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RESUMO 

 

 

A determinação de densidade de discordâncias nos materiais metálicos já ocorre há 

muitos anos no meio científico, isso se deve ao fato das discordâncias serem as principais 

responsáveis pela deformação plástica, o que, consequentemente, influencia de forma 

marcante nas propriedades mecânicas. Neste presente trabalho, a densidade de discordâncias 

foi analisada através da largura dos picos de difração de raios X (DRX) utilizando o programa 

Convolutional Multiple Whole Profile (CMWP). As medidas obtidas pelo DRX foram 

comparadas com as obtidas a partir de imagens observadas pela Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET). Os materiais empregados nessa pesquisa foram o cobre puro e o latão α, 

como liga 268 (66% Cu e 34% de Zn), deformados pelos processos de laminação e de ECA 

(extrusão em canal angular). Os resultados alcançados indicam que o DRX é uma poderosa 

ferramenta para a caracterização da microestrutura com relação à densidade de discordâncias, 

pois mostraram-se consistentes com as medidas de MET, como também apresentaram uma 

boa relação com as medidas de dureza. Além disso, através da densidade de discordâncias 

pôde-se verificar a influência da energia de falha de empilhamento (EFE) na evolução do 

processo de deformação das amostras de cobre e sua liga e que, a presença da textura nas 

amostras laminadas, não prejudicou as medidas obtidas pela técnica de DRX. 
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ABSTRACT 

 

 

The determination of dislocation density in metallic materials has been available for 

many years in scientific environment. This is due to the fact that the dislocations are the main 

responsible for plastic deformation, which, thereafter, markedly influences the mechanical 

properties. In this work, the dislocation density was analyzed through peak broadening of X-

ray diffraction (XRD) using Convolutional Multiple Whole Profile (CMWP) program. The 

measurements obtained by XRD were compared with those obtained from images observed 

by transmission electronic microscopy (TEM). The materials used in this study were pure 

copper and brass α as alloy 268 (6 % Cu and 34 % Zn), deformed by rolling and ECA (equal 

channel angular extrusion) processes. The results indicate that the XRD is a powerful tool for 

the characterization of the microstructure in relation to the dislocation density, as they were 

consistent to the TEM measurements, and also showed good relationship with measurements 

of hardness. Furthermore, through the dislocation density it was possible to verify the 

influence of stacking fault energy (SFE) in the evolution of the copper samples deformation 

process and its alloy, and that the presence of texture in rolled samples did not impair the 

measurements obtained by XRD technique. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

 

As discordâncias, além de serem as principais responsáveis pela deformação plástica dos 

cristais, têm um efeito marcante nas propriedades dos materiais. Desta maneira, a densidade 

de discordâncias, ρ, pode ser estimada através das propriedades mecânicas tais como limite de 

escoamento, limite de resistência e dureza.  Em vista disso, torna-se possível projetar e 

adaptar as propriedades mecânicas dos materiais através do controle da densidade de 

discordâncias. 

A análise de densidade de discordâncias nos materiais já ocorre há muitos anos e 

continua sendo objeto de pesquisa até os dias de hoje. Várias técnicas têm sido utilizadas com 

esse objetivo, entre elas a difração de raios X (DRX) e a microscopia eletrônica de 

transmissão (MET). O MET é uma das técnicas mais usadas para a análise de densidade de 

discordâncias, entretanto, possui algumas desvantagens, como a trabalhosa preparação da 

amostra e a observação de apenas uma pequena área de amostragem.  

A necessidade de conseguir avaliar a densidade de discordâncias por técnicas mais 

simples vem demandando no meio científico vários estudos utilizando-se a difração de raios 

X como recurso. Ao longo dos anos, métodos e programas têm sido desenvolvidos a fim de 

avaliar, com eficiência, ρ através da análise do perfil de linha de difração de raios X.  

Sendo assim, este trabalho visa contribuir ainda mais para o estudo da técnica de DRX na 

determinação da densidade de discordâncias através da largura de pico. Para tal, esta pesquisa 

utilizou um programa computacional chamado CMWP (Convolutional Multiple Whole 

Profile) desenvolvido recentemente por um grupo de pesquisadores. Este programa permite 

avaliar vários parâmetros microestruturais dos perfis de difração, dentre eles, o valor de ρ, o 

qual é objeto de estudo deste trabalho. 
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1.1   OBJETIVO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a análise de densidade de discordâncias 

através da largura de pico de difração de raios X utilizando o programa CMWP em cobre e 

latão α deformados pelos processos de laminação e de extrusão em canal angular, ECA. Nesta 

avaliação pretende-se realizar um estudo comparativo entre os resultados obtidos através da 

difração de raios X e as análises realizadas através da microscopia eletrônica de transmissão.  

 

 

1.1.1   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

  Comparar a análise de densidade de discordâncias com o ensaio de dureza; 

   avaliar a influência da EFE no comportamento do cobre e latão α durante os processos de 

deformação; 

   verificar o efeito da textura nos resultados de densidade de discordâncias obtidos através 

do DRX. 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

A revisão bibliográfica apresenta, inicialmente, uma breve descrição sobre o cobre e a 

liga latão α e subsequente estudo sobre a microestrutura do estado deformado. 

Nos itens seguintes, são apresentados conceitos básicos relacionados ao processo de 

conformação por ECA, processo este utilizado no presente trabalho. Também serão discutidas 

as principais técnicas aplicadas para a análise microestrutural, MET e DRX, dando destaque a 

técnica de difração de raios X e os métodos utilizados, pela mesma, para análise de densidade 

de discordâncias. 

No tópico seguinte será feita uma abordagem sobre o programa CMWP, incluindo os 

conceitos teóricos e matemáticos que fundamentam o método.  

Finalmente, no último tópico será abordado o estado da arte da análise de densidade de 

discordâncias, onde será destacado a análise deste parâmetro através da técnica de difração de 

raios X. 

 

 

2.1   COBRE E LATÃO 

 

 

O cobre e suas ligas são um dos principais grupos de metais mais utilizados no mundo, 

perdendo apenas para metais como o ferro e alumínio e suas ligas. Suas principais 

características são as elevadas condutividades elétrica e térmica, boa resistência à corrosão e 

facilidade de usinagem.  

O cobre é um metal vermelho, relativamente mole, muito tenaz e dútil. A maior parte do 

cobre comercialmente puro contém oxigênio em sua composição na forma de óxido cuproso 

na faixa de 0,02 a 0,05 por cento, como também outros elementos. Entretanto, estas 

quantidades não afetam tanto nas propriedades elétricas ou mecânicas, mas facilita ainda mais 

o processo de usinagem. Existem no mercado, vários outros tipos de cobre puro, como por 

exemplo, o cobre OFHC (Oxygen-Free High-Conductivity), conhecido como de alta 

condutividade e isento de oxigênio (WILLIAMS e HOMERBERG, 1948). 
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Uma parte do cobre produzida é largamente utilizada na indústria elétrica, sendo 

empregado, por exemplo, na construção de motores, geradores e linhas de transmissão. Para 

fins industriais, em geral o cobre é utilizado na forma de chapas laminadas, tubos, barras e 

fios. 

Grandes quantidades de cobre são consumidas na preparação de ligas, principalmente 

com zinco, estanho, alumínio e níquel. Cada elemento adicionado ao cobre permite obter ligas 

com diferentes características, tais como: maior dureza, resistência à corrosão, resistência 

mecânica, usinabilidade e outras propriedades.  

A liga de cobre com zinco forma o latão. Este representa a liga mais importante e mais 

amplamente utilizada dentre as ligas de cobre por causa de suas excelentes propriedades e por 

serem mais baratas do que as ligas contendo estanho, por exemplo. O número real de latões 

comerciais é grande, mas que podem ser classificados em três tipos principais: latões 

vermelhos (menos de 20% de Zn), latões amarelos (20 a 40% de Zn) e latões brancos (mais de 

50% de Zn). Os latões são raramente produzidos sem nenhuma quantidade de metal adicional 

em sua composição, sendo que quase a totalidade contém pequenas quantidades de metais 

como chumbo, manganês e alumínio (OHLWEILER, 1973). 

O diagrama de equilíbrio Cu-Zn pode ser observado na FIG. 2.1, onde nota-se um 

diagrama muito complexo constituído em seis fases de soluções sólidas que contêm 

compostos bem definidos. 
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FIG. 2.1:  Diagrama de fases cobre-zinco (adaptação, WILLIAMS e HOMERBERG, 1948). 

 

Dentre estas fases de soluções sólidas, as três classes mais importantes e mais utilizadas 

dos latões são: latão α, composto de uma única fase que contém teores de zinco até 39%; 

latões α + β, composto bifásico formado a partir de 39% até 45,5 % de zinco; latão β, 

composto monofásico formado numa pequena faixa que vai de 45,5% a 50% de zinco.  

O latão α forma, à temperatura ambiente, uma solução sólida substitucional e possui uma 

estrutura cúbica de faces centradas (CFC), a mesma estrutura do cobre puro.  

Entre os latões α, o grupo em que o zinco varia entre 27-35% representa o de maior 

número de latões tecnicamente importantes. Nesta faixa de composições estão as ligas de 

latão α mais ricas em zinco, por conseguinte, inclui características como a elevada resistência 

à tração e alta ductilidade. Nesta classe encontram-se as ligas utilizadas para a chapa, tubos, 

fios e outros (WILLIAMS e HOMERBERG, 1948).  

As propriedades mecânicas do latão α, como o limite de escoamento, resistência e dureza, 

por exemplo, são maiores do que o cobre puro. Tal fato é devido à presença do zinco como 

elemento de liga, o que o confere também um encruamento mais pronunciado na deformação 

e uma boa capacidade para conformação a frio. Tanto o cobre como o latão α possuem baixa 

energia de falha de empilhamento (EFE) quando comparado, por exemplo, com alumínio, o 

que faz com que sejam sensíveis à formação de maclas mecânicas e de recozimentos 

(DIETER, 1981).  
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2.2   ESTADO DEFORMADO 

 

 

Quando um material metálico no estado sólido é deformado plasticamente, ou seja, sofre 

uma mudança de forma permanente pela aplicação de um esforço mecânico, a maior parte da 

energia envolvida no processo é dissipada na forma de calor, mas uma parte dela é 

armazenada aumentando sua energia interna. Esta energia armazenada está associada a um 

aumento de defeitos cristalinos, dentre eles, as discordâncias.  

Os mecanismos pelos quais ocorre a deformação plástica são a maclagem e, 

principalmente, o deslizamento. A discordância é o defeito responsável pelo fenômeno de 

deslizamento, através do qual se deformam plasticamente a maioria dos metais.  

Uma das principais características da deformação plástica nos metais é o fato de se 

tornarem mais resistentes e a necessidade do aumento contínuo da tensão à medida que 

aumenta a deformação, ou seja, encruamento. Isso ocorre basicamente porque os metais se 

deformam plasticamente pelo movimento das discordâncias e estas interagem diretamente 

entre si ou com outras imperfeições, ou indiretamente com o campo de tensões internas de 

várias imperfeições e obstáculos. Estas interações levam a uma redução na mobilidade das 

discordâncias provocando o seu acúmulo, o que é acompanhado pela necessidade de uma 

tensão maior para realizar o deslizamento, isto é, as deformações adicionais (MEYERS e 

CHAWLA, 1982). Muitas teorias propõem explicações para predizer como a densidade e a 

distribuição das discordâncias varia com a deformação plástica.  

A deformação plástica em um metal policristalino é muito mais complexa do que a de um 

monocristal devido à interferência mútua de grãos adjacentes. Esta interferência facilita o 

deslizamento múltiplo causando um encruamento mais apreciável durante a deformação. 

Além disso, nem todos os grãos começam a deformar-se ao mesmo tempo, pois alguns são 

mais favoravelmente orientados do que outros.  

A deformação plástica introduz alterações significativas na microestrutura de um metal. 

A primeira e mais óbvia é a mudança no formato dos grãos. Durante o processo de 

deformação, também são geradas continuamente discordâncias, que interagem entre si 

levando à formação de subestruturas complexas e que seu desenvolvimento é feito em multi-

etapas (BARKER et al., 1989). Além disso, vários estudos tem mostrado que a distribuição 

dessas discordâncias é normalmente heterogênea. 
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Nos primeiros estágios da deformação plástica, ocorrem os processos de multiplicação de 

discordâncias e a formação de uma estrutura celular. A base dessas estruturas celulares é um 

rearranjo heterogêneo de discordâncias, onde regiões livres ou de baixa densidade de 

discordâncias são separadas por paredes com altas densidades de discordâncias. Estas paredes 

celulares são contornos classificados com IDBs (Incidental Dislocation Boundaries, 

traduzidos como contornos incidentais). Uma importante característica desses contornos que 

separam as células é a ausência de grandes variações em orientações. Isto ocorre porque essa 

subestrutura inicial se forma apenas para abaixar a energia armazenada e sempre se formam 

em todas as regiões do grão, mesmo em regiões onde os mesmos sistemas de deslizamento 

estão operando. A estrutura celular de discordância é normalmente bem desenvolvida em 

deformação de cerca de 10% (HUGHES et al., 2002; DIETER, 1981).  

Uma situação mais interessante surge quando o grão, devido à influência dos grãos 

vizinhos, se divide em regiões distintas conhecidas como CBs (Cell Blocks ou blocos de 

células). Em cada bloco opera um sistema diferente de deslizamento. Com isso, estes blocos 

sofrem rotações diferentes durante a deformação. Estas diferenças na rotação geram contornos 

formados pelo acúmulo de discordâncias classificados como GNBs (Geometrically Necessary 

Boundaries, em português, contornos geometricamente necessários) (KESTENBACH, 2001). 

Estes contornos que separam os CBs possuem uma crescente diferença de orientação e 

arranjos de discordâncias relativamente complexos.  

A partir da formação dos GNBs, começa o processo de fragmentação dos grãos com o 

progresso da deformação plástica. Estes GNBs, presentes entre os blocos celulares, incluem 

paredes de altas densidades de discordâncias, DDWs (“Dense Dislocation Walls”) e/ou 

microbandas, conforme mostrado na FIG. 2.2a (HUGHES e HANSEN, 1997).  

Com o aumento da deformação plástica, aumenta-se também a rotação entre os blocos 

vizinhos, formando mais GNBs e diminuindo cada vez mais o tamanho médio dos blocos 

celulares (CBs). Em altas deformações, o resultado final são células de discordâncias mais 

achatadas, onde DDWs e microbandas geram contornos lamelares, representados na FIG. 

2.2b. Estas lamelas são geralmente orientadas em função da deformação macroscópica e os 

seus contornos são de alto ângulo (>15º), iguais aos contornos de grãos comuns 

(KESTENBACH, 2001). 
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FIG. 2.2:  Subestruturas de deformação: (a) células, blocos de células, microbandas e DDWs 

(b) lamelas (HUGUES e HANSEN, 1997).   

 

Além dos aspectos microestruturais citados, uma série de heterogeneidades estruturais 

maiores também pode caracterizar a estrutura deformada, como por exemplo, as bandas de 

deformação, as bandas e linhas de deslizamento, entre outros (HANSEN, 1992). As FIG. 2.3 e 

2.4 ilustram exemplos reais dessas marcas de deformação em cobre e latão α deformados 

plasticamente através do processo de laminação.  

Na FIG. 2.3 é possível observar linhas de deslizamentos e uma banda de deformação em 

um cobre laminado. 

