do tipo Ʃ3, assim como a diminuição de outras como Ʃ7 

e Ʃ9 . Na Tabela 4.4 pode-se verificar que o tratamento termomecânico elevou a 

ocorrência de fronteiras do tipo CSL, particularmente as do tipo Ʃ3, em todas as 

condições de tratamento termomecânico quando comparado à condição do aço como 

recebido. O percentual de ocorrência de 29% de Ʃ3 no material como recebido (não 

deformado) elevou-se para 43% na amostra submetida a 10% de deformação, 

mantendo-se em patamares próximos a este para deformações superiores (Tabela 4.4), 

evidenciando que o mecanismo de deformação é um fator importante na formação 

desses tipos de fronteiras especiais. O gráfico da Figura 4.21 mostra com maior clareza 

a evolução da fração de fronteiras Ʃ3 em função das distintas condições de deformação. 

 

Tabela 4.4 - Frequência de ocorrência de fronteiras CSL e seu efeito no perfil de 

desorientação para diversas condições de deformação. 

Deformação 

(%) 

CSL (%) Ʃ3 (%) Ʃ3/CSL (%) Desorientação 

(58°-60°)(%) 

0 12,1 3,5 29 5,6 

10 16,2 7,0 43 11,4 

25 15,2 7,1 47 10,6 

35 12,9 5,7 44 8,8 
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Figura 4.21 - Fração de fronteiras CSL Ʃ3 para diversas condições de deformação. 

 

A ocorrência de fronteiras do tipo CSL está associada a fenômenos do tipo 

geminado (Kumar et al, 2007), onde cristais vizinhos compartilham um ou mais planos 

de átomos criando uma imagem espelhada do reticulado a partir do plano 

compartilhado. Essa situação gera fronteiras que separam regiões simétricas designadas 

como gêmeas cuja ocorrência foi verificada em amostras submetidas à sequência 

termomecânica. A Figura 4.22 mostra a ocorrência de perfil simétrico de desorientação 

em regiões intragranulares de amostra deformada em 25%, confirmando a formação de 

regiões geminadas separadas pela desorientação máxima de 3°. 

 

 

Figura 4.22 - Perfil de desorientação intragranular em amostra deformada em 25% 

evidenciando a ocorrência de fronteira geminada. 

 

Pode-se esperar a existência de uma correlação entre o perfil de desorientação e 

a ocorrência de fronteiras do tipo CSL. Considerando-se que no reticulado CCC as 
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fronteiras do tipo Ʃ3 são geradas a partir da rotação de um ângulo de 60° do plano 

˂111˃ pode-se inferir que o aumento dos contornos Ʃ3 deve ter uma equivalente 

modificação no perfil de distribuição do grau de desorientação das fronteiras em valores 

próximos a 60°. A Figura 4.18 (b) confirma essa expectativa ao mostrar um acréscimo 

da frequência de desorientação em alto ângulo, no intervalo entre 58°e 60°, em 

comparação ao perfil de desorientação do aço-como recebido (Figura 4.18 (a)) . No 

material como recebido a porcentagem de contornos com grau de desorientação incluído 

nesse intervalo corresponde apenas a 5,6% (Tabela 4.4) do total enquanto que na 

amostra deformada em 10% (onde ocorre elevado acréscimo de fronteiras do tipo Ʃ3) 

essa ocorrência sobe para 11,4% e se mantém, nas amostras submetidas a maiores 

deformações, em patamares superiores àquele observado no aço como recebido.  

 Assim como para as fronteiras Ʃ3, a alteração da quantidade de outras fronteiras 

CSL pode ser detectada pela respectiva modificação no perfil de desorientação. A 

Tabela 4.5 mostra a frequência de ocorrência de fronteiras CSL e a modificação no 

perfil de desorientação em torno do ângulo característico de cada tipo de fronteira. O 

acréscimo de frequência de fronteiras Σ3 e Σ11, assim como a redução de fronteiras Σ5, 

Σ7 e Σ9, detectada nas amostras deformadas em 10% (quando comparado ao material 

como recebido)  têm uma respectiva variação no perfil de desorientação. A Tabela 4.5 

mostra a frequência de ocorrência de fronteiras CSL e respectiva alteração no perfil de 

desorientação.  

 

Tabela 4.5 – Frequência de ocorrência de fronteiras CSL e respectiva alteração do perfil 

de desorientação para cada simetria Ʃ. 

