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RESUMO

A identificação das fases presentes em um mate-
rial pode exigir a utilização de várias técnicas com
plementares. As técnicas mais utilizadas e discutidas
neste trabalho são: microscopía ótica, microscopía ele
tronica de varredura, microscopía eletrônica de trans-
missão, difração de raios X e as técnicas de análise
química das fases "in situ". As microestruturas foram
classificadas, conforme o tamanho e a fração volumétri_
ca das fases, em quatro tipos. A maioria das microes-
truturas encontradas na prática ou pertencem a um des
tes tipos ou são combinações deles. Para cada um des-
tes tipos são discutidas as técnicas mais apropriadas
para a identificação das fases presentes.

INTRODUÇÃO

A microestrutura dos metais e ligas é constitui^
da de defeitos cristalinos, tais como vazios,contornos
de grão e de macia, falhas de empilhamento, discordan-
cias, defeitos puntiformes e de constituintes microe£
truturais, tais como segundas fases e inclusões. 0 co
nhecimento da estrutura, composição, quantidade, tama-
nho, morfología, relações de orientação e distribuição
destes constituintes é de extrema valia para o entend£
mentó e as vezes «té previsão das propriedades dos na
teriais. A importância do conhecimento e quantificação
da microestrutura tem levado a um contínuo desenvolvi-
mento das técnicas experimentais, particularmente da
microscopía (vide Fig. 1). Ras áreas de análise quími
ca "in situ" (genericamente microanálise) e de determj
nação da estrutura cristalina em regiões selecionadas
tem ocorrido também significativo progresso. A tabela
I apresenta algumas características das principais te£
nicas utilizadas em análise microestrutural. No Brasil,
numerosas instituições de ensino e pesquisa e algunas
indústrias já dispõe destes equipamentos. Este fato
nos motivou a abordar aqui um dos tópicos da análise
microestrutural: a identificação de constituintes mi-
croestruturais. Entenda-se por constituintes aicroes-
truturais fases e inclusões.

CLASSIFICAÇÃO DAS MCROESTRUTPRAS

Do ponto de vista experimental é vantajoso cias
sificar as microestruturas (vide Figs. 2 e 3) em 4 tj
pos característicos:

- Tipo A: Metais puros e soluçõe» sólidas (Figs.
2a. e 3a).

Tipo B: Ligas contendo duas (ou mais) fases
(Figs. 2b e 3b). A segunda fase é grande
( D >10 jm ) e está presente em altas frações
volumétricas ( Vv > 0,05).
Tipo C: Ligas contendo dispersões médias de
precipitados ou inclusões (Figs. 2c e 3c). As
partículas de segunda fase tem tamanho médio
( 10y«m > D> 1 ymn ) e estão presentes em bai_
xas frações volumétricas ( Vv <. 0,05).
Tipo D: Ligas contendo dispersões finas de
precipitados (Figs. 2d e_3d). As partículas
(ou zonas) são finas ( D < l^n ) e podem e£
tar presentes em frações volumétricas varia -
veis. Este é o caso das ligas endurecíveis
por precipitação.

Figura 1. Evolução da microscopía [ 1 1.

A maioria das microestruturas encontradas no
dia a dia do mstaltfgrafo ou pertencem a um destes qu±
tro tipos ou são combinações deles.

A figura 4 apresenta uma microestrutura compos
ta de fibras e plaquetas resultante da solidificação
unidirecional [ k ] do eutetico (Al)-ÜA14. Estas mi
croestruturas, ã exemplo das freqüentemente encontra -
das estruturas lamelares, não poden ser enquadradas em
nenhum dos tipos da Fig. 2.