 

 

FIG. 2.3:  Banda de deformação em cobre laminado (BARRET, 1952). 

 

Já a FIG. 2.4 mostra uma banda de deslizamento em um latão α deformado com 30% de 

zinco. 
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FIG. 2.4:  Banda de deslizamento no latão 70:30 (BARRET, 1952). 

 

A FIG. 2.5 mostra o efeito do aumento da quantidade de deformação plástica na 

microestrutura de latão α. Como pode ser observado, ocorre o aumento progressivo de 

distorções, das bandas e linhas de deformação e o alongamento dos grãos. 

 

 

FIG. 2.5:  Efeito da laminação na microestrutura do latão α: a) não-deformado b) laminado 

com redução de 38.6%, c) redução de 60% e d) redução de 69% (WILLIAMS e 

HOMERBERG, 1948). 
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2.3   PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA 

 

 

Os processos de conformação mecânica são operações onde a forma de uma peça 

metálica é alterada por deformação plástica provocada pela aplicação de tensões externas. 

Existe um grande número de diferentes processos de conformação mecânica desenvolvidos, 

por exemplo, a laminação, o forjamento, a extrusão entre outros. Neste trabalho, o material 

em estudo foi avaliado após ser processado por dois tipos de operações de conformação, que 

são a laminação e a deformação plástica severa (DPS) via extrusão em canal angular (ECA), 

que será discutido brevemente neste tópico.  

 

 

2.3.1   EXTRUSÃO EM CANAL ANGULAR (ECA) 

 

 

O estudo do processamento de materiais utilizando a deformação plástica severa (DPS) 

tem crescido significativamente ao longo dos anos devido às grandes mudanças que ocorrem 

nas propriedades e na microestrutura dos materiais. Este interesse surgiu porque as técnicas de 

DPS promovem grandes deformações nos materiais e são utilizadas como um método para o 

refino de grãos de metais, fazendo com que estes materiais apresentem granulometria ultrafina 

e/ou nanométrica (SANUSI e OLIVER, 2009). 

O processo ECA (Equal Channel Angular Extrusion ou Equal Channel Angular 

Pressing, traduzido como Extrusão em Canal Angular) é um tipo de técnica de deformação 

plástica severa. Este método é simples e consiste na prensagem do material, que sofre uma 

deformação plástica por cisalhamento enquanto se move através de uma matriz contendo dois 

canais de seção transversal idênticas, formando um determinado ângulo entre si. A FIG. 2.6 

ilustra o princípio básico do processo ECA (FURUKAMA et al., 2001). 
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FIG. 2.6:  Ilustração esquemática de um típico processo de ECA (FURUKAMA et al., 2001). 

 

O objetivo desta técnica é aumentar a resistência do material preservando sua ductilidade 

através da redução do tamanho de grão. A deformação do material ocorre numa estreita zona 

localizada na intersecção entre os dois canais da matriz. O método promove uma 

microestrutura mais homogênea e uma transição gradual de contornos de grão de baixo 

ângulo para uma configuração de contornos de alto ângulo (VALIEV e LANGDON, 2006). 

Uma das vantagens deste processo de conformação é que o material pode ser 

repetidamente deformado, onde níveis cada vez maiores de deformações permanentes são 

impostos, sem que o material sofra alterações dimensionais na seção transversal. 

A rota, a quantidade de passagens do material e o ângulo entre os canais equiangulares, 

constituem-se em alternativas para as variações das propriedades mecânicas e estruturais dos 

materiais. Os diferentes tipos de rotas de reinserção do material podem ocorrer de quatro 

formas, como mostradas na FIG. 2.7.  
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 FIG. 2.7:  As quatro rotas de processamento por ECA (FURUKAMA et al., 2001). 

 

Como pode ser observado na FIG. 2.7, na rota A a reinserção ocorre no mesmo sentido da 

primeira inserção. Já na rota BC ocorre a rotação de 90º entre os passes no sentido anti-

horário. Na rota BA fazem-se rotações alternadas em 90º, ou seja, no segundo passe a amostra 

é girada no sentido anti-horário e no passe seguinte no sentido horário. Na rota C a rotação é 

de 180º entre os passes (VALIEV e LANGDON, 2006; FURUKAMA et al., 2001). 

O que faz com que as rotas de reinserção interfiram nas propriedades dos materiais é a 

ativação dos diferentes planos de cisalhamento durante cada passe de prensagem efetuado 

sobre o material. A FIG. 2.8 mostra a representação esquemática dos planos ortogonais X, Y e 

Z característicos do processo e a FIG. 2.9 representa os planos de cisalhamento ativados 

nesses três planos nas rotas A, BA, BC e C.  
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 FIG. 2.8:  Representação dos planos X, Y e Z (VALIEV; LANGDON, 2006). 

 

 

 

FIG. 2.9:  Planos de cisalhamento ativados nos planos X, Y e Z para cada passe nas rotas A, 

BA, BC e C (FURUKAMA et al., 2001). 

 

Na FIG. 2.10 são mostradas as distorções na rede provocadas pelas rotas A, BA, BC e C 

sobre os planos X, Y e Z ao longo de oito passes. 
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FIG. 2.10:  Distorções observadas nos elementos cúbicos vistos nos planos X, Y e Z para 

rotas A, BA, BC e C. (VALIEV e LANGDON, 2006). 

 

De todas as rotas apresentadas, a rota Bc apresenta maior homogeneidade na morfologia 

dos grãos, os grãos são relativamente equiaxiais, além de apresentarem menor textura. Sendo 

assim, o material processado por esta rota se comporta de forma mais isotrópica durante os 

ensaios mecânicos. (VALIEV e LANGDON, 2006; COMPANHONI, 2012). 

Como visto até agora, o ECA provoca uma deformação abrupta no material processado 

em cada passagem. A magnitude desta deformação pode ser calculada usando-se as 

configurações da matriz do ECA, como mostradas na FIG. 2.11.  
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FIG. 2.11:  Seção transversal da matriz do ECA, ilustrando os ângulos entre os dois canais 

(COMPANHONI, 2012). 

 

Através dos valores dos ângulos entre os canais, é possível estimar a deformação do 

material através da EQ. 2.1 (IWAHASHI et al., 1996; VALIEV e LANGDON, 2006). 
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)+                                    EQ. 2.1 

 

onde N é o número de passes, Φ o ângulo interno entre os canais e Ψ o ângulo associado com 

o arco de curvatura onde os dois canais interceptam (vide FIG. 2.11). 

Como já mencionado, os ângulos da matriz do ECA também podem afetar a 

microestrutura e as propriedades dos materiais deformados. Pequenos valores no ângulo Φ, 

levam a uma estrutura com maior refinamento dos grãos, pois promovem uma maior 

deformação. Já o ângulo ψ, o aumento do seu valor, ou seja, do raio de curvatura, diminui a 

homogeneidade da deformação no material (VALIEV e LANGDON, 2006; COMPANHONI, 

2012). 

 

 

2.4   TÉCNICAS DE ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

 

 

A microestrutura, como já foi visto, é uma particularidade muito complexa do material e 

a sua caracterização envolve determinação de fases, contornos de grãos, defeitos cristalinos e 
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outros aspectos. Todos estes parâmetros presentes na microestrutura apresentam 

características bastante diferenciadas e exigem a aplicação de técnicas complementares para a 

sua integral caracterização. 

 A discordância é um defeito da rede cristalina que compõe uma microestrutura. Este 

parâmetro é muito importante, uma vez que é responsável pela maioria dos aspectos da 

deformação plástica dos metais. A densidade de discordâncias é uma característica 

microestrutural amplamente estudada no meio científico e, como já dito, é objeto de estudo 

deste trabalho. Este tipo de análise pode ser investigado por várias técnicas instrumentais, as 

mais comumente utilizadas são o microscopio eletrônico de transmissão (MET) e a difração 

de raios X (DRX). Neste tópico serão comentados os fundamentos sobre essas duas técnicas, 

em especial, a difração de raios X, onde serão vistos detalhes sobre os conceitos teóricos e os 

princípios que a fundamentam. 

 

 

2.4.1   MICROSCOPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

 

A importância das análises microestruturais tem despertado, ao longo dos anos, um 

interesse contínuo no desenvolvimento de técnicas instrumentais, particularmente da 

microscopia, cujos aumentos máximos possíveis têm crescido e as resoluções melhoradas 

continuamente. 

No estudo da caracterização microestrutural dos materiais, o tipo de microscópio 

utilizado em grande extensão é o microscópio eletrônico de transmissão (MET ou em inglês 

Transmission Electron Microscopy, TEM), que também o torna uma das principais técnicas 

em análise de discordâncias. 

O princípio básico do microscópio eletrônico de transmissão consiste de uma fonte de 

elétrons que fica no topo do equipamento, e da qual são emitidos os elétrons que são 

acelerados podendo atingir a ordem de dezenas de kV até 3 MV (REIMER e KOHL, 2008). 

Esse feixe eletrônico passa ao longo de uma coluna composta de lentes eletromagnéticas e 

várias aberturas que definem, por exemplo, o seu caminho, alinhamento, aumento, 

intensidade, colimação antes e após atravessar a amostra, até atingir a câmera CCD ou tela de 

observação. Todo esse conjunto fica mantido em uma coluna evacuada com baixa pressão que 

varia principalmente com o tipo de fonte de elétrons utilizado.  
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Conforme a disposição das lentes e aberturas é possível operar o equipamento de dois 

modos principais: feixe convergente e feixe paralelo. O primeiro modo é usado 

principalmente para o modo STEM, microscópio eletrônico de transmissão de varredura (em 

inglês, Scanning Transmission Electron Microscope), ou seja, a imagem é obtida com a 

combinação entre as técnicas de transmissão e varredura. Já o modo feixe paralelo é utilizado 

para obter-se a imagem ou a difração da região iluminada (WILLIAMS e CARTER, 2009). A 

FIG. 2.12 mostra o esquema da configuração ótica correspondentes ao modo difração e 

imagem. 

 

 

FIG. 2.12:  Esquema das duas operações básicas do MET: (A) difração e (B) modo imagem 

(adaptação WILLIAMS e CARTER, 2009). 

 

Uma das grandes vantagens do MET é oferecer a possibilidade de ampliação com 

resolução altíssima, muito superior à da microscopia óptica, e a possibilidade de conjugar 

diversas técnicas analíticas. Em ciências dos materiais, uma das primeiras aplicações do MET 
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foi o estudo de defeitos cristalinos de linhas e planares, incluindo as observações de 

discordâncias. 

Infelizmente, juntamente com as grandes vantagens do MET, alguns inconvenientes 

graves limitam sua utilização, como por exemplo, a amostragem e a preparação de amostra. 

As amostras utilizadas no MET devem ser finas com espessuras, geralmente, nanométricas 

(dependendo do material e da tensão de aceleração utilizada), uma vez que o feixe eletrônico 

deverá ser transmitido através da amostra. Com isso, o campo de observação é muito restrito, 

o que leva à limitada amostragem. Além disso, durante a preparação da amostra, deve-se ter o 

cuidado para que não ocorra alteração na microestrutura, através, por exemplo, de deformação 

plástica, o que pode levar a uma caracterização errônea do material. 

 

 

2.4.1.1   MEDIDAS DE DENSIDADE DE DISCORDÂNCIAS 

 

 

A densidade de discordâncias de um material pode ser determinada pelo MET com 

auxílio das relações da estereologia quantitativa, também conhecida como metalografia 

quantitativa, como por exemplo, o método utilizado por Ham (1961). Neste método, a 

densidade de discordâncias é estimada após a projeção de um conjunto de linhas aleatórias 

com um comprimento total L em uma determinada área A de uma micrografia típica do MET. 

Em seguida, é contado o número de interseções N que as discordâncias fazem com as linhas 

da grade, assim, a densidade de discordâncias é dada pela EQ. 2.2 (HAM, 1961):  

 

      ⁄                                                        EQ. 2.2 

 

onde t é a espessura da amostra. 

Algumas dificuldades podem afetar a análise de discordâncias através do MET. Todos os 

método existentes na literatura, inclusive o mencionado anteriormente, estão suscetíveis a 

esses problemas. O primeiro e o mais óbvio é a introdução de discordâncias durante a 

preparação da amostra. Outro seria a subestimação nos valores de   causada pela 

sobreposição de discordâncias devido aos emaranhados causados pela deformação. Além 

disso, um efeito marcante neste tipo de análise é a invisibilidade de algumas discordâncias. A 

porcentagem de discordâncias invisíveis varia de acordo com o eixo de zona utilizado para a 

obtenção da imagem a ser analisada (HIRSCH et al., 1965)   
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Outro aspecto importante nas medidas de densidade de discordâncias é o modo de 

observação utilizada no MET. Relatos mostram que a utilização do modo feixe paralelo, em 

amostras altamente deformadas, impede imagens claras das discordâncias. Isto se deve ao fato 

que este modo não permite um contraste eficiente do campo distorcido ao redor da 

discordância. Entretanto, é possível observar de maneira mais contrastante utilizando-se o 

modo STEM, onde os feixes são convergentes e as subestruturas de discordâncias podem ser 

claramente observadas nas imagens (MIYAJIMA et al., 2010).  

 

 

2.4.1.2   ESPECTROSCOPIA DE PERDA DE ENERGIA DE ELÉTRONS (EELS). 

 

 

Após a interação com a amostra, o feixe eletrônico produzido no microscópio eletrônico 

de transmissão produz uma vasta gama de sinais secundários. Muitos desses sinais são 

utilizados em análises adicionais dando outras informações sobre a amostra, como é o caso do 

EELS. 

A espectroscopia de perda de energia de elétrons (em inglês Electron Energy Loss 

Spectroscopy, EELS) constitui numa técnica baseada nas interações inelásticas, ou seja, na 

perda de energia dos elétrons de um feixe de alta energia após sua interação com uma 

amostra.  

Um espectrômetro de EELS pode ser integrado ao sistema do MET, sendo acoplado 

depois da coluna e da tela de visualização. A FIG. 2.13 ilustra de maneira esquemática a 

integração EELS-MET com o posicionamento e os principais componentes instrumentais do 

EELS. 
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FIG. 2.13:  Esquemática da integração EELS-MET (adaptação WILLIAMS e CARTER, 

2009). 

 

Já a FIG. 2.14, mostra um típico espectro de EELS. Nele, o primeiro pico corresponde 

aos elétrons incidentes que sofreram interações elásticas, ou seja, os elétrons do feixe que 

passaram pela amostra sem perda ou com pequena perda de energia. Esse pico é conhecido 

como ZLP (em inglês, zero-loss peak), o pico de perda de energia zero. Após o pico ZLP 

verifica-se no espectro, a distribuição dos elétrons incidentes que sofreram as interações 

inelásticas. Nesta parte do espectro observa-se um segundo grande pico na região entre 1 a 50 

eV. Este pico proeminente corresponde à perda de energia dos elétrons incidentes por uma 

excitação coletiva dos elétrons fracamente ligados na banda de valência dos átomos da 

amostra, o que confere uma baixa perda de energia. Esta excitação coletiva de elétrons 

caracteriza uma oscilação chamada de plasmon, o que nomeia o segundo pico como pico de 

plasmon.  
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FIG. 2.14:  Típico espectro de EELS (adaptação WILLIAMS e CARTER, 2009). 