 

Ʃ 

 

Eixo 

 

 

Ângulo(°) 

CSL (%) Freq. do grau de desorientação 

(%) 

0% def. 10% def. Var* 0% def. 10%def. Var* 

3 111 60,0 28,7 43,3 14,6 5,6 11,4 5,8 

5 100 36,9 3,1 1,8 -1,3 8,5 3,6 -4,9 

7 111 38,2 4,6 2,1 -2,5 9,3 3,9 -5,4 

9 110 38,9 4,8 2,1 -2,7 9,4 4,1 -5,3 

11 110 50,5 5,6 9,6 4,0 12,6 14,6 2,0  

*Var = variação dos percentuais de CSL entre o material como recebido e tratado com 

10% de deformação. 
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A diminuição das fronteiras CSL do tipo Ʃ5, Ʃ7 e Ʃ9, verificada nas amostras 

submetidas a tratamento termomecânico (Figura 4.20 (b)), quando comparada ao 

material como recebido, pode ser evidenciada no perfil de desorientação  por meio da 

diminuição da frequência no intervalo de 33,5 a 41,5 (Figura 4.19 (b)). Ao passo que o 

acréscimo de fronteiras do tipo Ʃ11 se revela com o aumento da frequência em torno 

dos 50°. 

Na literatura é relatado que o aumento da fração de contornos especiais tem 

influência significativa nas propriedades do material (Arafin e Szpunar, 2009), (Gazder 

et al, 2008). Contornos de baixo ângulo, assim como CSL de baixo Σ são inativos e 

mais resistentes à fratura do que as fronteiras aleatórias de elevada energia (Yu, 2008). 

Levando-se em conta que a tensão de fratura é muito maior para contornos 

coincidentes com baixo Σ (Arafin e Szpunar, 2009), o aumento da quantidade de 

contornos de baixo Σ ou a diminuição de contornos de elevado Σ é um fator 

determinante para o controle da fragilidade intragranular por meio do controle da 

distribuição de contorno de grão (Kumar et al, 2007). Assim é de se esperar que a 

amostra submetida a tratamento termomecânico com deformação de 25% apresente a 

maior resistência à fratura intragranular uma vez que associa uma elevada fração de 

fronteiras Σ3 com baixa ocorrência de contornos com Σ˃29. 

Suzuki et al (2011) não somente verificou a importância de fronteiras de baixo 

Ʃ, como também conseguiu medir seus limites de resistência ao desenvolver um método 

para avaliação da resistência de fronteiras CSL em materiais metálicos. Esse autor 

comparou os valores de limite de resistência à fratura para distintos tipos de contornos 

especiais em uma liga Cr-Ni e concluiu que a resistência à fratura é maior para 

fronteiras do tipo Ʃ3 e decresce para as fronteiras Ʃ5, Ʃ9, Ʃ7 e Ʃ11, nessa ordem. 

Considerando-se os resultados de Suzuki et al (2011), o significativo aumento de 

3,5 para 7,0%  na quantidade de fronteiras Ʃ3, evidenciado na amostra deformada em 

10% (Tabela 4.4), favorece o aumento da resistência do material. A constatação de 

Suzuki et al (Suzuki, 2011) para ligas de Cr-Ni, reforça a influência positiva da 

aplicação do tratamento termomecânico, em aços ARBL, uma vez que promoveu o 

acréscimo significativo de fronteiras Ʃ3 em todas as amostras quando comparadas ao 

material como recebido. 

Outros trabalhos relacionados à ocorrência de fronteiras CSL (Low, 2006), 

(Arafin e Szpunar, 2009) mostram o efeito do tratamento de recozimento em estimular 

ou inibir a formação deste tipo especial de fronteiras. No entanto, não se encontraram 
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estudos que relatem o efeito de tratamentos termomecânicos na formação de CSL em 

aços ARBL. Randle (1999) ao estudar o mecanismo de formação de fronteiras CSL 

apresentou um modelo chamado de “regeneração do Σ3”, no qual demonstra que a 

mobilidade das fronteiras CSL estimulada por meio de recozimento origina interações 

entre esses tipos de fronteiras as quais, dependendo de sua natureza, têm como resultado 

o surgimento predominante de fronteiras do tipo Σ3. Segundo esse modelo, uma 

fronteira do tipo Σ3, ao encontrar uma fronteira do tipo Σ9, também muito presente nos 

reticulados cúbicos, originaria uma fronteira Σ3, da mesma forma que o encontro de 

uma Σ9 e uma Σ27 originaria também uma fronteira Σ3. Tais fatos explicaria a elevada 

presença das fronteiras Σ3 em amostras recozidas. 