A seguir discute-se os problemas encontrados
na identificação das fases presentes em cada um destes
quatro tipos.
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TABELA 1: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DAS TÉCNICAS MAIS UTILIZADAS EM ANÁLISE MICROESTRUTURAL [2, 3]

MICROSCOPÍA Ótica (MO)

Faixa útil de aumentos 1-1500X

Resolução (ponto) 8 5000

Profundidade de foco em 1000X 0,1 ym

Penetração, A ^ 1

Maxima densidade de discordancias 10

Eletrônica de

Varredura (MEV)

10-20.000X

200

0,1 mm

10-100

Eletrônica

Transmissão

de

(MET)

500-300.000X

<1

10

10-1000

.0

pm

10

ANÁLISE QUÍMICA IN SITU (MICROANÂLISE)

**egião selecionada: diâmetro

profundidade

Elementos analisados (n° atômico)

Limite de detecção (átomos)

Concentração mínima no volume analisado (Z peso)

Análise de Energia Dispersiva

1 fim

2 VID

ü9

0,1

ESTRUTURA CRISTALINA

Repião selecionada: diâmetro

penetração

Precisão no parâmetro de rede

Orientação, precibão relativa

Difração de Elétrons em Ã ea

selecionada (MET)

5 um

0,1 X

• 0,01 8

10 1 2

Análise por Comprimentos

de onda (Microssonda)

2 um

2 uta

>3

108

0,01

Difração de Raios-X

1 mm

20 ym

¿ 0,0001 %

+ 0,5°

IDENTIFICAÇÃO DAS FASES PRESENTES

Embora uma série de característicaa e propried£
des das fases, tais conn morfología, cor, comportamen-
to sob luz polarizada ou sob determinado ataque metalo
gráfico,microdureza • e t c auxiliem sobremaneira na ~
identificação de uma fate, a identificação p«r meio
destes métodos é geralmente passível de dúvidas. 0» o*
todos de identificação mais utilizados envolvem deter-
minação da estrutura, geralmente por difração de raios
X ou de elétrons em área selecionada em microscópio
eletrônico de transmissão e/ou determinação de compo-
sição "in situ" (microanálise) das fases. A identifi
cação definitiva de uma fase deve ser feita por meio
da determinação da sua estrutura por difração. A iden-
tificação por meio da estrutura é facilitada pela exis_
tineia de informações catalogada» pela A5TM de cerca
de 30000 substâncias inorgánicas. O conhecimento da
composição da fase a ser identificada é taabém de ex-
trema utilidade. Todavia, principalmente em ligas co-
merciais, o conhecimento da composição da fase a ser
identificada pode ser insuficiente para sua identifica
cação, devido â inexistência de meios de comparação ~
e/ou do diagrama 4e equilíbrio correspondente,Por exem
pio, a» fases ínt*.rmetálicas f e X , freqüentemente ~
encontradas em aços inoxidáveis austenítixos, tem com
posições similares tornando difícil a sua identifica -
cão através da composição [ 5 ]. Por outro lado estav
fases podem ser facilmente identificadas através da:,
suas estruturas por meio de difração de raios X ou de
elétrons. Deve-se lembrar que algumas técnicas de aná
líse química "in situ", como análise de energia dispel:

siva, freqüentemente acoplada ao microscópio eletrôni-
co de varredura, são semi-quantitativas. Para se deter_
minar a composição da fase quantitativamente, por exem
pio por meio de análise por comprimentos de onda (mi-
crojsonda), é necessário dispor-se de padrões e de pro
grama* computacionais para as corceções [ 6 ]. As difT
culdades de detecção e a imprecisão Jas correções au~
mentam para os elementos leves.

Microestruturaa tipo A. Este é o caso mais sim
pies e a fase presente pode ser facilmente identifica-
da por difração de raios X em superfície polida utili-
zando-se um difratõmetro. t conveniente eliminar-se a
canada deformada, proveniente do processamento (rorte)
ou do polímento mecânico, por meio de polimento quími-
co ou eletrolítico uma vez que a maior parte da inten-
sidade do feixe difratado é proveniente dos primeiros
2 /*m e a presença de deformação acarreta alargamento
dos máximos de difração. Em fases não cúbicas e/ou bru
tas de fusão é mais comum também a presença de textura
acentuada. Neste caso pode-se utilizar amostras na fojr
ma de pós, obtidos por 1imagem ou moagem (dependendo
da plasticidade do material), recozê-lo para ocorrên-
cia de recristalização, podendo-se utilizar o difratõ-
metro ou uma tazara de Debye-Scherrer ou ainda, se uma
maior precisão na determinação dos parámetros de rede
for necessária, uma câmara de Guinier. Deve-se desta -
car que para análise nas câmaras mencionadas acima,cer
ca de 1 mg de pó já é suficiente, ao contrário do dT
fratómetro, cue exige amostras maiores.
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Figura 2. Classificação das microestruturas segundo a fração volumétrica (Vv ) e o
tamanho (B») de segunda fase ( • ).

