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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a evolução microestrutural de um aço IF 
estabilizado ao titânio deformado a morno via o processo ARB por 5 ciclos consecutivos 
e posteriormente recozimento a 600 °C por 1 h. O material foi caracterizado com o 
auxílio das técnicas de microscopia eletrônica de varredura e de difração de elétrons 
retroespalhados (Electron Backscatter Diffraction – EBSD). Um intenso processo de 
refinamento microestrutural foi observado no material deformado e o fenômeno de 
recuperação dinâmica foi predominante. Pode-se concluir que o recozimento do 
material severamente deformado não foi suficiente para uma completa recristalização 
da microestrutura. 
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INTRODUÇÃO: 
 

O aço IF (Interstitial Free) possui nos dias de hoje grande importância na indústria, 

principalmente no setor automobilístico. Isso se deve a sua elevada ductilidade aliada à 

resistência mecânica. Estudos recentes caminham para um aumento da resistência 

mecânica através da formação de grãos ultrafinos. Essa microestrutura pode ser 

conseguida por meio de processos de deformação plástica severa, dentre os quais o 

processo ARB (Accumulative Roll Bonding) tem se mostrado bastante eficaz para a 

formação de microestruturas refinadas em chapas e folhas finas. 

O processo ARB consiste no empilhamento de duas chapas de mesma espessura 

e da sua posterior ligação por meio de um processo convencional de co-laminação em 

ciclos de deformação (1). Entre os ciclos, o material deve ser cortado e tratado 

superficialmente. O processo ARB pode ser conduzido a temperaturas menores que 0,5 
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Tf (Tf é a temperatura absoluta de fusão). O processo é em geral conduzido a morno 

para se evitar o fenômeno de recristalização e também a fim de se melhorar o processo 

de junção entre as chapas (2). Em virtude da severidade do processo de deformação via 

ARB, torna-se necessário eliminar os elevados níveis de tensões residuais a partir do 

recozimento do material (3). 
Este trabalho teve por objetivo caracterizar em detalhes a microestrutura e 

também o comportamento mecânico de um aço IF estabilizado ao titânio deformado a 

morno (500 °C) via o processo ARB e posteriormente recozido a 600 °C por 1 h. A 

caracterização microestrutural foi conduzida com o auxílio das técnicas de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e de difração de elétrons retroespalhados (EBSD – 

Electron Backscattered Diffraction). Já o comportamento mecânico foi avaliado com 

medidas de dureza Vickers. 

 
MATERIAIS E METODOS 
 

O material utilizado neste trabalho consistia de uma chapa de aço IF estabilizado 

ao titânio comercial cedida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A chapa foi 

fornecida na condição recozida, com largura de 55 mm, comprimento de 300 mm e 

espessura de 1,2 mm cuja composição química apresentava os seguintes teores em 

peso: 0,003% C, 0,159% Mn, 0,013% P, 0,008% S, 0,006% Si, 0,004% N, 0,024% Al, 

0,065% Ti. 

Inicialmente, a chapa foi cortada e empilhada para formar um conjunto com 

2,4 mm de espessura; em seguida, o conjunto foi pré-aquecido a 500 ºC por 10 min e 

submetido a um processo de co-laminação em 5 ciclos de deformação totalizando uma 

deformação verdadeira igual a 4. Em cada ciclo, as chapas sobrepostas sofreram uma 

redução em área de seção transversal de 50%. Todo processo foi conduzido a uma 

taxa da ordem de 19 s-1. Após a co-laminação, as amostras foram cortadas e 

encapsuladas em tubos de quartzo sob atmosfera de argônio e o tratamento térmico foi 

realizado a 600 ºC por 1 h num forno tubular Lindberg Blue. Todas as amostras 

investigadas foram preparadas de acordo com os procedimentos metalográficos 

tradicionais. As seções longitudinais (plano de co-laminação) do material antes e após o 

processamento termomecânico proposto foram observadas junto a um microscópio 
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eletrônico de varredura EVO MA10 da Zeiss no modo de elétrons retroespalhados com 

tensão de aceleração do feixe de elétrons de 20 kV. As medidas de microtextura foram 

feitas com a técnica de EBSD num sistema da EDAX modelo Pegasus MX4i. A partir 

dos padrões de difração obtidos foram feitos mapas de orientação e também funções 

de distribuição de orientação (FDO). Estas analises foram obtidas a partir do software 

TSL OIM Analysis 5.3. 