Apesar de o tratamento termomecânico aqui estudado não envolver o processo 

de recozimento ou qualquer aquecimento prolongado o suficiente para possibilitar a 

mobilidade das fronteiras por difusão, observa-se que a deformação plástica envolvida 

nesse tratamento tem um papel importante na formação de fronteiras CSL. A 

movimentação dos planos preferenciais de deslizamento e a interação entre as 

discordâncias, seja durante a deformação ou nas transformações de fase do tipo 

cisalhantes, pode desempenhar um papel de mobilidade das fronteiras favorecendo sua 

interação e tendo um papel determinante na formação de novas fronteiras CSL. Nas 

análises de EBSD foi possível identificar o desenvolvimento de texturas típicas, como a 

do tipo Goss ({011} ˂100˃), que evoluíram para outros tipos, em função do grau de 

deformação, fato que a literatura também relaciona como intimamente ligado a tipos 

específicos de fronteiras CSL (Low, 2006), (Arafin e Szpunar, 2009). 
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4.6.1.2 Estudo das frações recristalizada, deformada e subestruturada 

 

O estudo das frações recristalizadas, deformada e subestruturada, associado à 

análise micrográfica, pode ser parâmetro para confirmação da existência de 

microestrutura acicular por meio da identificação de subunidades típica dessa 

morfologia. A Figura 4.23 mostra os mapas dessas frações para as amostras estudadas, 

onde os grãos com grau de desorientação interna média superiores a 2° são classificados 

como deformados. Naqueles onde existe a presença de subunidades, desorientadas entre 

si com ângulo superior a 2°, mas com desorientação interna inferior a esse limite, são 

classificados como grãos subestruturados, enquanto que os demais são designados como 

recristalizados. As regiões não indexadas, representadas em verde nos mapas não são 

consideradas para o cálculo dos percentuais analisados. 

 

 

  

  

Figura 4.23 - Mapa de frações recristalizadas, deformada e subestruturada (a) aço como 

recebido, (b) 10% de deformação (c), 25% de deformação(d), 35% de deformação. 

 

 

O histograma da Figura 4.24 mostra, como esperado, um aumento na quantidade 

de grãos deformados com o acréscimo do grau de deformação, alcançando o valor 

máximo de 61%. A fração de grãos recristalizados diminui gradativamente, com a 

a b 

c d 

Deformado 
Subestruturado  
Recristalizado    
Não índexado    
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deformação, mas de forma inesperada aumenta sua frequência na amostra com 

deformação de 35%. A fração subestruturada, que no aço como recebido foi de 20%, 

aumentou para 26% e 24% nas amostras deformadas em 10% e 25% respectivamente e 

sofreu uma diminuição para 13% na condição de 35% deformação (Tabela 4.6). 

 

 

 

Figura 4.24 - Histograma de frações recristalizadas, deformada e subestruturada para o 

aço como recebido (0% de deformação) e para distintas condições de deformação. 

 

 

Tabela 4.6 - Frações recristalizadas, deformada e subestruturada em função do grau de 

deformação. 
Deformação 

(%) 

Recristalizada 

(%) 

Subestruturada 

(%) 

Deformada 

(%) 

Def.  +  Sub.  

(%) 

*0 42 20 38 58 

10 25 26 49 75 

25 20 24 56 80 

35 26 13 61 74 

*Aço como recebido 

 

As micrografias obtidas por MEV (Tópico 4.3.2) mostraram que para todas as 

condições de deformação ocorre formação predominante de ferrita acicular onde é de se 

esperar a presença de consideráveis frações de fase subestruturada, típica dessa 

microestrutura. Tal fato deve-se ao aumento da desorientação interna causada pelo 

crescente nível de deformação, atestado pelas medições do grau de desorientação local 

(Tópico 4.4.1.3) que mostra o aumento de frequências para maiores ângulos de 
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desorientação em amostras mais intensamente deformadas. Essa condição faz com que 

uma parcela da fase subestruturada passe à condição de deformada, explicando o 

elevado valor de 61% obtido para essa fase. 