 

A perda de energia dos elétrons pode expor várias informações sobre a química e a 

estrutura eletrônica dos átomos das amostras, que por sua vez revela detalhes sobre ligação 

química, estado de valência, estrutura atômica e outras características eletrônicas, além da 

medida da espessura da amostra (WILLIAMS e CARTER, 2009). Neste trabalho, a aplicação 

da técnica de EELS será limitada somente para as medições das espessuras das amostras de 

estudo. 

 

 

2.4.2   DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

 

A difração de raios X é uma das ferramentas mais antigas usadas no estudo da estrutura 

da matéria. Desde 1912, já ficou comprovado que o fenômeno da difração de raios X ocorre 

em materiais cristalinos, graças ao fato do comprimento de onda dos raios X ser da mesma 

ordem de grandeza da distância interplanar em um cristal. Por esse motivo, a difração de raios 

X tornou-se um dos métodos básicos (e o mais amplamente utilizado) na caracterização de 

materiais cristalinos. 

A lei fundamental que descreve o fenômeno da difração de raios X, ou seja, que relaciona 

o comprimento de onda incidente, a distância entre os átomos e o ângulo de desvio do feixe 

incidente, é a lei de Bragg (EQ. 2.3). O fundamento desta lei consiste em que o ângulo de 

incidência é igual ao ângulo de reflexão dos planos paralelos de átomos no interior do cristal, 

sendo que cada plano reflete somente uma pequena fração da radiação. Para que estes feixes 
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difratados sofram interferência construtiva, é preciso que a diferença entre os caminhos 

percorridos pelos feixes de raios X seja um múltiplo inteiro de comprimento de onda, escrita 

como: 

 

                                                                     EQ. 2.3 

 

sendo λ o comprimento de onda da radiação incidente, dhkl o espaçamento entre planos 

atômicos de um determinado cristal e θ é o ângulo que o feixe incidente faz com o conjunto 

de planos escolhidos, como mostrado a FIG. 2.15. A relação acima é a condição essencial 

para que ocorra a difração. 

 

 

FIG. 2.15:  Representação do ângulo θ na condição de difração (adaptação do 

CULLITY,1978). 

 

O difratômetro, o instrumento tradicional das medidas de raios X, é constituído 

basicamente por uma fonte de radiação monocromática e um detector de raios X. A FIG. 2.16 

mostra o esquema de um difratômetro típico.  
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FIG. 2.16:  Esquema de um difratômetro (CULLITY, 1978). 

 

No difratômetro, a fonte de raios X, S, está localizada no copo focal do tubo de raios X, T. Os 

raios X passam pelos filtros a e b que definem e colimam os feixes sobre a amostra C, fixada num 

prato H. Este prato H está localizado no centro do círculo do difratômetro e pode girar em torno 

do eixo O a qualquer ângulo θ desejado para o feixe incidente.  

Os feixes incididos na amostra difratam e são coletados pelo filtro B e focados no filtro F, 

que os direciona para o detector G. O detector, responsável por medir a intensidade dos raios X, 

está localizado em uma circunferência centrada na amostra C. Este detector pode ser rodado em 

torno do eixo O e fixado em qualquer posição angular, 2θ.     

A intensidade do feixe difratado, medido pelo detector, pode ser descrita por uma 

expressão onde são levados em consideração vários parâmetros. Esta expressão é representada 

na EQ. 2.4 para um material policristalino de fase única utilizando um difratômetro 

(CULLITY, 1978): 

 

  (
   

 

    
) (

   

    
) (

 

  
) *| |  (

        

         
)+ (

    

  
)                           EQ. 2.4 

 

onde I é a intensidade integrada, I0 a intensidade do feixe incidente, e e m são a carga e a 

massa do elétron respectivamente, c é a velocidade da luz, λ o comprimento de onda da 
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radiação incidente, r o raio do círculo do difratômetro, A é a área da seção transversal do feixe 

incidente, v o volume da célula unitária, F o fator de estrutura, p é a multiplicidade,      é o 

fator de temperatura, θ o ângulo de Bragg, o termo (
        

         
) é o fator de Lorentz-

Polarização e o 1/2μ o fator de absorção.  

O fator de Lorentz-polarização é um termo que trata da polarização da radiação 

característica do tubo de raios X ao ser difratado, por esse motivo este termo deve estar em 

função do ângulo de Bragg, θ. Já o fator de temperatura leva em consideração as vibrações 

térmicas dos átomos em relação às suas posições médias, uma vez que as vibrações térmicas 

tendem a diminuir a intensidade das reflexões. Os demais termos serão descritos com mais 

detalhes abaixo.  

 

 

2.4.2.1   MULTIPLICIDADE (p) 

 

 

A multiplicidade está relacionada ao fato de outros planos satisfazerem a mesma 

condição de difração do que a reflexão de um plano específico. Por exemplo, se considerar o 

plano (100) de um material policristalinos, outros planos como os (010), (001),(
_

100),(0
_

10) e 

(00
_

1), também podem satisfazer à condição de difração.  

Assim, pode-se notar que as reflexões dos diversos planos podem se superpor em um 

único pico de difração, fazendo que este tenha uma intensidade bem maior do que o resultante 

de um único plano. Esta proporção relativa dos planos, que contribuem para a reflexão, está 

presente na expressão da intensidade como o fator de multiplicidade (p), o qual pode ser 

definido como o número de diferentes planos com o mesmo espaçamento interplanar. O fator 

de multiplicidade depende essencialmente de cada sistema cristalino e o seu valor, referente a 

todas as reflexões em cada sistema cristalino, pode ser facilmente encontrado na literatura 

(CULLITY,1978). 
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2.4.2.2   FATOR DE ESTRUTURA (F) 

 

 

O fator de estrutura para uma determinada reflexão em uma estrutura cristalina é dado 

pela seguinte expressão (CULLITY,1978): 

 

     ∑    
   (           )                                             

 EQ. 2.5  

 

onde h, k e l são os índices de Miller,   o fator de espalhamento atômico para os n-ésimo 

átomos e      e    são as coordenadas dos n-ésimo átomos na célula unitária. Essa soma 

estende-se por todos os átomos presentes na célula 

O fator de estrutura F representa a amplitude da função de onda de raios X espalhados 

pelo plano hkl e é geralmente um número complexo. O valor absoluto do fator de estrutura 

| | é a razão entre a amplitude da onda de raios X resultante e a amplitude da onda espalhada 

por um único elétron, ou seja: 

 

| |  
                                                                  

                                        
 

 

A intensidade do feixe de raios X espalhado, por todos os átomos de uma célula unitária, 

é proporcional a | |2, ou seja, o produto de F por seu complexo conjugado. A EQ. 2.5 tem 

uma grande importância na intensidade, pois leva dentro de si o plano hkl em questão, o poder 

de espalhamento dos elementos que compõem os planos (  ) e as posições onde se encontram 

dentro da célula unitária (CULLITY,1978).  

 

 

2.4.2.3   FATOR DE ABSORÇÃO (1/2μ) 

 

 

O fator de absorção depende essencialmente do aparato utilizado para a realização do 

experimento, que, geralmente, se trata de um difratômetro.  
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Seja um feixe de raios-x paralelo incidindo em um material que se apresenta na forma de 

uma placa plana como mostrado na FIG. 2.17. O efeito da absorção na intensidade integrada 

do feixe de raios X difratado, pode ser calculado da seguinte forma: primeiramente supõe-se 

que a intensidade do feixe incidente I0, com uma seção transversal de 1cm
2
, incida numa placa 

com um determinado ângulo γ. Em seguida, considera-se que uma camada desta placa possua 

comprimento l, espessura dx e está localizada a uma profundidade x da superfície (CULLITY, 

1978).  

 

 

FIG. 2.17:  Representação do efeito da absorção na intensidade (adaptação CULLITY, 1978). 

 

Com isso, a intensidade difratada sofre um decréscimo devido à absorção do material no 

caminho AB + BC. Logo pode-se escrever: 

 

          
  (     )                                                   EQ. 2.6 

 

onde c é fração volumétrica da amostra que contém grãos que satisfazem o ângulo de Bragg, 

µ é o coeficiente de absorção linear e b é a fração da energia incidente difratada por um 

volume unitário. Através da FIG. 2.17 pode-se também retirar as seguintes relações: 

 

   
 

    
    

 

    
           

 

    
                                        EQ. 2.7 

 

Substituindo as relações da EQ. 2.7 na EQ. 2.6, chega-se que: 
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)
                                               EQ. 2.8 

 

que para o caso de uma reflexão simétrica, caso comum na utilização de um difratômetro, 

tem-se que γ = β = θ, o que leva a escrever a EQ. 2.8 da seguinte forma: 

 

    
    

    
 
    

                                                             EQ. 2.9 

 

A intensidade difratada é calculada a partir da integração sobre toda a espessura do 

cristal, obtendo-se assim: 

 

   ∫     
    

  

   

   
                                                   EQ. 2.10 

 

Conclui-se que a intensidade do feixe é atenuada pelo fato 1/2μ devido à absorção 

(CULLITY, 1978). 

 

 

2.5   ASPECTOS DO PERFIL DO PICO DE DRX 

 

 

2.5.1   IMPERFEIÇÕES ESTRUTURAIS 

 

 

A difração de raios X de planos cristalinos, como já foi visto, ocorre a ângulos bem 

definidos que satisfazem a equação de Bragg. Teoricamente, o perfil do pico de difração de 

um cristal infinito, deve consistir de linhas de difração sem largura em alguns ângulos de 

difração discretos. Sabe-se, entretanto, que a teoria está baseada em uma definição onde a 

estrutura cristalina possuem todos os seus pontos idênticos. Essa concepção só ocorre em 

circunstâncias excepcionais, mas nos materiais reais, as características microestruturais 

imperfeitas e alguns efeitos instrumentais podem alterar esse perfil.  

As origens das modificações das linhas de difração são numerosas, mas existem duas 

categorias de imperfeições estruturais que modificam o perfil da linha de difração com relação 

à largura. A primeira contribuição para o alargamento das linhas é atribuído ao tamanho do 
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cristalito e a segunda é baseada nas microdeformações, ou seja, nas distorções da estrutura 

cristalina devido a uma tensão aplicada ou residual, ou a partir de um gradiente de 

composição da amostra. As discordâncias contribuem para ambas as categorias de 

alargamento da linha, onde o tamanho do cristalino é inversamente proporcional à densidade 

de discordância e a microdeformação influenciado pelo campo de tensão interno.  

Fisicamente o alargamento das linhas de difração devido ao tamanho do cristalito pode 

ser entendido observando-se primeiramente a FIG. 2.15. Como já foi descrito anteriormente, 

as ondas incidentes estão em fase umas com as outras e são refletidas de cada plano, sendo 

que a onda que reflete do segundo plano deve viajar uma distância ABC a mais que a onda do 

topo e a onda do terceiro plano deve viajar uma distância DEF a mais. Assim, todas as ondas 

que refletem de planos abaixo da superfície estarão em fase com a onda do topo, causando 

interferências construtivas, e assim, a difração. No caso da FIG 2.18, tem-se um cristal 

infinito em que um ângulo de incidência, θ1, está ligeiramente diferente do que o ângulo de 

Bragg, por exemplo 10% maior, onde essas ondas espalhadas são representadas pelas linhas 

tracejadas.  

 

 

FIG. 2.18:  Efeito do tamanho do cristal na difração (CULLITY,1978). 
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Neste exemplo da FIG. 2.18 a distância ABC torne-se 1,1λ e DEF passará então a ter a 

distância 2,2λ, e a mudança de fase das ondas espalhadas pelo sexto plano, m, será de 5,5λ, 

que estará exatamente fora de fase (0,5λ) em relação às ondas do topo. Este fato faz com que 

os raios espalhados se cancelem um ao outro ao longo do cristal. Dessa maneira a intensidade 

do feixe difratado no ângulo, θ1, será zero e a difração somente ocorrerá no exato ângulo de 

Bragg. O mesmo acontece para ondas espalhadas com ângulos menores do que de Bragg, 

mostrado na FIG. 2.18 como θ2. Mas se no caso de um cristal que tenha tamanho igual, por 

exemplo, a 1000Å (tamanho finito) e uma onda espalhada onde a distância ABC seja igual a 

1,0001λ, isso implicará que ele não terá um plano situado a 5001 planos abaixo para extinguir 

sua reflexão. Desse modo, o pico de difração exibirá intensidade abaixo e acima do ângulo de 

Bragg. Esta é a fonte do alargamento devido ao tamanho dos cristalitos. 

As microdeformações também produzem efeitos significativos no alargamento dos picos 

de difração. No caso de um material não sofrer nenhuma deformação, os espaçamentos 

interplanares, de um conjunto de planos particulares, são iguais em toda parte do material, 

difratando em posição bem definida de 2θ  (FIG. 2.19a).  Quando um material policristalino é 

deformado de tal maneira que a deformação seja uniforme sobre distâncias relativamente 

grandes, os espaçamentos entre os planos da rede, que antes eram livres de deformações, 

mudam seus valores. Nesse caso as microdeformações são chamadas de macrodeformações e 

os novos valores são correspondentes à grandeza da deformação aplicada, sendo que este 

novo espaçamento é constante de um grão a outro para um conjunto de planos particular. Esta 

deformação provoca alteração na posição das linhas de difração para novas posições de 2θ 

(FIG. 2.17b). Por outro lado, se o material é deformado de modo que a distribuição da 

deformação seja não uniforme, pode-se imaginar que este material é composto por um 

número de pequenas regiões com espaçamento interplanar constante, mas diferente do 

espaçamento em regiões adjacentes. Estas regiões são representadas pelas curvas pontilhadas 

da FIG. 2.17c. Assim a soma das linhas, cada uma ligeiramente deslocada da outra, é a linha 

de difração alargada, mostrada pela curva sólida da FIG. 2.17c (CULLITY, 1978). 
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FIG. 2.19:  Efeito da deformação na rede (CULLITY,1978). 

 

Particularmente, a análise do alargamento das linhas de difração de raios X possibilita 

determinar tanto o tamanho dos cristalitos como as microdeformações, parâmetros estruturais 

estes que estão associados a muitas propriedades tecnologicamente interessantes dos 

materiais.  
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2.5.2   FUNÇÕES DA LINHA DE DIFRAÇÃO 

 

 

A função usada para modelar uma linha de difração deve aproximar-se ao máximo do 

perfil dos picos e da distribuição das intensidades observadas. Além disso, a função deve ser 

capaz de incluir termos que constituam informações sobre as propriedades microestruturais 

responsáveis pelas alterações do perfil de linha, ou seja, termos associados, principalmente, à 

microdeformação e ao tamanho dos cristalitos. 

Várias funções foram desenvolvidas para a modelagem das linhas de difração. As funções 

mais conhecidas são: Pearson VII (1977), Voigt (1978) e Pseudo-Voight (1974). A maioria 

dessas funções foi elaboradas a partir da convolução de componentes lorentzianas e 

gaussianas (LANGFORD, 1996). 

 

 

2.5.3   MÉTODOS DE ANÁLISES 

 

 

Como visto, o perfil de linha pode ser modelado com funções em termos de parâmetros 

microestruturais. Vários métodos de análise, com matemática avançada, foram e têm sido 

desenvolvidos, a fim de se obter esses parâmetros microestruturais a partir dessas funções. 

Grande parte desses métodos aplicam as funções aos dados experimentais, para que desse 

modo possam ser estimados os parâmetros que caracterizam as propriedades microestruturais 

de interesse. Sendo assim, nesta seção serão abordados alguns métodos que foram 

desenvolvidos para alcançar esse objetivo. 