As impressões de dureza Vickers foram realizadas num microdurômetro HMV-2T 

da Shimadzu com carga de 100 gf por 15 s. Foram feitas 225 impressões por amostra 

numa área de 100 mm2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O material de partida era composto por uma matriz ferrítica com grãos poligonais 

tanto na seção longitudinal (plano de laminação) quanto na seção transversal. A Fig. 1 

mostra a morfologia dos grãos da seção longitudinal. As medidas de metalografia 

quantitativa de ambas as seções investigadas indicaram que o tamanho de grão era da 

ordem de 15,0 ± 3,9 μm.  

 

 
 

Figura 1 – Micrografia da seção referente ao plano de laminação (DL-DT) do aço IF 
estabilizado ao titânio como recebido. DL e DT referem-se às direções de laminação e 
transversal, respectivamente. MEV, imagem no modo de elétrons retroespalhados, 
20 kV. 
 

DT 

DL 
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O material após 5 ciclos sequenciais de deformação mostrou-se bastante refinado 

como esperado, sendo que a determinação do tamanho de grão só foi possível por 

meio da técnica de EBSD. Nota-se que os elementos da subestrutura foram gerados a 

partir de um severo processo de fragmentação dos grãos com a presença de vários 

contornos lamelares e também de regiões que exibiam pequenas diferenças de 

orientação. Esses detalhes puderam ser observados em razão do contraste de 

orientação (channeling contrast) existente na micrografia da Fig. 2. Também se destaca 

o fato de não podermos definir de forma clara os limites dos grãos individuais. Além 

disso, também devemos notar que a deformação plástica ocorreu de forma bastante 

heterogênea em regiões vizinhas e também a existência de vários segmentos 

(contornos) apresentando uma série de protuberâncias. Essas características permitem 

afirmar que além de um intenso encruamento o material também sofreu algum tipo de 

restauração microestrutural. A literatura reporta que a evolução microestrutural de 

materiais deformados pelo processo ARB é bastante similar à formação de contornos 

lamelares encontrados na laminação tradicional (2,4). 

 

 
 

Figura 2 - Micrografia do aço IF-Ti após 5 ciclos consecutivos do processo ARB a 
morno mostrando um intenso processo de refinamento da microestrutura. MEV, 
imagem no modo de elétrons retroespalhados, 20 kV. 

 
Saito et al.(2) encontraram valores de 0,5 μm para o tamanho de grão após 5 ciclos 

de processamento via ARB num aço IF. Esta medida foi realizada utilizando-se a 

técnica de microscopia eletrônica de transmissão numa área bastante limitada da 

ordem de 4,1 μm2. No presente trabalho os resultados de EBSD indicaram um tamanho 

de grão da ordem de 3,1 μm numa área 0,04 mm2. Assim, podemos considerar que 

DT 

DL 
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pela inexistência de dados estáticos as medidas apresentadas por Saito e seus 

colaboradores não podem ser consideradas quantitativas em razão da pequena área 

analisada. 

A Fig. 3 mostra a evolução da microestrutura do material após 1 h de recozimento. 

Embora se observe que a microestrutura ainda permanece bastante heterogênea, 

tornou-se possível a identificação de várias regiões que exibem contornos que separam 

uma nova estrutura de grãos. Observa-se também a nítida presença de uma 

subestrutura formada por subgrãos no interior de várias regiões da microestrutura. O 

tamanho de grão medido foi da ordem de 7,4 ± 6,0 μm numa área de 0,04 mm2. Na 

atual literatura não se encontram relatos do comportamento de um aço IF deformado 

via o processo ARB frente ao recozimento. 