A presença de discordâncias nas subunidades na ferrita acicular revelada na 

imagem de MET (Figura 4.25) faz supor que parcela da fase deformada inclui também 

quantidades significativas de ferrita acicular, uma vez que o acúmulo de discordâncias 

pode dificultar sua classificação do grão como subestruturado, favorecendo sua 

identificação como fase deformada.  

 

 

 

Figura 4.25 – Imagem de MET de região de ferrita acicular: (a) intertravamento de ripas 

de ferrita, (b) presença de discordâncias em subunidade. 

 

 

Outro fator, menos evidente, mas que tem grande influência sobre a mensuração 

dessa fase é a limitação imposta pela resolução espacial de 1µm na análise de EBSD 

associada ao critério de classificação das fases subestruturada e deformada. Em função 

disso a indexação de microestruturas muito deformadas ou de granulometria pequena 

podem ser dificultadas na análise de EBSD (HKL company, 2010), sendo de se esperar 

que as amostras intensamente deformadas resultem em análises com menor indexação. 

Essa expectativa é confirmada na comparação entre os mapas de band contrast, 

propriedade que avalia o fator de qualidade na análise de EBSD. A Figura 4.26 mostra o 

resultado para as amostras deformadas de 10% e 35%, onde nesta última é evidente, em 

verde, a maior quantidade de regiões não indexadas. A gradação de tons de cinza, nessa 

figura, indica a intensidade do contraste das bandas de kikuchi detectadas a partir do 

sinal de EBSD obtido. Tons mais escuros, como o negro dos contornos de grão, 

representam menor contraste enquanto que o tom claro, presente nas regiões cristalinas 

indicam melhor contraste. Por meio desse parâmetro fica evidente que nas amostras 

a b 

0,5 µm 0,2 µm 
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mais deformadas, além de se obter menor número de pontos indexados, também 

ocorrem regiões com menores contrastes. 

 

 

   

Figura 4.26 – Mapas de band contrast e regiões não indexadas (em verde): (a) 10% de 

deformação (b) 35% de deformação. 

 

 

Uma vez que a identificação dos grãos subestruturados ou pacotes 

cristalográficos, no caso de ferrita acicular, depende da avaliação do seu grau de 

desorientação médio, e de suas subunidades, essa mensuração é tão mais difícil na 

análise de EBDS quanto maior for o grau de deformação desses grãos e quanto menores 

forem suas subunidades. A micrografia da Figura 4.6 (c) revela que na amostra com 

35% de deformação ocorreu a diminuição das ripas de ferrita acicular para valores 

inferiores a 1µm, motivada pela elevada taxa de nucleação intragranular na austenita 

(Lee et al 2003). Nessa condição é de se esperar que os grãos, ou pacotes 

cristalográficos sejam de difícil detecção pela análise de EBSD ocasionando uma baixa 

indexação desses grãos. Pode-se afirmar, então, que os grãos não indexados são, em sua 

maioria, grãos subestruturados que deixaram de ser identificados na análise de EBSD e 

contribuíram de forma significativa para a queda do percentual dessa fração nas 

amostras mais deformadas. Diante dessa análise pode-se dizer que para as amostras com 

deformação de 25% e 35% os valores reais da fração da fase subestruturada são maiores 

do que foi possível mensurar por meio da análise de EBSD. Isso explica também o 

aumento inesperado da fração recristalizada para a condição de deformação de 35% em 

comparação a de 25%. Como se trata de resultados percentuais, uma diminuição dos 

pontos indexados (na sua grande maioria grãos subestruturados ou deformados) faz-se 

com que a quantidade absoluta dos grãos recristalizados tenha uma maior 

a b 
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representatividade em relação ao total, correspondendo a um percentual maior do que 

seria caso tivessem sido indexados todos os pontos. 

 

4.6.1.3 Distribuição do grau de desorientação local 

 

 Nesta análise foi calculada a desorientação média entre cada pixel e seus 

vizinhos, sendo atribuído ao ponto analisado, o valor médio de desorientação calculado. 

As desorientações referentes aos contornos de grão e presença de subunidades foram 

desconsideradas, levando a uma análise de desorientação local na qual está excluída a 

contribuição destas regiões. 

 A Figura 4.27 mostra os mapas de distribuição do grau de desorientação local 

para as condições estudadas, mostrando as pequenas mudanças de orientação no 

material, destacando-se as regiões de maior deformação com cores mais aproximadas do 

amarelo e vermelho. 