 

 

2.5.3.1   MÉTODO DE RIETVELD 

 

 

Provavelmente, um dos métodos mais utilizados para extrair informações cristalográficas 

de um difratograma é o método de Rietveld. Esse método consiste em um ajuste do padrão de 

difração teórico, calculado a partir de informações cristalográficas obtidas com seu padrão de 

difração medido experimentalmente. Com esse método os parâmetros estruturais atingem 
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valores realísticos pela concordância do difratograma calculado com o difratograma 

experimental, de tal modo que os perfis teóricos dos picos de difração sejam refinados até que 

estes apresentem-se muito próximos dos perfis medidos. O ajuste dos parâmetros faz uso do 

método matemático de mínimos quadrados, como mostrado na EQ. 2.11: 

 

   ∑    ( (   )   (    ) )
 
                                         EQ. 2.11 

 

onde  (   )  e  (    )  são as i-ésimas intensidades observadas e calculadas respectivamente, e 

wi é o peso atribuído a para cada ponto. 

A intensidade calculada pode ser traduzida como a contribuição das intensidades de todas 

as reflexões de Bragg no ponto i somadas com o background. Esta intensidade para cada 

ponto i do padrão de difração é dada pela EQ. 2.12: 

 

 (    )   ∑     |    |
  (         )           (    )              EQ. 2.12 

  

onde   é o fator de escala, hkl representa os índices de Miller para cada reflexão,      contém 

os fatores de Lorentz, polarização e a multiplicidade,   representa a função perfil de difração 

em      ,      é a função de orientação preferencial, A é o fator de absorção,      é o fator de 

estrutura e   (    ) é a intensidade do background. 

A função perfil é essencial para ajustar os perfis dos picos em todo o padrão de difração. 

Ela depende fortemente do alinhamento do equipamento e principalmente do tipo de fonte de 

radiação. Esta função é bastante importante porque contém as informações dos parâmetros 

microestruturais da amostra e as contribuições referentes à largura dos picos de difrações, 

onde são extraídos os tamanhos de grão e as microdeformações.  

Diversos programas computacionais foram desenvolvidos para executar o refinamento 

pelo método de Rietveld em análises microestruturais. Cada um destes programas implementa 

uma função que melhor representa o perfil de difração. Dentre esses pode-se citar o FullProf 

(Rodriguez-Carvajal 1990), DBWS (Wiles, Sakthivel e Young), GSAS (Larson e Von Dreele 

1987), XRS-82 (Baerlocher 1982), RIETAN (Izumi 1995) e MPROF (Bendall, Fitch e Fender 

1983) (LANGFORD, 1996). 
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2.5.3.2   MÉTODO GRÁFICO DE WILLIAMSON-HALL 

 

 

O gráfico de Williamson-Hall (WH) é um método clássico para obter informação sobre a 

microdeformação e o tamanho de partícula do alargamento dos picos de difração. Williamson 

e Hall assumiram que os perfis dos alargamentos são curvas Lorentzianas (WILLIAMSON e 

HALL, 1953).  Baseado nesta suposição, o método assume que a largura dos picos de difração 

é a soma das larguras devido ao efeito do tamanho de grão e microdeformação, como 

mostrado na EQ. 2.13 (GONÇALVES et al., 2012). 

 

                                                                  EQ. 2.13 

 

Considerando que o alargamento dos picos de difração devido ao tamanho de grão pode 

ser expresso pela fórmula de Scherrer (EQ. 2. 14), 

 

                                                          EQ. 2.14 

 

e que a contribuição da microdeformação, obtida diretamente da diferenciação da lei de 

Bragg, pode ser expressar por:  

 

                                                                   EQ. 2.15 

 

a equação de Williamson-Hall pode ser escrita com a combinação das três equações, obtendo 

 

 

 
     

 

 
 
  

 
                                                      EQ. 2.16  

 

A aplicação prática do método de WH consiste na construção do gráfico 
 

 
     versus 

    , onde o valor da microdeformação pode ser obtido a partir da inclinação da reta e o 

tamanho médio da partícula a partir da intersecção da reta com o eixo y. A inclinação da reta 

pode ser positivo, negativo ou horizontal. Uma inclinação positiva indica uma expansão da 

rede, enquanto uma inclinação negativa indica uma compressão. A inclinação horizontal 

indica cristais perfeitos (partículas livres de deformações). 
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Ao longo dos últimos anos o método gráfico de Williamson-Hall tem sofrido várias 

modificações, onde a equação final da reta é constituída por funções mais sofisticadas do 

tamanho de grão e da microdeformação. 

 

 

2.5.3.3   MÉTODO WARREN-AVERBACH  

 

 

De acordo com o método proposto por Warren & Averbach, um perfil de difração pode 

ser descrita por uma série de Fourier, representada pela EQ. 2.17.  

 

 ( )      
  ,     (   (

    

 
)       (   (

    

 
)))-              EQ. 2.17  

 

onde K é uma constante,    e    são os coeficientes de Fourier,       ( esse termo indica 

a distância normal dos planos de reflexão hkl, onde    
 

 
(     -  ) e    -   é a variação 

angular do perfil de difração medido), n é o número harmônico e s e s0 é o comprimento do 

feixe incidente e refletido, respectivamente (AGUILAR, 2008).  

O coeficiente de Fourier    é igual a  

 

     
   

                                                             EQ. 2.18 

  

onde   
  corresponde a contribuição do tamanho de grão e   

  a contribuição das 

microdeformações. Segundo Warren & Averbach, os efeitos de tamanho de cristalito e 

microdeformação da rede cristalina alargam simetricamente o perfil de difração fazendo com 

que os coeficientes em seno de   , da série de Fourier, não sejam considerados, pois não 

possuem significado físico.  

Aplicando o logaritmo no coeficiente e efetuando aproximações necessárias, deduziu-se a 

seguinte expressão:  

 

         
     〈  

 〉      
 

  
                                     EQ. 2.19 
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onde      
       , a é o parâmetro de rede, L representa o tamanho do cristalito e 〈  

 〉 

representa a deformação quadrática média.  

Construindo o gráfico      em função de     
 , é possível obter os pontos para cada valor 

de n. No caso de uma deformação isotrópica, os pontos podem ajustar-se a uma reta. A partir 

da inclinação da reta são obtidos os valores de 〈  
 〉, ou seja, os valores das microdeformações. 

Através da extrapolação da reta (   
   ), adquirem-se os valores de   

 , podendo, a partir 

daí, adquirir os valores do tamanho de grão (AGUILAR, 2011). 

 

 

2.6   CONVOLUTIONAL MULTIPLE WHOLE PROFILE (CMWP) 

 

 

Neste tópico será descrito, em detalhe, o programa CMWP, onde primeiramente será feita 

uma breve apresentação e em seguida serão discutidos seus principais fundamentos 

matemáticos.  

 

 

2.6.1   PROGRAMA CMWP 

 

 

O CMWP é um programa computacional desenvolvido para a determinação de 

parâmetros microestruturais a partir dos perfis de difrações, ou seja, a partir dos difratogramas 

gerados pela técnica de difração de raios X. Os materiais possíveis de serem utilizados pelo 

programa são aqueles que possuem rede cristalina cúbica ou hexagonal. Os parâmetros 

microestruturais possíveis de serem estabelecidos são especialmente o tamanho de cristalito e 

a densidade de discordâncias, como também é possível determinar o caráter dos defeitos 

planares. 

O programa foi desenvolvido por Gábor Ribárik e Tamás Ungar, ambos pertencentes ao 

Instituto de Física da Universidade Eötvös Loránd localizada na Hungria. 

Existem duas opções disponíveis para usar o programa CMWP: o primeiro é executado 

diretamente após a instalação, e o outro, através dos navegadores web.   

A primeira opção tem o seu painel principal escrito na linguagem shell scrip ZSH e só é 

executável no sistema operacional Linux. Já, a utilização através do navegador web, o acesso 
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é através do endereço do site http://www.renyi.hu/cmwp. Esta última opção tem como 

principal vantagem a independência do tipo de plataforma, ou seja, executável em qualquer 

sistema operacional. Porém a desvantagem seria de sempre ter disponível o acesso à internet 

durante a utilização e contar com a disponibilidade do servidor onde o site está hospedado.  

O objetivo do método CMWP é descrever a forma e a largura dos perfis de difração, 

medidos com base em dados microestruturais, seguindo a mesma ideia do refinamento de 

Rietveld. Por outras palavras, seria obter um padrão de difração teórico representado por 

funções analíticas e ajustá-lo ao padrão medido utilizando-se o método dos mínimos 

quadrados não linear de Levenberg-Marquardt, que por fim, fornece as características 

microestruturais desejadas.  

 

 

2.6.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

No CMWP, o padrão de difração teórico é gerado, basicamente, somando-se a função do 

background com a função perfil (EQ. 2.20),  

 

           (  )  ∑     
   

       (      
   )                         EQ. 2.20 

 

onde BG (2θ) representa a função background,     
    é a intensidade do pico,    

    é o valor 

2θ no centro do pico e      é a função perfil teórica para a reflexão hkl.  

A função perfil teórica é expressa por uma transformada de Fourier obtida pela 

convolução da função perfil instrumental medido,        
   , a função perfil teórica do tamanho 

de cristalito,      
   , a função perfil teórica da microdeformação para discordâncias,       

    e a 

função perfil teórica do defeito planar,           
   , como mostrada na EQ. 2.21 (RIBÁRIK, 

2004): 

 

            
         

          
               

                                       EQ. 2.21 

 

A função perfil teórica, apresentada pelo programa CMWP e representada pela EQ. 2.21, 

pode ser facilmente estendida para incluir ou não outras características microestruturais que 
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sejam fontes do alargamento dos picos de difração. Entretanto, para se adquirir resultados 

realistas, nem sempre todos os efeitos devem ser incluídos no processo de refinamento, 

devem ser incluídos somente aqueles que sejam relevantes e que melhor de descrevem a 

natureza da amostra. Além disso, para o cálculo desta função perfil teórica, o ajuste leva em 

consideração que os cristalitos tenham forma esférica ou elíptica com uma distribuição de 

tamanho lognormal para ambas, e que a microdeformação seja causada por discordâncias.  O 

efeito anisotrópico na microdeformação e no tamanho de cristalito é considerado pelos fatores 

de contraste das discordâncias e a elipticidade dos cristalitos, respectivamente (RIBÁRIK, 

2008). 

 

 

2.6.2.1   FUNÇÃO PERFIL TEÓRICA DO TAMANHO DE CRISTALITO 

 

 

As medidas de raios-X refinadas pelo programa CMWP, fornecem resultados dos 

tamanhos de cristalitos devido à convolução da função perfil teórica do tamanho de cristalito 

no cálculo da função perfil teórica. O ajuste refere-se a cristalitos como domínios com 

contornos de baixo ângulo, i.e., subgrãos.  

A função perfil teórica do tamanho de cristalito é representada por uma função analítica 

que considera não somente a contribuição do tamanho dos cristalitos, mas também a 

distribuição dos seus tamanhos. Esta consideração parte do princípio de que o material 

policristalino consiste de muitos cristalitos com diferentes tamanhos e essa característica pode 

ser representada por uma função de distribuição do tamanho.   

Diversas funções de distribuição foram desenvolvidas e usadas para descrever a 

distribuição do tamanho de cristalitos, entretanto, uma das distribuições consideradas mais 

comuns e mais perto das observações realizadas no microscópio eletrônico é a distribuição de 

tamanho lognormal (LANGFORD et al, 2000). A função de distribuição do tamanho 

lognormal tem a seguinte forma (RIBÁRIK, 2008): 

 

 ( )  
 

√   

 

 
   0 

(   (
 

 
))
 

   
1                                         EQ. 2.22 

 

onde os parâmetros m e σ são, respectivamente, a mediana e a variância da função de 

distribuição do tamanho lognormal.  
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Já, a contribuição do tamanho na formulação da função perfil é obtida a partir do formato 

dos cristalitos. No ajuste CMWP pode-se escolher dois formatos para os cristalitos: esférico, 

que corresponde ao efeito isotrópico, ou seja, independente do índice hkl, ou a forma 

elipsoidal, que corresponde à anisotropia, ou seja, dependendo do hkl. Para ambos os 

formatos, assume-se que o tamanho do cristalito determinado está disperso de acordo com 

uma função de distribuição do tamanho, no caso, a distribuição lognormal (SCARDI e 

LEONI, 2001). 

A sua determinação segue dividindo os cristalitos paralelos ao vetor difração em colunas. 

Com isso é possível representar uma expressão dita como "perfil de intensidade de tamanho”, 

obtida como: 

 

 ( )  ∑
   (    )

 

  (  )
                                                     EQ. 2.23  

 

onde    é a área e    é a altura da coluna. 

Além do “perfil de intensidade de tamanho”, é necessário uma expressão que considere o 

formato do cristalito e a função distribuição. Esta expressão é denotada como g(M)dM, que 

para o caso de um cristalito esférico e distribuição lognormal, é expressa como: 

 

 ( )         0
   (

 

 
)

√  
1                                         EQ. 2.24 

 

Combinando o “perfil de intensidade de tamanho” (EQ. 2.23) e a expressão g(M)dM (EQ. 

2.24) obtém-se a função perfil teórica do tamanho de cristalito, representada como 

(RIBÁRIK, 2008): 

 

  ( )  ∫  
   (   ) 

(  ) 
    

 

 
0
   (

 

 
)

√  
1                                      EQ. 2.25 

 

 Onde a transformada de Fourier da função do tamanho pode ser expressa como: 

  

  ( )  
     (

 

 
(√  )

 
)
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)
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)
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| | 

 
   0

   (
| |

 
)

√  
1                                                    EQ. 2.26 

 

As fórmulas de I
S
(s) e a sua transformada de Fourier A

S
(L) permitem expressar os 

parâmetros do tamanho de cristalito obtido no programa CMWP. Assim, a derivação do A
S
(L) 

determina o parâmetro de tamanho L0: 

 

   
      (

 

 
(√  )

 
)

 
                                             EQ. 2.27 

 

E a integral do perfil tamanho normalizada leva ao parâmetro d: 

 

  
      (

 

 
(√  )

 
)

 
                                              EQ. 2.28 

 

A função perfil do tamanho, considerando o cristalito no formato elipsoidal com 

distribuição lognormal, é determinada de maneira idêntico aos cristalitos esféricos, a única 

diferença é a expressão g(M)dM  dado como (RIBÁRIK, 2008): 

 

 ( )    (   )      

[
 
 
 
    (

 √  (
 

  
  )      

 
)

√  

]
 
 
 
 

                       EQ. 2.29 

 

onde ε e α são variáveis relacionadas ao formato elíptico dos cristalitos e a variável m que 

torna a função dependente do índice hkl, expressa como:  

 

     
  

√  (
 

  
  )(       )

 
                                               EQ. 2.30 

 

onde    é o parâmetro m da função distribuição do tamanho. 
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2.6.2.2   FUNÇÃO PERFIL TEÓRICA DA MICRODEFORMAÇÃO (DISCORDÂNCIAS) 

 

 

A função perfil teórica da microdeformação do programa CMWP é baseada no modelo 

proposto por Wilkens (RIBÁRIK, 2008). A modelagem de Wilkens parte do mesmo princípio 

do método de Warren-Averbach, onde o perfil da linha de difração de raios X é representado 

por uma transformada de Fourier onde os efeitos do tamanho de cristalito e da deformação 

estariam presentes simultaneamente, como mostrado na EQ. 2.31: 

 

 ( )    ( )  ( )                                                   EQ. 2.31 

 

sendo o coeficiente de Fourier da microdeformação expresso como: 

 

  ( )     (        〈    
 〉)                                     EQ. 2.32 

 

onde g é o valor absoluto do vetor difração, L a distância entre dois átomos e 〈    
 〉 a 

deformação média quadrática. Os valores de L e 〈    
 〉 estão relacionados com o deslocamento 

dos átomos em relação à sua posição ideal. 