Microestruturas tipo B. A identificação das fa
ses é «imilar ao caso anterior, sendo que os problemas
de textura são mais acentuados. Por meio de di-
fraçáo de raios X pode-se determinar também as frações
volumétricas das fases presentes [ 7 ]. Exemplos típi-
cos são as determinações de austenita retida em matri-
zes martensíticas e de ferrita / e de martensita indii
lida por deformação em seos inoxidáveis austeníticos.

Microestruturas tipo C. Nestas ligas a difração
de raios X muito provavelmente só detectará máximos de
difração referentes â matriz. A utilização de microsc£
pia eletrônica de transmissão é também de pouca valia,
pois precipitados deste tamanho são dificilmente trans_
missíveis â elétrons e além disto são geralmente deita
cados da amostra durante a preparação da lâmina fina
por meio de polituento químico ou eletrolítico. PartÍCJJ
las deste tamenho podem ser analisadas pelas técnica*'"
de análise química "in situ" uma vez que a região exc£
tada pelo feixe de elétrons é da ordem de lyrnn. A téc-
nica mais indicada neste caso é todavia a extração de
precipitados por um método químico ou eletrolítico.Nes_
ta técnica [ 8 ] a matriz é dissolvida e os precipita-
dos separados por filtragem ou centrifugação e analis±
dos por difração de raios X. 0 resíduo extraído pode
t.imbém ser analisado químicamente e dependendo do nume

ro e da composição das fases presentes, as suas comp£
sições podem eu determinadas com excelente precisão;
precisão do método de análise elemental utilizado.

Microestruturas tipo D. As dificuldades encon-
tradas na identificação por difração de raios X das
fases presentes nas microestruturas do tipo D são si-
milares àquelas encontradas nas microestruturas do ti
po C. A diferença é que no tipo C as partículas náõ
eram identificadas por estarem em baixa fração volume
trica e neste esso por serem muito pequenas, k extra-
ção de precipitados con posterior análise química •
por difração de raios X do resíduo extraído é também
neste caso bastante utilizada [ 8,9 ]. A determina -
cão da composição das fases pelos métodos de análise
química "in situ" para precipitados menores que l/um
é altamente imprecisa devido ã ativação, pelo feixe
de elétrons incidentes, da matriz adjacente ao preci-
pitado [ 10 ]. A utilização da micioscopia eletrônica
de transmissão com difração de elétrons em área sele-
cionada é neste ca«o de extrema utilidade. Além da
identificação por meio da estrutura pode-se utilizar
esta técnica para determinações de relações de orien-
tação com a fase matriz e estudos morfológicos.
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A:Aumento 100X MO : Aumento 500 X . MO

C:Aum«nto 1280 X MO D: Aumento 25.500X , MET

í>

f X*

Figura 3. A) aço inoxidivt'1 austenítico estabilizado com Ti após solubilizaçâo, B) liga Mo-Ru-Pd
(cortesia J.O.A.Paschoal, IPEN), C) mesmo aço que A) mostrando carbonetos primários e
boretos, ü) mesmo aço que A) e C) envelhecido mostrando TiC em discordancias.

A Aumento 300 X , MO

B Aum0nto65OX (MEV

Figura 4. Liga Al-13,2% U solidificada
unidirecionalmente mostrando
o eutético (Al)-UAl,.
A) ataque de HF,
B) ataque seletivo de 5Z

Na (OH), a seta indica a d_i
reção de crescimento.
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ALGUMAS OUTRAS TÉCNICAS DE INTERESSE EM ANALISE MICRO- COMENTARIOS FINAIS
ESTRUTURAL ~

Neste capítulo discute—se algumas técnicas espe
ciais não mencionadas anteriormente, tais como: micros_
copia de campo iónico, microssonda iónica, espectrosco_
pia de elétrons Auger e d ifração de neutrons. Estas
técnicas, seja pelos altos investimentos necessários
ou mesmo, pelas suas especificidades, são normalmente
menos utilizadas em análise microestrutural que as dis_
cutidas anteriormente. As duas últimas (espectroscopia
Auger e di fração de neutrons) já são utilizadas há vá
rios anos no Brasil).