 

  

  

Figura 4.27 - Mapa de distribuição do grau de desorientação local (a) aço como 

recebido, (b) 10% de deformação (c), 25% de deformação(d), 35% de deformação. 

 

 O grau de desorientação local pode ser mais claramente observado a partir do 

perfil de distribuição de frequência nos gráficos normatizados da Figura 4.28. O 

aumento da deformação altera o perfil de distribuição de frequência deslocando o 
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gráfico em direção a maiores graus de desorientações resultando num reticulado mais 

deformado. 

 No material como recebido ocorre uma concentração de frequências (pico da 

curva) em torno de 0,8° (Figura 4.28 (a)). Nas amostras submetidas a tratamento 

termomecânico, o incremento de deformação desloca o pico da curva de distribuição 

para valores entre 1° e 2° (Figura 4.28 (b)) deslocando a curva para maiores valores de 

desorientação, correspondente aos valores do ângulo existente entre as subunidades de 

ferrita acicular. Para amostras deformadas a 25 e 35% ocorre a mesma tendência de 

aumento do grau de desorientação local (Figura 4.28 (c e d)), destacando-se também o 

aumento significativo de frequências em ângulos próximos a 0°. Essa ocorrência não 

está relacionada aos grãos subestruturados nem deformados, uma vez que estes são 

definidos a partir de um referencial de desorientação média a partir de 2° sendo, 

portanto, razoável concluir que tal fato está associado ao aumento do grau de 

desorientação local nos grãos originalmente recristalizados. 

 

 

  

  

Figura 4.28 - Distribuição do grau de desorientação local: (a) aço como recebido, (b) 

10% de deformação (c), 25% de deformação(d), 35% de deformação. 
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4.6.2 Sequência termomecânica com tratamento isotérmico 

 

4.6.2.1 Perfil do grau de desorientação e ocorrência de fronteiras CSL (Coincident 

Site Lattice) 

 

Os mapas de polo inverso mostram o aspecto geral das microestruturas obtidas 

por meio de sequência termomecânica com tratamento isotérmico nas temperaturas de 

400 °C e 550 °C (Figura 4.29). Apesar da complexidade microestrutural já constadas 

nessas amostras por meio de microscopia eletrônica, pode-se observar, nos mapas de 

contornos de grãos (Figura 4.30), a presença de fronteiras bem delineadas e com 

pequena variação de aspecto entre as duas condições de tratamento analisadas. 

 

 

  

Figura 4.29 - Mapa de polo inverso para amostras tratadas isotermicamente: (a) a 400 

°C e (b) a 550 °C. 

 

  

Figura 4.30 - Mapas de contornos de grão (em preto) e fronteiras CSL (em cores) para 

amostras tratadas isotermicamente a: (a) 400 °C e (b) 550 °C. 

 

Para ambas as condições de tratamento isotérmico, assim como observado nas 

amostras submetidas a resfriamento contínuo, observa-se o aumento da frequência em 

contornos de alto ângulo (50° a 60°) (Figura 4.31 (a)) em comparação ao perfil de 
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distribuição log normal do aço como recebido. No entanto, no tratamento isotérmico, 

observou-se a diminuição de frequência de desorientação em baixo ângulo, contrário ao 

que foi verificado naquela outra forma de tratamento. Esse fenômeno não pode ser 

facilmente relacionado à microestrutura uma vez que as amostras com tratamento 

isotérmico não apresentam microestrutura com uma morfologia ferrítica predominante. 

No entanto, essa baixa frequência de desorientação em baixos ângulos pode estar 

associada à inexistência da predominância de estrutura acicular cujos baixos ângulos de 

desorientação entre as subunidades poderiam contribuir para o aumento de frequência 

entre 1° e 2° e entre 5° e 7° para seus pacotes cristalográficos (Kim, 2008). 

 

  

Figura 4.31 - Histograma de distribuição do grau de desorientação para amostras 

tratadas isotermicamente a: (a) 400 °C e (b) 550 °C. 