Vários pesquisadores trabalharam na determinação da deformação média quadrática, 

entretanto, no modelo de Wilkens a sua formulação possuem termos referentes à densidade e 

distribuição de discordâncias.  

Nesta proposta, Wilkens introduziu um parâmetro de comprimento,   
 , na expressão da 

deformação média quadrática, assumindo que o cristal contém regiões separadas, com 

diâmetro de   
 . Dentro de cada uma dessas regiões a distribuição de discordâncias é 

completamente aleatória e elas têm uma densidade de exatamente  . Não existe interação 

entre discordâncias fora dessa região. Com a introdução desse parâmetro a deformação média 

quadrada foi obtida de seguinte forma (RIBÁRIK, 2008): 

 

〈    
 〉  (

 

  
)
 

    (
 

  
 )                                              EQ. 2.33 

 

onde b é o valor absoluto de vetor de Burgers, ρ a densidade de discordâncias, C o fator de 

contraste das discordâncias e f  é a função deformação, mostrada como: 
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                                          EQ. 2.34 
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Inserindo EQ. 2.33 na EQ. 2.32, obtém-se a transformada de Fourier da 

microdeformação:  

 

  ( )     * 
   

 
(   )    (

 

  
 )+                                   EQ. 2.35 

 

O parâmetro C, fator de contraste das discordâncias, refere-se à anisotropia da 

deformação. Isto significa que a ampliação dos perfis, devido as microdeformações, não é 

uma função monótona e apresenta um comportamento anisotrópico em função de índices hkl. 

Sendo assim, através desses fatores é possível explicar e tornar a deformação média 

quadrática dependente dos índices hkl. Os valores dos fatores de contraste dependem das 

constantes elásticas do material, da orientação relativa do vetor difração, do vetor de Burgers, 

do vetor linha e do vetor normal ao plano de deslizamento das discordâncias (UNGÁR e 

TICHY, 1999). 

O fator médio de contraste para cristais cúbicos pode ser expresso como (UNGÁR et al., 

1999):  

 

 ̅      (    
 )                                                   EQ. 2.36 

 

onde 

 

   
              

(        ) 
,                                            EQ. 2.37 

 

e para cristais hexagonais expresso como (UNGÁR e TICHY, 1999):  

 

 ̅      (      
      

 )                                            EQ. 2.38 
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onde 

 

  
  

[      (   ) ]  

[      (   )  
 

 
(
 

 
)
 
  ]

 , 

 

  
  

  

[      (   )  
 

 
(
 

 
)
 
  ]

                                              EQ. 2.39 

 

e 
 

 
 é a razão entre os parâmetros de rede da estrutura hexagonal. 

 As constantes Ch00 e Chk0 são calculadas com base nas constantes elásticas do cristal. Os 

parâmetros q,    e    estão relacionados com a característica das discordâncias e os seus 

valores são os mesmos para todas as reflexões (UNGÁR et al., 1999).  

Neste trabalho, os fatores de contraste foram calculados através do programa chamado de 

ANIZC. Este programa está disponível livremente na internet no site http://metal.elte.hu/anizc 

e foi desenvolvido em 2003 por Borbély e colaboradores (BORBÉLY et al., 2003). Através 

do programa ANIZC é possível calcular os fatores de contraste dos mais comuns tipos de 

discordâncias em cristais cúbicos e hexagonais. Em ambos o casos, deve-se entrar com as 

constantes elásticas do material investigado e os índices hkl do vetor difração. 

O programa CMWP, ainda faz menção a um parâmetro introduzido por Wilkens 

denominado M*. Este parâmetro é adimensional e refere-se ao arranjo das discordâncias. Por 

outras palavras, confere características da distribuição das discordâncias, onde é expresso 

como (RIBÁRIK, 2008): 

 

      
 √                                                             EQ. 2.40 

 

onde observa-se que: 

 se o valor de M* é pequeno, a interação entre as discordâncias é forte. 

 se o valor de M* é grande, as discordâncias são distribuídas aleatoriamente no cristalito. 

Tais observações são ilustradas na FIG. 2.20. 
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FIG. 2.20:  Representação do perfil do pico para valores de M* (RIBÁRIK, 2008). 

 

 

2.6.2.3   FUNÇÃO PERFIL TEÓRICA DOS DEFEITOS PLANARES  

 

 

No CMWP, a função perfil teórica dos defeitos planares é formulada com base nos 

cálculos e observações realizados no trabalho de Balogh (BALOGH et al., 2006). Segundo 

Balogh, o alargamento do pico devido aos defeitos planares são funções do tipo Lorentzianas 

e pode ser expressa da seguinte forma (RIBÁRIK, 2008): 

 

   ( )    
    ( )  

  
   

  .
    

   

  
   /

  
  
   

  .
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  .
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                   EQ. 2.41 

 

onde o primeiro termo é dada por uma função delta de Dirac e os outros termos são 

relacionados ao alargamento e deslocamento da função Lorentzianas, sendo   
    o valor da 

largura da meia altura e   
    o deslocamento.  

A transformada de Forrier da função    ( ) é dada pela parte real,     ( ) e pela parte 

imaginária,     ( ) : 
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    )  EQ. 2.42 
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      (    
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    )                                EQ. 2.43 
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2.7   ESTADO DA ARTE 

 

    

Nos últimos anos, alguns estudos relacionados à avaliação densidade de discordâncias 

através da largura do pico de difração têm sido desenvolvidos (RIBÁRIK, 2004; GOSH, 

2008; SHINTANI, 2010; MUJICA, 2010) apresentando resultados, que cada vez mais, 

demonstram a confiabilidade da técnica de DRX para este tipo de análise. Foi observado, 

também, que a maioria destas investigações têm sido feita principalmente em metais. Além 

disso, verificou-se que estas mesmas pesquisas ocorrem, principalmente, por meio de análises 

microestruturais desenvolvidas durante algum processo de conformação mecânica. 

Em 2008, MURATA et al. estudaram a variação de densidade de discordâncias em 

amostras de cobre puro deformado por ECA. Nesse trabalho, os pesquisadores avaliaram o 

parâmetro ρ através da largura dos picos de difração de raios X, utilizando o método do 

Warren-Abervach baseado no gráfico Williamson-Hall. As amostras foram submetidas de 1 

até 4 passes. A FIG. 2.21 mostra o gráfico com os valores de densidade de discordâncias 

versus deformações equivalentes aos passes de ECA em Cu puro. 

 

 
FIG. 2.21:  Densidade de discordâncias em Cu puro severamente deformado por ECA 

(MURATA et al., 2008). 
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MURATA et al. (2008) observaram que os valores de densidade de discordâncias 

aumentaram bruscamente já no primeiro passe, e em seguida, foi saturada a cerca de 1,8x10
10 

discordâncias/cm
2
, quando atingiu, aproximadamente, deformação igual a 2. A densidade de 

discordâncias na amostra de cobre tornou-se constante quando o processo de ECA execedeu 

os passes equivalentes a esta deformação. 

Semelhantemente ao trabalho de MURATA et al. (2008), CHANG et al. (2001) também 

estudaram a evolução microestrutural em termos de densidade de discordâncias de amostras 

processado pelo ECA. Neste estudo foi utilizado amostras de alumínio com 99,9% de pureza. 

As amostras de Al foram deformadas à temperatura ambiente numa velocidade de 5 mm/min. 

A prensagem no ECA foi realizada durante 1, 2, 4, 8 e 16 passagens, utilizando a rota A. A 

avaliação da densidade de discordâncias também foi através do perfil de linha de DRX, só que 

utilizando o método modificado de Warren-Averbach. A variação na densidade de 

discordâncias é apresentada na FIG. 2.22. 

 

 
FIG. 2.22:  Gráfico da densidade de discordâncias em função do número de prensagens 

(CHANG et al. 2001). 

 

CHANG et al. (2001) verificaram que cada ponto apresentou alguns desvios dependendo 

dos picos de DRX usados, mas a tendência geral ficou evidenciada que a densidade de 

discordâncias resultante (representado na linha cheia) aumentou rapidamente até 4° passe, 

estabilizando em um valor constante de cerca de 2x10
12 

discordâncias/cm
2
. Um aumento 
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adicional da densidade de discordâncias foi observado entre 8 e 16 passagens. Os autores 

concluíram que existe um número crítico de passes do ECA que podem criar discordâncias e 

que posteriores passes, sobre o estado crítico, não aumenta mais a densidade de discordâncias. 

No caso específico, a densidade de discordâncias aumenta substancialmente apenas até 4° 

passes e, em seguida, atinge um valor constante, mesmo depois de 16 passagens. 

Tal resultado corrobora com os resultados apresentados por MURATA et al. (2008) para 

amostra de cobre processadas no ECA.  Os desvios nos valores de densidades de 

discordâncias encontrados entre os resultados dos estudos de MURATA et al. (2008) e 

CHANG et al. (2001) se deve principalmente nos diferentes tipos de material utilizado. Vale 

recordar que o alumínio e o cobre possuem características diferentes, como por exemplo, os 

valores de EFE, que influenciam diretamente na evolução da densidade de discordâncias. 

Além disso, os desvios observados também são resultados das diferentes rotas na qual as 

amostras foram submetidas durante o processo de ECA. 

Já no trabalho realizado por MUJICA et al. (2010) foi analisado os valores de densidade 

de discordâncias de materiais recozidos e deformados, utilizando o método modificado de 

Williamson-Hall através da largura dos picos de DRX. Neste estudo, o material utilizado foi o 

aluminio com 99,0% de pureza, dividido em 5 tipos diferentes de amostras: amostra recozida 

a 673K por 5h, amostra recozida a 673K por 10h, amostra do material original, amostra 

laminada a frio com redução de 33% da espessura e amostra laminada a frio com redução de 

43% da espessura.  

O método modificado de Williamson-Hall é semelhante ao método tradicional, 

entretanto, algumas considerações adicionais são feitas, tornando a equação característica do 

método modificado mais complexa, como mostrado na EQ. 2.44. 

 

(  )  (
   

 
)
 

 (
      

 
)



C
   (    

 )                         EQ. 2.44 

 

De acordo com a equação, a inclinação da reta fornece as medidas das densidades de 

discordâncias, ρ, e a interseção com o eixo vertical proporciona medidas do tamanho do 

cristal, D. 

A FIG. 2.23 mostra do gráfico ΔK
2
 vs K

2
C, calculado de acordo com a equação 

modificada do método de Williamson-Hall e a partir dos valores obtidos dos difratogramas. Já 
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a TAB. 2.1 apresenta a variação dos valores de densidade de discordâncias obtidos a partir do 

gráfico para todas as amostras.  

 

  

FIG. 2.23:  Gráfico ΔK
2 

vs K
2
C obtidos através do método modificado de Williamson-Hall 

para as cinco amostras diferentes de alumínio (MUJICA et al., 2010). 

 

 

TAB. 2.1:  Variação dos valores de densidade de discordâncias para as cinco amostras 

diferentes de alumínio. 

 
Amostra 1 

recozida/10h 
Amostra 2 
recozida/5h 

Amostra 3 
original 

Amostra 4 
redução33% 

Amostra 5 
redução43% 

ρ(10
8 
mm

-2
) 11,4 9,1 14,3 63 65 

MUJICA et al., 2010 

 

MUJICA et al.  mostram, de acordo com os resultados,  que as cinco amostras podem ser 

separadas em dois grupos: amostras 1, 2 e 3, com densidade de discordâncias baixo, e as 

amostras 4 e 5, com a densidade de discordâncias claramente grande. Sendo assim o resultado 

deste estudo mostrou-se de acordo com as bases teóricas sobre mecanismo do encruamento. 
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Em 2010, SHINTANI et al. fizeram um estudo diferente dos anteriores até aqui 

apresentados. Neste trabalho, eles fizeram um estudo comparativo entre diferentes métodos de 

análise de densidade de discordâncias. Esta comparação foi realizada entre os resultados 

obtidos por dois métodos de análise da largura da linha de DRX diferentes e as observações 

do MET.  

Esta análise utilizou uma amostra de liga de magnésio, comercialmente conhecida como 

AX52, cuja composição é de 4,98% Al, 1.72% Ca, 0,29% Mn e o restante de Mg. 

Especificamente SHINTANI et al. (2010) utilizaram o método modificado de Warren-

Averbach na análise da largura do pico de difração e comparou com as seguintes técnicas: 

a) o método de Riteveld, realizado por MÁTHIS et al. (2005), onde foi calculada a 

densidade de discordância de uma liga de magnésio AZ91 (9% Al, 1% Zn e 0.2% 

Mn); 

b) as observações do MET realizados por ITOH et al. (2008) para a mesma liga AX52; 

O resultado deste estudo é apresentado na TAB. 2.2. 

 

TAB. 2.2:  Comparação entre os resultados de densidade de discordâncias. 

Estudos Amostras Método de Análise 
ρ (discordâncias 

10
13

/m
2 

de SHINTANI et al. Liga AX52 
modificado de 

Warren-Averbach 
5,3 

de ITOH et al. Liga AX52 observação do MET 2,0 

de MÁTHIS et al. Liga AZ91 método de Riteveld 4,0 

SHINTANI et al. 2010 

 

Apesar das ligas utilizadas neste estudo comparativo serem diferentes, os pesquisadores 

relataram valores de densidade de discordâncias em bom acordo um com os outros. Os 

autores assumiram que os métodos são confiáveis, precisos e válidos para esse tipo de análise. 

Já em 2008, GHOSH et al. avaliaram valores de densidade de discordâncias em ligas de 

titânio com diferentes quantidas de alumínio. Nesta análise de ρ foi realizada através de dois 

métodos diferentes de largura de pico de DRX, o método de Warren-Averbach e método de 

Rietveld. 
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 Neste trabalho a caracterização microestrutural ocorreu com ligas de titânio, onde as 

quatro composições destas ligas em % de alumínio são: Ti-1Al (liga I), Ti-2Al (liga II), Ti-

3Al (liga III) e Ti-4Al (liga IV). A TAB. 2.3, mostra o resultado adquirido neste estudo para 

as quatros ligas. 

 

TAB. 2.3:  Valores de densidade de discordância, ρ, das ligas de Ti-Al da análise Rietveld e 

Warren-Averbach.  

Ligas 

ρ (x10
-12

cm/cm
3
) 

Método de Rietveld Método Warren-Averbach 

Liga I 0,762 1,137 

Liga II 0,991 1,296 

Liga III 1,135 1,557 

Liga IV 1,595 1,699 

GHOSH et al., 2008 

 

GHOSH et al. (2008) observaram que os dois métodos obtiveram resultados em 

conformidade. A análise revela também que a adição de alumínio, como soluto em titânio, 

aumentou os valores de densidade de discordâncias nas ligas. Tal resultado é bastante 

plausível mediante os fundamentos teóricos. 

RIBÁRIK et al. (2004) também estudaram parâmetros microestruturais em termos de 

densidade de discordâncias em amostras com diferentes quantidades de elemento de liga. 