Microscopía de Campo Iónico. Esta técnica possi
bilita aumentos de 10° vezes e resoluções de 2 a 3 X
permitindo inclusive o estudo de defeitos puntiformes.
0 corpo de prova é um arame fino com uma das pontas po>
lidas eietrolíticamente com forma hemisférica de raio
entre 100 a 300 raios atómicos. A amostra é carregada
positivamente ( 5 - 15 Kv ) em uma câmara de alto vá-
cuo com traços de He ou Ne. Os átomos de He que se
aproximam da ponta, ficam carregados positivamente e
são projetados (perpendicularmente ã amostra) em um an
teparo fluorescente produzindo a imagem. A diferença
de potencial aplicada deve ser suficientemente alta pa
ra acelerar os ions da ponta do corpo de prova até o
anteparo (-1"), mas não tão alta que cause o arranca -
mento de ions metálicos, os quais interfeririam na ima
gem. Para resistir ã esta "evaporação" do metal as lT
gações atômicas do corpo de prova devem ser suficiente
mente fortes, caso do W, Mo e Pt.

Microssonda iónica (espectrometría de massa de
ions secundários). Neste equipamento o feixe

primário composto de ions incide sobre a região a ser
analisada produzindo uma fração de átomos ionizad:):,
(ions secundários) e partículas neutras. Estes ions se_
cundários são coletados por meio de campo elétrico e
analisados de acordo com a razão massa/carga por um eji
pectrõmetro de massa, permitindo inclusive a detecção
de isótopos. Esta técnica permite a análise de todos
elementos químicos, inclusive hidrogênio. 0 limite de
detecção é cerca de 10^ - 10* maior que o da microsson
da eletrônica e da espectroscopia Auger. A região ana-
lizada pode ter um diâmetro de até 3/um [ 11 ].

Espectroscopia de elétrons Auger. A espectrosco
pia Auger se distingue das outras técnicas por possibT
litar a análise das primeiras 3 i 5 camadas atômicas
(profundidades menores que 20 A) e regiões com diãme -
tro de até 0,1 ̂ m. Com auxílio da erosão iónica póde-
se, ã exemplo da microssonda iónica, determinar perfis
de concentração em função da profundidade, t possível
analisar-se todos os elementos, exceto H e He. 0 limi-
te de detecção para a maioria dos elementos está entre
0,1 e U atômico [ 12 ].

Difração de Neutrons. A dífração de neutrons é
normalmente utilizada em situações em que a dífração
de raios X é deficiente, tais como determinação da po-
sição de átomos leves na rede cristalina (por exemplo,
no caso de hidretos) e estudos de ordenação ou iuperre
ticulados. Deve-se destacar ainda que a penetração do
feixe de neutrons é muito maior que a do feixe de
raios X. Todavia para se obter um feixe de neutrons
com intensiaade desejável é necessária a dísponíbilida_
de de um reator nuclear. Esta é talvez a principal ra
tio da utilização desta técnica só para casos específT

COS.

A identificação das fases presentes geralmente
exige a utilização de várias técnicas complementares.
A escolha da técnica mais indicada varia de caso para
caso, sendo que o tamanho e quantidade das fases pre:
sentes exercem um papel importante nesta escolha. A
utilização de técnicas mais sofisticadas não exclui
de maneira nenhuma técnicas mais simples mas extrema-
mente úteis, como a microscopía ótica. Pode-se afir -
mar inclusive que na maioria dos casos análise micro-
estrutural começa e termina pela microscopía ótica.
Uma vez identificada a fase completamente pelas técni
cas necessárias, â partir daí ela normalmente pode dê"
pendendo do seu tamanho, ser reconhecida pela sua mor
fologia, distribuição, cor e etc por microscopía ¿tT
ca. ~~
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