 

 
Figura 4.32 - Histograma de distribuição de fronteiras CSL para amostras tratadas 

isotermicamente a: (a) 400 °C e (b) 550 °C. 
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No tratamento isotérmico, assim como verificado para o tratamento com 

resfriamento contínuo, ocorreu elevada frequência de fronteiras CSL (Figura 4.32), 

particularmente as do tipo Ʃ3 quando comparado ao aço como recebido (Tabela 4.7). O 

percentual de fronteiras Ʃ3 que era de 3,5% no aço como recebido elevou-se para 7,7% 

e 6,5% nas amostras tratadas a 400 ºC e 550ºC, respectivamente. O percentual de 

ocorrência de Ʃ3 em relação aos demais tipos de CSL foi de 29% no aço como recebido 

elevando-se para 42% e 40% nas amostras tratadas (Tabela 4.7). 

 

Tabela 4.7 - Frequência de ocorrência de fronteiras CSL e grau de desorientação entre 

58° e 60° para o aço como recebido e amostras tratadas a 400°C e 550 °C. 

Condição CSL (%) Ʃ3 (%) Ʃ3/CSL (%) Desorientação 

(58°-60°) (%) 

como recebido 12,1 3,5 29 5,6 

400°C 16,7 7,7 42 9,9 

550°C 16,7 6,5 40 8,6 

 

Verifica-se que a quantidade total de fronteiras CSL não varia em função da 

temperatura, mantendo-se em 16,7% para ambas as temperaturas de tratamento. A 

comparação entre tratamentos isotérmico e resfriamento contínuo revela que este 

primeiro é mais efetivo na formação de fronteiras CSL do tipo Ʃ3, alcançando na 

amostra deformada em 10% e  tratada a 400 ºC, um percentual de 7,7% de fronteiras Ʃ3.  

Essa condição de tratamento, assim como verificado para o resfriamento 

contínuo, apresentou o maior estímulo à formação de fronteiras CSL na condição 

moderada de 10% de deformação, mantendo-se invariável essa quantidade para as 

distintas temperaturas de 400 ºC e 550 ºC. Tal fato reforça a evidência de que a 

deformação é fator preponderante na formação desses contornos especiais em 

tratamentos termomecânicos.  

Verificou-se que distintas condições de tratamento e deformação ocasionaram 

modificações na textura do material. No entanto, são necessários estudos mais 

detalhados a fim de se estabelecer uma relação entre o desenvolvimento de texturas 

típicas e a ocorrência de fronteiras CSL. 
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4.6.2.2 Estudo das frações recristalizada, deformada e subestruturada 

 

Os mapas das frações recristalizada, deformada e subestruturada (Figura 4.33), 

assim como os respectivos histogramas (Figura 4.34), revelam o aumento da fração 

recristalizada e diminuição da fração deformada em função do aumento da temperatura 

de tratamento.  

 

  

Figura 4.33 - Mapa de frações recristalizadas, deformada e subestruturada para amostras 

tratadas isotermicamente a: (a) 400 °C e (b) 550 °C. 

 

 

 

Figura 4.34 - Histograma de frações recristalizadas, deformada e subestruturada para o 

aço como recebido, tratado a 400 °C e 550 °C. 

 

 

Mesmo tendo sido submetido a uma deformação de 10%, as amostras 

submetidas a tratamento termomecânico apresentaram fração deformada inferior ao 

material na condição de como recebido (Tabela 4.8). Essa situação pode ser explicada 

pela existência, no aço como recebido, de certo nível de encruamento inerente ao seu 

processo de fabricação e pela permanência, das amostras tratadas, em temperaturas 
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elevadas favorecendo a difusão atômica, alívio de tensões e consequente recuperação da 

microestrutura. Assim é de se esperar que amostras tratadas em maiores temperaturas 

tenham maior alívio de tensões. A diminuição do grau de desorientação local na amostra 

tratada com temperatura mais elevada confirma essa tendência. Observa-se que a 

amostra tratada a 550ºC resultou na diminuição do ângulo de desorientação de máxima 

frequência em relação à amostra tratada a 400ºC (Figura 4.36), sendo uma indicação de 

microestrutura menos tensionada. 

A comparação entre as duas temperaturas de tratamento revela que o tratamento 

em temperatura mais elevada não é suficiente para promover a recristalização estática, 

pois as quantidades de frações deformadas são relativamente elevadas e muito 

aproximadas para ambas as temperaturas (22% e 24%) (Tabela 4.8). Entretanto, o 

tratamento a 550°C propicia um aumento de unidades recristalizadas de 45% para 60%, 

quando comparado ao de 400°C, ao mesmo tempo em que reduz a fração subestruturada 

de 31% para 18%, mostrando ser suficiente para recuperar as unidades subestruturadas 

que devido o aumento de temperatura migraram para a condição de recristalizadas. 