Neste trabalho avaliaram os picos de difração de raios X de ligas Al-Mg, onde utilizaram o 

programa CMWP para investigar três amostras de Al-Mg, onde cada uma tinham 

concentrações nominais de Mg de 0,3 e 6%. A TAB. 2.4 mostra os resultados obtidos das 

ligas Al-Mg. 
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TAB. 2.4:  Densidades de discordâncias obtidos por meio do CMWP das amostras Al-xMg (x 

= 0, 3, 6).  

Ligas Al-Mg (%Mg) Método ρ (10
14

m
-2

) 

0 CMWP 12 

3 CMWP 44 

6 CMWP 100 

RIBÁRIK et al., 2004 

 

Os pesquisadores verificaram que os valores de densidade de discordâncias obtidos pelo 

método CMWP estavam em boa concordância com aqueles determinados por outros 

procedimentos. Como previsto os valores de ρ aumentaram com a adição de Mg na 

composição da liga. As diferenças observadas entre outros resultados foram admitidas pelos 

autores devido às pequenas diferenças no preparo e no procedimento realizado no 

difratômetro.  

Foi observado que nos últimos anos a técnica de difração de raios X vem sendo 

amplamente utilizada para análise de densidade de discordâncias em materiais metálicos. Isso 

demostra que os resultados obtidos através da técnica tem sido satisfatória para esse tipo de 

análise. Como pode ser visto, os trabalhos, apresentados ao longo do ano, mostram resultados 

que são coerentes com a teoria e semelhantes com outras técnicas, como por exemplo, o MET 

no trabalho de SHINTANI et al. (2010).   

 Sendo assim, a técnica de DRX vem se consolidando cada vez mais no meio científico 

como a principal e melhor opção para análise de densidade de discordâncias. Diante desse 

quadro, o presente trabalho busca implementar a técnica, como uma boa escolha para a 

análise de densidade de discordâncias e para isso será avaliado o método CMWP para o 

auxilio dessa análise. 
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3   METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

 

 

3.1   MATERIAL 

 

 

Para a realização das análises de densidade de discordâncias, foi utilizado como material 

de pesquisa os metais cobre e latão α.  

A escolha desses dois metais para a realização deste trabalho, se deve ao fato de tanto o 

cobre como o latão α serem metais de simples, de fácil disponibilidade no mercado e de baixo 

custo. Além disso, ambos possuem a energia de falha de empilhamento (EFE) relativamente 

baixa, principalmente o latão α que possui uma EFE ainda mais baixa do que a do cobre 

devido a presença do elemento de liga. O baixo valor da EFE está associado a pouca 

recuperação dinâmica, uma propriedade importante para avaliação e análise dos resultados de 

densidade de discordâncias. Todas essas particularidades influenciaram na escolha dos 

materiais. 

Tanto o cobre como o latão α foram adquiridos na forma de chapas nas dimensões 

1200mm de comprimento, 600mm largura e 3,17mm de espessura, para o processo de 

laminação, e também na forma de barra redonda nas dimensões 3000mm de comprimento e 

9,52mm de diâmetro, para o ECA. Os materiais foram adquiridos pela empresa/distribuidora 

Metal Center Aços e Metais LTD e produzidos pela Paranapanema. 

O cobre utilizado neste trabalho foi na forma pura e o latão α como liga 268, ou seja, 66% 

de cobre e 34% de zinco. A análise química dos materiais foi fornecida pelos certificados de 

qualidade da empresa Paranapanema e mostrada na TAB. 3.1 e na TAB.3.2. 

 

TAB. 3.1:  Composição química do Cobre (% peso). 

Cu P 

99,96980 0,00810 

 

 

 

 



75 

 

TAB. 3.2:  Composição química do Latão α, 66:34 (% peso). 

Cu Pb Fe Zn 

66,0100 0,0100 0,0100 33,9400 

 

Para o processo de deformação por ECA, as barras de cobre e de latão α foram cortadas 

em partes menores de 75mm com a serra de fita vertical Ergop, modelo SCA do IME (FIG. 

3.1). Já para o processo de laminação as chapas foram cortadas nas dimensões 100mm de 

comprimento e 75mm de largura com a guilhotina elétrica Gutmann do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas (CBPF) mostrada na FIG. 3.2. 

 

 

FIG. 3.1:  Serra de fita vertical Ergop do IME. 

 

 

 

FIG. 3.2:  Guilhotina Gutmann do CBPF (BOTELHO, 2012). 
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As etapas e os métodos experimentais realizados neste trabalho estão resumidos no 

fluxograma da FIG. 3.3. 

 

  

FIG. 3.3:  Fluxograma das etapas experimentais realizadas no trabalho.  

 

 

 

 

 

 

Amostra Recebida 

Recozimento  

Laminação ECA 

MEV 

DRX 

ensaio de dureza  

MET 

MEV 

DRX 

ensaio de dureza  

MET 

MEV 

DRX 

ensaio de dureza 



77 

 

3.2   NOMENCLATURA DAS AMOSTRAS 

 

 

A nomenclatura adotada para descrever as condições das amostras ficou representada por 

uma sigla composta por letras e números. A primeira letra indica o tipo de material e as letras 

e os números seguintes indicam a situação termomecânica do material. A TAB. 3.3 mostra a 

sigla e a descrição das condições das amostras de cobre. 

 

TAB. 3.3:  As siglas para as amostras de cobre. 

SIGLA CONDIÇÃO 

CR cobre recebido 

CA cobre recozido 

C10 cobre recozido laminado com redução de 10% na espessura 

C30 cobre recozido laminado com redução de 30% na espessura 

C50 cobre recozido laminado com redução de 50% na espessura 

C70 cobre recozido laminado com redução de 70% na espessura 

C85 cobre recozido laminado com redução de 85% na espessura 

C1X cobre recozido processado por 1 passe no ECA 

C2X cobre recozido processado por 2 passes no ECA 

C3X cobre recozido processado por 3 passes no ECA 

C4X cobre recozido processado por 4 passes no ECA 

 

Para nomear as amostras de latão α foi usada a mesma sequência de números e letras 

mudando somente a letra inicial por L que significa latão, por exemplo, a sigla LA representa 

uma amostra de latão recozido. 
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3.3   RECOZIMENTO 

 

 

Uma das primeiras etapas, na parte experimental desse trabalho, foi o recozimento do 

cobre e do latão α. Este tratamento térmico inicial teve como finalidade assegurar que o 

material de origem estivesse menos deformado possível, o que prevenia qualquer problema 

nos processos de deformações futuros. Além disso, o recozimento assegurou baixa densidade 

de discordâncias, permitindo assim, o acompanhamento mais preciso da evolução desse 

parâmetro durante o progresso da deformação promovido pelos processos de laminação e 

ECA. A temperatura do recozimento foi estimada pelo diagrama de fases Cu-Zn mostrado na 

FIG. 2.1. 

As chapas e as barras de cobre e latão α foram recozidas no forno JUNG modelo LF0914 

do IME, mostrado na FIG. 3.4. O recozimento foi realizado sem nenhum controle na 

atmosfera, a temperatura do tratamento foi de 600ºC e com uma taxa de aquecimento de 

10°C/min, onde manteve-se neste patamar por 1hora.  O resfriamento ocorreu dentro do 

forno. 

 

 

FIG. 3.4:  Forno JUNG do IME. 
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3.4   DECAPAGEM 

 

 

A decapagem foi realizada com o objetivo de remover a camada de óxido formada na 

superfície das chapas e das barras durante o processo de recozimento.  

O processo de decapagem foi realizado nas dependências do IME, onde as chapas e 

barras foram imersas numa solução de 10% de ácido sulfúrico (H2SO4) por 10 minutos 

(VANDER VOORT, 1984). Após decapadas, as amostras foram lavadas em água corrente e 

submetidas aos processos de deformação mecânica. 

 

 

3.5   LAMINAÇÃO A FRIO 

 

 

O processo de laminação a frio foi feito utilizando-se um laminador FENN MFG. Co., 

modelo D-51710:1973 do IME, mostrado na FIG. 3.5. Os cilindros utilizados apresentavam 

133,70mm de diâmetro (convencional), sendo operado na configuração duo, ou seja, com dois 

cilindros. 

 

 

FIG. 3.5:  Laminador FENN do IME (BOTELHO, 2012). 
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Neste processo, as chapas sofreram reduções de 10%, 30%, 50%, 70% e 85% na sua 

espessura. As TAB. 3.4 e TAB. 3.5 mostram os passes de laminação aplicados nas chapas de 

cobre e latão α, como também as siglas das amostras com as suas respectivas reduções, que 

foram multiplicadas por 100 para mostrar valores em porcentagem. Além disso, nestas 

mesmas tabelas, são indicados os valores de deformação efetiva verdadeira e de deformação 

efetiva de engenharia, calculados a partir da EQ. 3.1. (DIETER, 1981).   

 

 ̅  
√ 

 
[(     )

  (     )
  (     )

 ]
 
 ⁄                             EQ. 3.1 

 

onde, para o caso da laminação,        e     . 

 

TAB. 3.4:  Passes do processo de laminação do Cobre.  

Laminação 
ɛ efetiva verdadeira ɛ efetiva engenharia % redução Amostras 

Passes h0 hi hf 

1 3,14 3,14 2,96 0,03 0,03 5,73  

2 3,14 2,96 2,83 0,05 0,05 9,87 C10 

3 3,14 2,83 2,71 0,07 0,06 13,69  

4 3,14 2,71 2,48 0,11 0,10 21,02  

5 3,14 2,48 2,24 0,16 0,14 28,66  

6 3,14 2,24 2,19 0,17 0,14 30,25 C30 

7 3,14 2,19 1,98 0,22 0,17 36,94  

8 3,14 1,98 1,84 0,25 0,20 41,40  

9 3,14 1,84 1,56 0,33 0,24 50,32 C50 

10 3,14 1,56 1,32 0,41 0,27 57,96  

11 3,14 1,32 1,06 0,51 0,31 66,24  

12 3,14 1,06 0,95 0,56 0,33 69,75 C70 

13 3,14 0,95 0,90 0,59 0,34 71,34  

14 3,14 0,90 0,78 0,66 0,35 75,16  

15 3,14 0,78 0,62 0,76 0,38 80,25  

16 3,14 0,62 0,47 0,90 0,40 85,03 C85 
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TAB. 3.5:  Passes do processo de laminação do Latão α. 

Laminação 
ɛ efetiva verdadeira ɛ efetiva engenharia % redução Amostras 

Passes h0 hi hf 

1 3,13 3,13 3,01 0,02 0,02 3,83  

2 3,13 3,01 2,81 0,05 0,05 10,22 L10 

3 3,13 2,81 2,71 0,07 0,06 13,42  

4 3,13 2,71 2,53 0,10 0,09 19,17  

5 3,13 2,53 2,35 0,14 0,12 24,92  

6 3,13 2,35 2,19 0,17 0,14 30,03 L30 

7 3,13 2,19 2,04 0,20 0,16 34,82  

8 3,13 2,04 1,82 0,26 0,20 41,85  

9 3,13 1,82 1,56 0,33 0,24 50,16 L50 

10 3,13 1,56 1,41 0,38 0,26 54,95  

11 3,13 1,41 1,2 0,45 0,29 61,66  

12 3,13 1,2 0,94 0,57 0,33 69,97 L70 

13 3,13 0,94 0,75 0,67 0,36 76,04  

14 3,13 0,75 0,59 0,79 0,38 81,15  

15 3,13 0,59 0,53 0,84 0,39 83,07  

16 3,13 0,53 0,46 0,90 0,40 85,30 L85 

 

 

Um parâmetro importante durante o processo de deformação é o do fator delta (Δ). A 

averiguação deste fator permite analisar a homogeneidade da deformação, isto é, se há ou não 

um gradiente de deformação no material conformado. Para o caso da laminação, este 

parâmetro é definido pela EQ. 3.2, sendo que quando Δ < 1 significa que não há gradiente de 

deformação ao longo da espessura da amostra laminada, ou seja, o modelo de deformação é 

homogêneo (PAREDES, 1999).  

 

  √
  

   
[   ]                                                   EQ. 3.2 

 

onde     (    ⁄ ), R é o raio dos cilindros,   é a espessura da amostra antes do passe e  

   é a espessura da amostra depois do passe.  
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Na TAB. 3.6 são mostrados os valores de Δ calculados paras as amostras de cobre e latão 

α laminadas em todos os passes. 

 

TAB. 3.6: Valores de Δ obtidos as amostras de cobre e latão α laminadas. 

Passes 
Cobre Latão 

r Δ Amostras r Δ Amostras 

1 0,057325 0,878266  0,038339 1,082706  

2 0,043919 0,980933 C10 0,066445 0,794951 L10 

3 0,042403 0,976904  0,035587 1,066281  

4 0,084871 0,661053  0,066421 0,754445  

5 0,096774 0,588531  0,071146 0,702613  

6 0,022321 1,210184 C30 0,068085 0,693312 L30 

7 0,09589 0,555852  0,068493 0,667156  

8 0,070707 0,623637  0,107843 0,5027  

9 0,152174 0,392494 C50 0,142857 0,404914 L50 

10 0,153846 0,359103  0,096154 0,468429  

11 0,19697 0,285117  0,148936 0,347907  

12 0,103774 0,370197 C70 0,216667 0,256366 L70 

13 0,052632 0,505381  0,202128 0,236833  

14 0,133333 0,296245  0,213333 0,204634  

15 0,205128 0,213797  0,101695 0,279303  

16 0,241935 0,171915 C85 0,132075 0,22857 L85 

 

Através da TAB. 3.6 pode-se observar que a amostra C30 apresentou Δ = 1,2. Apesar 

desse valor, a amostras foi considerada nas analises, pois o valor de Δ foi próximo de 1. Além 

disso, nota-se que em todas as demais amostras, os valores de Δ < 1.   
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3.6   EXTRUSÃO EM CANAL ANGULAR (ECA) 

 

 

A deformação por ECA foi utilizada neste trabalho por ser um dos métodos de 

conformação que promove menos textura ao material do que o processo de laminação. A 

textura influencia diretamente nas análises de difração de raios X e que, para este trabalho, é 

um efeito indesejado. Por outro lado, a deformação por ECA não é tão controlada como no 

processo de laminação, uma vez que esta provoca deformações abruptamente severas. Sendo 

assim, a escolha das condições do processo por ECA foi em função de minimizar a textura e 

abruptas deformações. Para isso, segundo as fontes de pesquisas relatadas na revisão 

bibliográficas, a rota empregada foi a Bc, a que provoca menor textura e o ângulo entre os 

canais equiangulares, Φ, foi de 120º, o qual deforma com menor severidade. 

O processo de deformação por ECA foi realizado na UFSCar (Universidade Federal de 

São Carlos). A matriz de ECA utilizada possui seção do canal circular de 10 mm de diâmetro, 

por onde os corpos de prova foram extrudados, como mostrada na FIG. 3.6. A lubrificação 

empregada nas amostras foi a base de grafite. 

 

 

FIG. 3.6:  Matriz de ECA da UFSCar (COMPANHONI, 2012). 

 

A matriz foi acoplada a um equipamento de ensaios universal Instron 5500R com 

capacidade máxima de carga de 25000Kgf. As amostras foram extrudadas através de uma 

punção conforme mostrada na FIG. 3.6. À medida que a amostra foi inserida completamente 
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na matriz, empurrando-as até atingir a segunda parte do canal, uma segunda amostra era 

introduzida e prensada, acarretando na extrusão completa da primeira amostra. O processo se 

repetiu até 4 passes, sendo que no intervalo de cada passe as amostras foram usinadas.   