 

 
 

Figura 3 - Micrografia do aço IF-Ti após 5 ciclos consecutivos do processo ARB  e 
posterior tratamento térmico de 1h. MEV, imagem no modo de elétrons 
retroespalhados, 20 kV. 
 

A evolução de textura pode ser verificada por meio dos mapas de imagem de 

orientação e das respectivas FDO’s conforme mostram as Figs. 4-5. Além da óbvia 

mudança da morfologia dos grãos, nota-se também uma nítida variação da intensidade 

da textura do material de partida (Fig. 4b) em comparação com a componente 

{111}//DN (fibra γ ) e <110>//DL (fibra α) da Fig. 4d (material deformado). Além disso, 

uma componente secundária de textura do tipo {001}<110> também pode ser 

observada. Já para o material após o recozimento, nota-se também a presença das três 

componentes citadas anteriormente com um enfraquecimento da componente 

{001}<110>. 

DT 
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a) b) c) d) 
 
Figura 4.-a) Mapa de orientação do material antes do processo ARB; b)ODF de 
4a;4c)Mapa de orientação do material após do processo ARB e d)ODF do material 4c).  
 

 

a) b) 
 
Figura 5 - a)Mapa de orientação do material após ARB e 1h.de tratamento 
térmico,b)ODF do material de 5a). 
 

O comportamento mecânico do material foi avaliado por meio da dureza, sendo 

que os valores médios encontrados foram 99,2 ± 4,7 Vickers,221,8 ± 9,6 Vickers, 172,9 

± 12,1Vickers para o material de partida, material após processo ARB e material após 

processo ARB e tratamento térmico de 1h, respectivamente. Os mapas de dureza são 

mostrados na Fig.6. Na Fig.6a que mostra o mapa de dureza do material de partida 

nota-se que a distribuição dos valores de dureza é homogênea, na Fig.6b que se refere 

ao material após processo ARB verifica-se pontos com valores bem acima dos valores 

médios. Na Fig.6c que se refere ao material após ARB e 1h. de tratamento térmico 

DL 

DL 

50 μm 
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nota-se ainda alguns picos de elevada dureza. Esses valores de elevada dureza 

explicam a variância dos valores ao redor da média e confirma que o material não está 

totalmente recristalizado. 
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Figura 6 - a)Mapa de dureza do material antes do processo ARB, b)-Mapa de dureza do 

material após do processo ARB, c)-Mapa de dureza após ARB e 1h.de tratamento 

térmico. 

 

CONCLUSÕES 
 

O processo ARB se mostrou bastante eficaz para a diminuição do tamanho de 

grão do material indicando um elevado grau de refinamento microestrutural. Os 

resultados apresentados indicaram que durante o processo ARB a morno o material 

sofreu um intenso processo de recuperação dinâmica. Pode-se também concluir que o 

recozimento a 600 °C por 1 h do material severamente deformado não foi suficiente 

para uma completa recristalização da microestrutura. 
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MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF IF STEEL AFTER SEVERE 
PLASTIC DEFORMATION VIA ARB AND SUBSEQUENT HEAT TREATMENTE 

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to evaluate the microstructural evolution of a titanium stabilized IF 
steel deformed to warm through the ARB process for 5 consecutive cycles and then 
annealing at 600 ° C for 1 h. The material was characterized with the aid of the 
techniques of scanning electron microscopy and electron backscatter diffraction 
(Electron Backscatter Diffraction - EBSD). An intense process of microstructural 
refinement was observed in the deformed material and the phenomenon of dynamic 
recovery was predominant. It can be concluded that the annealing of severely deformed 
material was not sufficient for a complete recrystallization of the microstructure. 
 
 
 
Key words: IF Steel, ARB process, EBSD, Recovery, Recristallization. 
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