 

Tabela 4.8 - Frações recristalizadas, deformada e subestruturada em função da 

temperatura de tratamento. 

Tratamento Recristalizada 

(%) 

Substruturada 

(%) 

Deformada 

(%) 

Def. + Sub. 

(%) 

Como recebido 42 20 38 58 

400 °C 45 31 24 55 

550 °C 60 18 22 40 

 

4.6.2.3 Distribuição de grau de desorientação local 

 

 O grau de desorientação local mostra a ocorrência de pequenas mudanças de 

orientação local no material. A Figura 4.35 mostra os mapas de distribuição dessa 

propriedade para as condições tratadas isotermicamente, nos quais tons próximos ao 

verde indicam intensidades de desorientação maiores do que aquela representada pelos 

tons azuis (vide legenda contida na figura). A análise dessa propriedade é facilitada pela 

observação dos gráficos de distribuição de frequência na Figura 4.36, onde, para fins de 

comparação, acrescentou-se o resultado obtido para o aço como recebido. O perfil de 

desorientação local pouco se altera para as duas condições de tratamento e para o 

material como recebido. Apenas é percebido um pequeno deslocamento da posição do 
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pico da curva de distribuição em direção a menores valores de desorientação, indicando 

uma menor desorientação local para amostras tratadas à temperatura mais elevada. 

 

 

  

Figura 4.35 - Mapa de distribuição de desorientação local para amostras tratadas 

isotermicamente a: (a) 400 °C e (b) 550 °C. 

 

 

  

Figura 4.36 - Gráfico de distribuição de desorientação local para amostras tratadas 

isotermicamente a: (a) 400 °C e (b) 550 °C. 

 

 

 A intensidade dessa modificação pode ser mensurada pelo deslocamento do 

ângulo de desorientação de máxima frequência (pico da curva). Nos tratamentos 

isotérmicos, esse valor máximo sofre uma pequena variação, sendo de 0,8° na amostra 

tratada a 400°C e caindo para 0,6° naquela tratada a 550°C (Figura 4.36), evidenciando 

menor nível de tensão devido a maior temperatura de tratamento. No tratamento com 

resfriamento contínuo esses valores situaram-se entre 1° e 2°. Tal constatação revela 

que neste último tipo de tratamento as amostras estão sujeitas a uma condição de maior 

tensão no reticulado motivada pela mais intensa deformação e pelo maior grau de 

  

a b 

a b 
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desorientação local da ferrita acicular. No tratamento isotérmico, apesar da deformação 

de 10%, o material encontra-se em menor nível de tensão, sendo seu grau de 

desorientação local menor do que o observado para aquela mesma deformação no caso 

do resfriamento contínuo. Essa constatação é reforçada pela elevada fração de 60% de 

grãos recristalizados, observada na amostra tratada em 550°C quando comparado aos 

45% daquela tratada a 400°C (Tabela 4.8). 

 Uma análise mais detalhada dos gráficos da Figura 4.36 revela a presença de 

uma elevada frequência próxima de zero no aço como recebido, que se reduz 

consideravelmente nas amostras tratadas isotermicamente. Essa mesma diminuição foi 

verificada no tratamento com resfriamento contínuo para a amostra deformada em 10%, 

enquanto que deformações maiores que esta elevam essa frequência para valores ainda 

maiores que o verificado no aço como recebido. Essa elevada frequência, no material 

como recebido, deve estar associada às tensões residuais provenientes da deformação 

aplicada nos passes de acabamento durante o processo de fabricação.  
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4.6.3 Análise da austenita retida após sequência termomecânica 

 

Foi detectada, nas análises de EBSD, a presença de fase Fe-CFC em quantidade 

muito reduzida, entre 2,5% a 4,5% do total de fases presentes. Essa ocorrência é 

resultante de uma parcela não transformada da austenita que mesmo após o tratamento 

termomecânico não se decompôs em ferrita. O mapa da Figura 4.37 mostra a fase 

austenítica dispersa uniformemente na matriz ferrítica. A presença de austenita retida 

também foi observada nas micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

(Figura 4.38). 