A TAB 3.7 mostra os números de passes aplicados nas barras durante o processo do ECA 

com seus respectivos valores de deformação estimadas segundo a EQ. 2.1 (IWAHASHI et al., 

1996).   

 

TAB. 3.7:  Passes no processo de ECA. 

PASSES DEFORMAÇÃO 

1X 0.66 

2X 1.32 

3X 1.98 

4X 2.64 

  

 

3.7   PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

Para todas as análises, as amostras de cobre e latão α foram cortadas em partes menores 

do material de partida. As chapas laminadas foram cortadas com dimensões 20x20mm com 

uma cortadora metalográfica com refrigeração Teclago, modelo CM40 do IME (FIG. 3.7), 

assim como as barras. Estas amostras foram preparadas de maneiras diferentes para a análise 

metalográfica, para os ensaios de dureza, para a análise no DRX e para a análise no MET. 

 

 

FIG. 3.7:  Cortadora metalográfica Teclago do IME. 
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3.7.1   AMOSTRAS PARA A ANÁLISE METALOGRÁFICA 

 

 

Nesta análise as amostras foram lixadas com lixas de carbeto de silício em sequência 

granulométrica de 400, 600, 1200 e 2000. Posteriormente foram polidas mecanicamente com 

pano em suspensão de diamante de 1µm. Por último e com o objetivo de revelar a 

microestrutura, as amostras foram atacadas quimicamente. 

As condições de ataque variaram de acordo com a taxa de deformação das amostras, onde 

o tempo de ataque variou entre 3 e 6 segundos. A solução reativa utilizada foi (VANDER 

VOORT, 1984): 

Reagentes: - 5 partes de ácido nítrico PA (HNO3); 

 - 5 partes de ácido acético PA (CH3CO2H); 

 - 1 parte de ácido fosfórico PA (H3PO3). 

Para a análise metalográfica, as amostras laminadas foram analisadas no plano da chapa e 

as barras redondas processadas pelo ECA foram analisadas no plano longitudinal da barra. 

 

 

3.7.2   AMOSTRAS PARA O ENSAIO DE DUREZA 

 

 

A preparação das amostras para o ensaio de dureza seguiu as diretrizes da norma ASTM. 

Para o ensaio de dureza Rockwell B utilizou a norma ASTM E18 e para o ensaio de 

microdureza Vickers a ASTM E384. Todos os resultados obtidos através do ensaio de 

microdureza Vickers foram convertidos em valores de HRB para uma melhor 

comparabilidade.  

Para a obtenção dos valores de dureza, o ensaio foi realizado, nas amostras laminadas, no 

plano da chapa e, nas barras, na direção transversal. 
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3.7.3   AMOSTRAS PARA A ANÁLISE NO DRX 

 

 

Todas as amostras analisadas pelo DRX foram lixadas e polidas da mesma forma que 

para a análise metalográfica. Após essa etapa as amostras foram submetidas ao polimento 

químico com o objetivo de aliviar as tensões superficiais introduzidas pelos processos 

mecânicos de lixamento e polimento. As condições para o polimento químico foram em 

solução aquecida numa faixa de temperatura de 55-80°C com agitação magnética. As 

amostras foram submergidas na solução por cerca de 3 a 4 minutos. Os reagentes utilizados na 

solução polidora foram (VANDER VOORT, 1984): 

Reagentes: - 1 partes de ácido nítrico PA (HNO3); 

 - 1 ¼ partes de ácido acético PA (CH3CO2H); 

 - 2 ¾ parte de ácido fosfórico PA (H3PO3). 

As amostras laminadas foram analisadas no plano da chapa e as barras na direção 

transversal. 

 

 

3.7.4   AMOSTRAS PARA A ANÁLISE NO MET 

 

 

Como se sabe, nas análises no MET as amostras precisam ter espessuras suficientemente 

finas para que sejam transparentes ao feixe de elétrons. A maioria destas amostras precisam 

ser circulares (discos) com diâmetro de aproximadamente 3mm e nas áreas finas de análise 

espessuras nanométricas. Para se obter amostras com essas características foram necessárias 

várias etapas no processo de  preparação. 

Devido às dificuldades de preparação das amostras, o tempo foi um fator limitador para a 

realização das análises de todas as amostras geradas neste trabalho. Sendo assim, optou-se 

pela análise das amostras nas extremas condições de laminação, ou seja, as amostras CA, 

C85, LA e L85. 
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3.7.4.1   FORMATO DAS AMOSTRAS 

 

 

Inicialmente, as amostras laminadas 20x20mm, foram lixadas com lixas de 400, 600 e 

1200 mesh até uma espessura de aproximadamente 300µm. Posteriormente, essas pequenas 

chapas foram cortadas com uma punção mecânica do CBPF (FIG. 3.8), onde foram retirados 

discos de 3mm de diâmetro. Estes discos foram afinados até uma espessura de 

aproximadamente 70µm utilizando-se lixas de 1200 e 2000 mesh. Já o acabamento final foi 

feito com uma lixa de granulometria 2500. Este processo de desbaste foi realizado nas duas 

faces dos discos. 

 

 

FIG. 3.8:  Punção mecânica. 

 

 

3.7.4.2   POLIMENTO ELETROLÍTICO 

 

 

Uma vez obtidas as amostras com 3mm de diâmetro e 70µm de espessura, o afinamento 

das áreas finas de espessura nanométrica, foi feito através do polimento eletrolítico. Este 

processo foi realizado no CBPF, utilizando-se o aparelho TenuPol-5 da Struers (FIG. 3.9).  
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FIG. 3.9:  TenuPol-5 da Struers (http://www.struers.com/TenuPol-5_English.pdf). 

 

O TenuPol consiste de um aparelho de polimento, onde  jatos de uma solução eletrolítica 

são injetados sobre ambos os lados da amostra enquanto um voltagem é aplicada, como 

mostrado no esquema ilustrativo da FIG. 3.10. Neste instrumento, a amostra fica sobre um 

sensor fotoelétrico, que cessa o fluxo do eletrólito no instante em que ela é furada e o sensor 

detecta a passagem de luz.  

 

 
FIG. 3.10:  Esquema de um aparelho de polimento eletrolítico a jato (adaptação WILLIAMS e 

CARTER, 2009). 

 

 

A solução eletrolítica usada para as amostras foi 30% de ácido nítrico (HNO3) e 70% de 

metanol (CH3OH) (HIRSCH et al., 1965). A TAB. 3.8 mostra os parâmetros utilizados no 

TenuPol para o polimento eletrolítico de cada amostra. 
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TAB. 3.8:  Parâmetros utilizados no TenuPol. 

Amostra 
Parâmetros 

Temperatura Tensão Intensidade de luz Fluxo da solução 

CA 23°C 5V 35(unid. arb.) 15 (unid. arb.) 

C85 23°C 5V 35(unid. arb.) 15 (unid. arb.) 

LA 23°C 5V 12 (unid. arb.) 30 (unid. arb.) 

L85 -10°C 5V 12 (unid. arb.) 30 (unid. arb.) 

 

 

As condições do polimento eletrolítico utilizadas e mostradas na TAB. 3.8 foram 

adquiridas após uma série de tentativas de ajustes do equipamento, da temperatura e da 

solução eletrolítica. 

Depois de furadas, as amostras foram retiradas do TenuPol e lavadas com água e etanol, a 

fim de ser removido qualquer resíduo da solução eletrolítica que poderia oxidar a superfície 

da amostra. 

 

 

3.7.4.3   LIMPEZA NO PLASMA 

 

 

Nesta etapa as amostras prontas para a análise, passaram por um processo de limpeza no 

plasma antes de entrarem no MET. O objetivo dessa etapa foi de remover qualquer 

contaminante da superfície das amostras. O limpador de plasma utilizado foi da Fischione, 

modelo 1020 do CBPF, mostrado na FIG. 3.11. As amostras foram colocadas dentro da 

câmara de plasma por 5 minutos. 
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FIG. 3.11:  Limpador de plasma (WILLIAMS e CARTER, 2009). 

 

 

3.7.5   AMOSTRAS PARA A ANÁLISE DE TEXTURA 

 

 

As amostras utilizadas para a análise de textura foram preparadas efetuando os mesmo 

procedimentos para a realização da análise de densidade de discordâncias no DRX, ou seja, 

elas foram lixadas e polidas mecanicamente e em seguida foram submetidas ao polimento 

químico. 

 

 

3.8   ENSAIO DE DUREZA  

 

 

O ensaio de dureza foi realizado no laboratório de Ensaios Mecânicos do IME. Utilizou-

se o durômetro Pantec RBS analógico da Panambra Industrial (FIG. 3.12) para os ensaios de 

dureza Rockwell B. Também foi utilizado o microdurômetro Micromet 2003 da Buehler 

(FIG. 3.13), para os ensaios de microdureza Vickers nas amostras com espessuras mais finas, 

a C85 e L85, e nas amostras deformadas pelo ECA. 
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FIG. 3.12:  Durômetro Pantec RBS do IME. 

 

 

 

FIG. 3.13:  Microdurômetro Micromet do IME. 

 

 

3.9   MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA (MEV) 

 

 

As análises metalográficas das amostras foram realizadas através do microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) FEI Quanta FEG 250 do IME mostrado na FIG. 3.14. Os 

parâmetros utilizados na operação do MEV foram uma voltagem de 30 kV e uma distância de 

trabalho de aproximadamente 10 mm.  
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FIG. 3.14:  MEV Quanta FERG 250 do IME. 

 

Durante a análise metalográfica no MEV utilizaram-se fitas de carbono nas amostras com 

o objetivo de evitar o carregamento das mesmas.  

 

 

3.10   DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

 

Os difratogramas das amostras utilizados para as análises de densidade de discordâncias 

foram gerados no laboratório de Difração de Raios X do IME através do difratômetro 

X’PERT PRO MPD da empresa PANalytical, mostrado na FIG. 3.15. 
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FIG. 3.15:  Difratômetro X’PERT PRO MPD do IME.  

 

Os ensaios foram realizados na configuração foco linha, utilizando-se o software X’Pert 

Data Collector versão 2.2j de 2010 para a inserção dos parâmetros de operação do 

equipamento. A TAB. 3.9 descreve as condições instrumentais aplicadas para a geração dos 

difratogramas de cada amostra.  
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TAB. 3.9:  Condições instrumentais utilizadas no DRX. 

PARÂMETROS VALORES 

Radiação Co (λ1 = 1,789010) 

Filtro Fe 

Voltagem do tubo 40 kV 

Corrente do tubo 45 mA 

Soller slit 0,04 rad 

Mask 10mm 

Anti-scatter slit 1/2° 

Divergence slit 1° 

Step size 0,0394° 

Time per step 50s 

Scan range 45° - 115° 

 

 

3.10.1   VALORES DE DENSIDADE DE DISCORDÂNCIAS 

 

 

Uma vez gerados os difratogramas, os valores de densidade de discordâncias foram 

obtidos utilizando-se o software CMWP descrito no item 2.6 da revisão bibliográfica. Como 

visto anteriormente, a utilização do programa CMWP permite avaliar alguns parâmetros 

microestruturais, dentre esses, os valores de densidade de discordâncias, objeto de estudo 

desse trabalho.  

Para a execução do método de avaliação CMWP, foram necessárias algumas informações 

sobre o material a ser analisado. Estas informações foram previamente preparadas e anexadas 

como dados de entradas do método. Os procedimentos realizados para a operação do 

programa CMWP estão descritos no passo-a-passo, a seguir: 

 

1° Passo: 

O primeiro dado anexado e solicitado pelo programa foi o upload dos arquivos, na 

extensão txt (por exemplo, arquivos do bloco de notas), do perfil instrumental. Esse perfil 

instrumental tem por objetivo refinar a contribuição do efeito instrumental no perfil do pico 

das amostras analisadas.  

A amostra utilizada para gerar o difratograma do perfil instrumental foi o pó de 
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hexaboreto de lantânio (LaB6). Esta amostra possui características ideais para obtenção do 

perfil, pois apresenta um grande número de reflexões bem separado em toda a faixa angular, 

livre de deformação e com um tamanho de grão suficientemente grande. As condições 

instrumentais utilizadas para gerar o difratograma do perfil instrumental da amostra LaB6 

estão presentes na TAB. 3.10. 

 

TAB. 3.10:  Condições instrumentais utilizado no DRX para o LaB6. 

PARÂMETROS VALORES 

Radiação Co (λ1 = 1,789010) 

Filtro Fe 

Voltagem do tubo 40 kV 

Corrente do tubo 45 mA 

Soller slit 0,04 rad 

Mask 10mm 

Anti-scatter slit 1/4° 

Divergence slit 1/2° 

Step size 0,0098° 

Scan range 15° - 150° 

 

Através do difratograma obtido foi possível a retirada das informações necessárias para a 

construição do perfil instrumental. O tratamento do difratograma para obtenção dessas 

informações foi feito através do programa X’Pert HighScore Plus versão 2.0a de 2004. O 

programa CMWP solicita vários arquivos, sendo cada um referente à um pico do difratograma 

do perfil instrumental. Esses arquivos são formados por duas colunas, onde a primeira possue 

os valores de      referentes a alguns 2θ (em graus) ao redor do pico, sendo:  

 

  
     

 
                                                                EQ. 3.3 

 

onde    é igual ao valor de K no centro do pico. A segunda coluna deve conter as 

intensidades correspondentes de cada 2θ subtraíndo-se o background. 
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2° Passo: 

Em seguida, foi necessário fazer o upload do perfil da linha de difração de raios X 

referente à amostra analisada. Para o perfil da linha foi preciso indexar 3 arquivos também na 

extensão txt.  O primeiro, denominado powder pattern file, é um arquivo com duas colunas, 

sendo a primeira coluna com os valores de 2θ (em graus) de todos os pontos presentes no 

difratograma e a segunda coluna com os valores das intensidades correspondentes. O segundo 

arquivo, o indexing file, é um arquivo com 3 colunas, sendo a primeira coluna com os valores 

de 2θ (em graus) dos picos, a segunda coluna com os valores das intensidades 

correspondentes e a terceira coluna com os índices de Miller correspondente a cada um dos 

picos. O terceiro e último arquivo txt, o spline base points file, é um arquivo com 2 colunas, 

sendo a primeira coluna com os valores de 2θ (em graus) dos picos e a segunda coluna com os 

valores das intensidades do background correspondentes aos picos.  

 

3° Passo: 

Definiu-se o sistema cristalino da amostra. O método disponibiliza três escolhas de tipos 

diferentes de sistema cristalino, que são: cúbico, hexagonal, e ortorrômbico. 

 

4° Passo: 

Informou-se o valor da constante da rede, o valor do vetor de Burgers e o valor do 

comprimento de onda utilizado na medição. 

 

5° Passo: 

Neste passo, foi necessário calcular o valor do fator de contraste das discordâncias, C, 

explicado no item 2.6.2.2. Como já foi dito, para a realização desse cálculo utilizou-se o 

programa ANIZC, que permite o cálculo dos fatores de contraste das discordâncias em cristais 

cúbicos e hexagonais. 