Conforme pode ser vista no detalhe da Figura 4.38 (ver indicação da seta), parte 

do grão apresenta-se com uma região mais clara indicando a presença de austenita que 

não se decompôs na fase ferrítica, mantendo-se na microestrutura como austenita retida. 

Por meio da análise do mapa de distribuição da fase Fe- CFC e da micrográfica da 

Figura 4.38 pode-se afirmar que a dispersão de pequenas frações da fase austenítica na 

matriz de ferrita deve-se a incompleta decomposição de vários grãos austeníticos. 

 

 

Figura 4.37 – Mapa de distribuição da fase Fe- CFC (austenita retida), em vermelho, em 

amostra submetida a tratamento termomecânico (em verde estão identificadas as regiões 

não indexadas). 

 

 

Figura 4.38 - Austenita retida em amostra submetida a tratamento termomecânico. 
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A análise de frações recristalizada, deformada e subestruturada da fase 

austenítica (Fe- CFC) revelou uma predominância da fase deformada. Na amostra 

tratada isotermicamente a 400 °C, por exemplo, 78% dos grãos austeníticos 

apresentaram característica deformada, 21% recozidos, enquanto que somente 1% são 

subestruturados. Isso pode ser explicado pelo fato de a deformação da austenita ocorrer 

abaixo da temperatura de não recristalização, assim, mesmo após a realização do 

tratamento termomecânico, aqueles grãos austeníticos não transformados ou 

parcialmente transformados mantiveram sua característica deformada.  

 

 

Figura 4.39 – Perfil de distribuição do ângulo de inclinação (em radianos) do eixo dos 

grãos austeníticos (Fe-CFC) dispersos na Figura 4.36.  

 

 

Essa hipótese se reforça com a análise do gráfico da Figura 4.39 que mostra a 

distribuição de frequência do ângulo de inclinação dos grãos de austenita retida. Uma 

concentração de frequência em torno de um mesmo ângulo, como se pode confirmar 

pela elevada inclinação da curva no gráfico (Figura 4.39), indica que os grãos têm 

alinhamento predominante em uma mesma direção, consequência da deformação 

plástica decorrente da laminação no tratamento termomecânico. 

 

  



75 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados possibilitam concluir que a melhoria de propriedades mecânicas a 

partir da obtenção de ferrita acicular pode ser obtida por meio de sequências 

termomecânicas com deformação plástica da austenita em temperatura de não 

recristalização.  

Sequencias termomecânicas com resfriamento contínuo são mais efetivas para a 

obtenção de microestrutura acicular do que aquelas com tratamentos isotérmicos. No 

primeiro a formação de ferrita acicular é dominante e eleva a resistência mecânica do 

aço enquanto que neste último a microestrutura acicular apresenta-se de forma dispersa 

e com elevada presença de outras morfologias ferríticas não propiciando aumento de 

resistência, mas elevando a ductilidade do aço. 

A ferrita acicular é caracterizada pela presença de subunidades com elevada 

frequência de grau de desorientação de baixo ângulo, elevado nível de discordâncias e 

alto grau de desorientação local, favorecendo a melhoria da tenacidade e limite de 

resistência. 

As sequências termomecânicas alteram o perfil de distribuição do grau de 

desorientação das fronteiras para uma distribuição do tipo bimodal. Esta modificação 

está relacionada com o grau de desalinhamento entre subunidades da ferrita acicular e 

ocorrência de fronteiras CSL. 

A formação de fronteiras CSL, especialmente as do tipo Ʃ3, favoráveis ao 

aumento da resistência, pode ser estimulada por meio de sequência termomecânica. A 

influência da ocorrência destas fronteiras no perfil de desorientação pode ser observada 

nas respectivas variações de frequência de desorientação nos valores de ângulos 

característicos de cada tipo de fronteira CSL.  
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6. SUGETÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudar o efeito da deformação no desenvolvimento de fronteiras CSL com o 

mapeamento das fronteiras Ʃ3, Ʃ9 e Ʃ27, associado ao estudo de 

desenvolvimento de textura por meio de EBSD. 

 

 Estudar as modificações microestruturais em temperatura de laminação 

inferiores a 950ºC com múltiplos passes de deformação, seguido de tratamento 

de envelhecimento. 

 

 Avaliar a tenacidade à fratura de amostras submetidas às condições de 

tratamento termomecânico semelhante às deste trabalho investigando sua relação 

com a presença de fronteiras do tipo Ʃ3. 
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