O programa ANIZC foi utilizado através do acesso ao site http://metal.elte.hu/anizc. Os 

dados necessários para progresso do programa são: seleção do sistema cristalino, valores das 

constantes elásticas do material investigado que podem ser valores de compliância, Cij, ou de 

rigidez, Sij, além dos índices hkl do vetor difração, g. Após introduzir esses parâmetros, o 

programa ANIZC calcula o valor do fator de contraste das discordâncias da amostra. 

 Uma vez obtido o valor de C das amostras através do programa ANIZC, foi possível 

adicioná-lo no programa CMWP, conforme solicitado. 



97 

 

6° Passo: 

Especificou-se os valores do 2θ (em graus) inferior e superior utilizado no intervalo do 

plote dos difratogramas das amostras analisadas. 

 

7° Passo: 

Selecionou-se a função perfil teórica do tamanho de cristalito. O programa permite 

escolher três opções, que são: nenhum efeito de tamanho, função de tamanho esférico ou 

função de tamanho elipsoidal. Deve-se escolher a função de tamanho mais apropriada para a 

amostra analisada. A descrição das funções é detalhada na seção 2.6.2.1. 

 

8° Passo: 

Nesta etapa analisou-se brevemente a inclução ou não do efeito dos defeitos planares no 

processo de refinamento. Com a seleção desse efeito no ajuste, o programa admite três tipos 

de escolhas de defeitos: falha de empilhamento intrínseco, extrínseco e maclas.  

 

9° Passo: 

Especificou-se o limite da intensidade normalizada da transformada de Fourier teórica. 

Neste passo, o valor do limite só é determinado quando não houver nenhum perfil 

instrumental disponível. 

 

10° Passo: 

Determinou-se os valores para N1, N2 e o parâmetro de corte. O parâmetro de corte é o 

número de 2θ (em graus) de um intervalo entre as distâncias dos valores mínimos ao redor do 

pico. O valor adequado do parâmetro de corte deve ser suficiente para incluir a ampliação do 

pico e as suas “caudas”. N1 é o número de amostragem dentro da faixa determinada pelo 

parâmetro de corte e o N2 é o número adicional de amostragem entre os intervalos dos pontos 

que caracterizam a amostragem de N1. 

 

11° Passo: 

Definiu-se valores inciais para alguns parâmetros. Esses valores precisam ser 

inicialmente estimados para que a partir deles o programa inicie, em interações sucessivas, o 

processo de refinamento. Os parâmetros, no qual os valores iniciais devem ser determinados, 

são: 
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a ou a1= parâmetro relacionado aos fatores de contraste das discordâncias em cristais cúbicos;  

a2 = parâmetro relacionado aos fatores de contraste das discordâncias em cristais hexagonais; 

b = parâmetro relacionado à média da função de distribuição de tamanho log-normal;  

c = parâmetro relacionado à variância da função da distribuição de tamanho de log-normal;  

d = parâmetro relacionado à densidade de discordâncias;  

e = parâmetro relacionado as variáveis   
   e M* vistas na seção 2.6.2.2; 

epsilon = parâmetro relacionado à função de tamanho elipsoidal. 

Ao determinar os valores iniciais desse parâmetro existe ainda uma opção de fixá-los, o 

que significa que eles não serão ajustados durante o processo de refinamento. 

 

12° Passo: 

Analisou-se a necessidade de selecionar ou não a opção de ajuste das posições e das 

intensidades dos picos, como também da ponderação dos picos, sendo essa última, 

selecionada somente se as intensidades entre os picos medidos possuirem diferenças nos 

valores de várias ordem de magnitude. 

  

13° Passo: 

Determinou-se os valores para o controle do ajuste. Esses valores do ajuste correspondem 

aos números máximos de interações e o limite mínimo de resíduo. O programa refina os 

parâmetros desejados a cada interação, onde um novo valor é obtido e usado em uma nova 

interação subsequente. O processo vai ser repetido por um número de vezes que deve ser 

determinado. Ou ainda pode ser repetido até que haja um mínimo de resíduo, ou seja, uma 

pequena diferença entre o ajuste dos perfis teórico e experimental. Quando um dos critérios é 

atingido, o programa finaliza o refinamento e mostra os resultados obtidos pelo processo, bem 

como os números de interações que foram necessários. 

 

Após seguir esses procedimentos para cada amostra, os valores de densidade de 

discordâncias foram determinados. 
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3.11  MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

 

As análises de densidade de discordâncias das amostras de cobre e latão α através do 

MET foram realizadas no CBPF utilizando-se o microscópio eletrônico de transmissão JEOL 

JEM-2100F (FIG. 3.16). Essa investigação teve por objetivo comparar os valores de 

densidade de discordâncias obtidos pelo DRX. 

 

 

FIG. 3.16:  MET JEOL do CBPF (http://www.cbpf.br/~labnano/). 

 

Para gerar as imagens com as discordâncias aparentes, o MET foi operado de duas 

maneiras diferentes: uma para as amostras recozidas e outra para as amostras deformadas.  

Nas amostras recozidas, o primeiro procedimento foi encontrar o eixo de zona [220]. Esse 

eixo foi escolhido especificamente por apresentar uma menor fração de discordâncias 

invisíveis, que corresponde somente a 1/6 das discordâncias. Este eixo de zona foi localizado 

pelo modo difração através do padrão de difração de pontos e padrão de linhas de Kikuchi. 

Depois do eixo localizado, a análise prosseguiu na configuração two beams condition, onde as 

imagens foram produzidas no modo STEM na região com a orientação do eixo de zona 

(HIRSCH et al., 1965).  

Já nas amostras deformadas, o eixo de zona não foi encontrado devido às grandes 

variações de orientação em pequenas distâncias. Essa característica se deve ao fato das 

amostras terem altas deformações. Assim as imagens nessas amostras foram geradas 

diretamente pelo modo STEM (MIYAJIMA et al., 2010). 
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3.11.1   VALORES DE DENSIDADE DE DISCORDÂNCIAS 

 

 

A densidade de discordâncias foi determinada pela mesma técnica descrita por Ham 

(1961), na qual foi feita a contagem do número de interseções entre as linhas de grades e as 

discordâncias existentes na micrografia. Essa técnica foi descrita com mais detalhes na seção 

2.4.1, onde também é mostrada a fórmula usada para se obter os valores de densidade de 

discordâncias. Para a construção da grade e contagem dos interceptos usou-se o editor de 

imagem imageJ/FIJI versão 1.48q.  

Os valores das espessuras das amostras, necessários para o cálculo da densidade de 

discordância através da EQ. 2.2, foram obtidos através do espectro de EELS utilizando a EQ. 

3.4:  

 

      
 

  
                                                       EQ. 3.4 

 

onde    é comprimento de extinção, I é a intensidade do pico de plasmon e    é a intensidade 

do ZLP, como mostrado na FIG. 2.14. A resposta obtida pelo software do EELS correspondeu 

aos valores de   
 

  
. Sendo assim, os valores das espessuras foram calculados multiplicando-se 

os valores de   
 

  
 com os valores de   , mostrados na TAB. 3.11 (HIRSCH et al., 1965). Nas 

amostras recozidas usaram-se os valores de    referentes a família do plano (220), já para as 

amostras deformadas os valores de    foram obtidos pela média de todos os planos. 

 

TAB. 3.11: Comprimento de extinção do cobre em 200 Kv. 

Cu (111) (200) (220) (400) 

   (nm) 30,7 35,6 52,7 82,9 

HIRSCH et al., 1965. 
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3.12   ANÁLISE DE TEXTURA 

 

 

A análise de textura foi realizada no laboratório de Difração de Raios X do IME através 

do difratômetro X’PERT PRO MPD da empresa PANalytical. O ensaio foi realizado na 

configuração foco ponto e com o movimento do goniômetro de textura (modelo PW 3050/60 

Teta/2teta) nos eixos x, y, z além dos ângulos phi, psi e teta. 

Os parâmetros instrumentais foram controlados utilizando-se o software X’Pert Data 

Collector. A TAB. 3.12 descreve as condições aplicadas para a análise de textura. 

 

TAB. 3.12: Condições instrumentais utilizadas no DRX. 

PARÂMETROS VALORES 

Radiação Co (λ1 = 1,789010) 

Filtro Fe 

Voltagem do tubo 40 kV 

Corrente do tubo 45 mA 

Mask 10mm 

Divergence slit 1/2° 

Step size 5,00° 

Scan range 0° - 360° 

 

Os resultados da análise de textura cristalográfica foram observados através da função de 

distribuição de orientações (FDO) obtidos pelo programa popLA. As FDO’s adquiridas pelo 

popLA demonstram o comportamento da textura através das observações das intensidades dos 

componentes de textura em função dos ângulos de rotação na notação Roe. 
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4   RESULTADOS 

 

 

 

4.1   RESULTADOS DA ANÁLISE METALOGRÁFICA 

 

 

A análise metalográfica foi realizada através das imagens obtidas pelo MEV. As 

primeiras imagens captadas foram das amostras de cobre e latão α antes e após o recozimento. 

Nesta etapa da análise foram fotografadas imagens das amostras no plano da chapa e na 

direção transversal, ou seja, ao longo da espessura. Nas FIG. 4.1 e FIG. 4.2 são mostradas as 

amostras de cobre e latão α nessas condições, respectivamente. 

 

      
 

       
 

FIG. 4.1:  Imagens do cobre recebido no a) plano da chapa e na b) direção transversal e do 

cobre recozido no c)plano da chapa e na d) direção transversal. 

CR CR

a) b) 

c) d) 

CACA



103 

 

       
 

       
 

FIG. 4.2:  Imagens do latão α recebido no a) plano da chapa e na b) direção transversal e do 

latão recozido no c)plano da chapa e na d) direção transversal. 

 

Pode-se observar, que o processo de recozimento resultou no aumento do tamanho dos 

grãos das amostras de cobre e latão α.  Esse aumento dos grãos ficou mais nítido nas imagens 

da direção transversal das amostras, mostrando a eficiência da etapa do recozimento. Nestas 

mesmas imagens também verificou-se algumas notáveis maclas de recozimento. 

A evolução da microestrutura ao longo do processo de laminação é mostrada na 

sequência de imagens da FIG. 4.3 das amostras de latão α. Todas as imagens foram geradas 

no plano de chapa. 

a) b) 

LR LR

c) d) 

LA LA
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FIG. 4.3:  Latão α a) LA, b) L10, c) L30, d) L50, e) L70 e d) L85.  

 

Observa-se na FIG. 4.3 que a amostra com 10% de redução, L10, apresenta algumas 

marcas de deformação. Já na amostra com 30% de redução observa-se o aumento do efeito da 

deformação no formato dos grãos, deixando-os mais alongados, e nas maclas. 

A partir das amostras com 50% de redução, as microestruturas sofreram grandes 

alterações. A FIG. 4.3 mostra nitidamente que ocorreu um acentuado alongamento dos grãos 

na direção de laminação. Nas amostras L70 e L85, observa-se uma microestrutura altamente 

LA L10 ↑

L30 ↑ L50 ↑

L70 ↑ L85 ↑

a) b) 

d) 

f) 

c) 

e) 
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heterogênea, onde há o aparecimento de regiões lamelares e seus contornos são quase 

paralelos com a direção de laminação. 

A evolução da microestrutura ao longo do processo por ECA da amostra de cobre é 

mostrada na sequência de imagens da FIG. 4.4. Nota-se que, já no primeiro passe há formação 

de uma microestrutura altamente deformada. 

 

       
 

       
 

FIG. 4.4:  Cobre processado pelo ECA por a)1 passe, b)2 , c)3 e d)4 passes. 

 

 

4.2   RESULTADOS DO ENSAIO DE DUREZA 

 

 

Os resultados de dureza das amostras de cobre e latão α deformados pelo processo de 

laminação são mostrados nas TAB. 4.1 E TAB. 4.2, respectivamente. 

 

 

 

C1X C2X

C3X C4X

a) b) 

c) d) 
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TAB. 4.1:  Resultados de dureza das amostras de cobre laminadas.    

Amostras Valores de Dureza HRB 

CR 41,29 ± 1,09 

CA 24,40 ± 1,42 

C10 34,60 ± 1,57 

C30 49,40 ± 1,42 

C50 56,25 ± 1,50 

  C70 61,40 ± 1,67 

C85 65,40 ± 2,56 

 

 

TAB. 4.2:  Resultados de dureza das amostras de latão α laminadas. 

Amostras Valores de Dureza HRB 

LR 64,60 ± 1,66 

LA 37,66 ± 0,51 

L10 51,00 ± 1,48 

L30 65,80 ± 0,72 

L50 79,18 ± 1,52 

L70 84,16 ± 1,43 

L85 88,70 ± 2,36 

 

Através das TAB. 4.1 e TAB. 4.2, percebe-se que tanto para as amostras de cobre como 

para de latão α, os valores de dureza aumentaram com o nível de deformação. Este 

comportamento era esperado devido ao aumento do encruamento das amostras 

O ensaio de dureza, também foi realizado nas amostras de cobre e latão α deformadas por 

ECA. Os resultados obtidos neste ensaio são mostrados na TAB. 4.3 e TAB. 4.4. 

 

TAB. 4.3:  Resultados de dureza das amostras de cobre deformado por ECA. 

Amostras Valores de Dureza HRB 

CA 35,7 ± 2,19 

C1X 73,60 ± 2,50 

C2X 74,9 ± 2,76 

C3X 74,27 ± 3,02 

C4X 79,62 ± 3,89 
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TAB. 4.4:  Resultados de dureza das amostras de latão α deformadas por ECA. 

Amostras Valores de Dureza HRB 

LA 28,33 ± 2,79 

L1X 85,00 ± 2,48 

L2X 90,67 ± 2,87 

 

 

Observa-se na TAB. 4.4 que os valores de dureza foram obtidos somente para as 

amostras de latão processados pelo ECA até o 2° passe. Isso se deve ao fato de que durante o 

processo de deformação, o latão α fragmentou-se no segundo passe do ECA, impossibilitando 

assim, o progresso da deformação. O latão por ser mais duro do que o cobre, requereu grandes 

cargas durante a deformação, por isso veio provocar fraturas nas amostras. A alternativa para 

esse problema seria processá-lo a quente ou submete-lo a um recozimento intermediário, 

entretanto, seria difícil encontrar uma relação entre os tratamentos térmicos e os valores os de 

densidade de discordâncias, o que estaria fora do escopo desse trabalho. 

Além disso, através dos resultados apresentados na TAB. 4.3 e TAB. 4.4, é possível 

observar um aumento abrupto na dureza já no primeiro passe de deformação e que se mantém 

quase que constante ao longo do processo. 

 

 

4.3   RESULTADOS DE DENSIDADE DE DISCORDÂNCIAS 

 

 

4.3.1   POR MET 

 

 

A densidade de discordâncias foi determinada para cada micrografia adquirida pela 

análise no MET. Para fins estatísticos e na tentativa de reduzir o erro na média, foram obtidas 

para as amostras recozidas, no mínimo, quatro micrografias por grão e dois grãos para uma 

amostra. Já para as amostras com reduções de 85% foram obtidas três micrografias por região 

e quatro regiões para uma amostra (HAM, 1961; BAILEY, HIRSCH, 1960). 

Nas figuras seguintes são mostradas uma das várias micrografias obtidas de cada amostra, 

assim como o modo de contagem de discordâncias e o espectro de EELS. As FIG. 4.5 e FIG. 

4.6 mostram as micrografias do cobre recozido (CA) e com redução de 85% na espessura 

(C85), respectivamente. Já as FIG. 4.7 e FIG. 4.8 mostram as micrografias das amostras LA e 

L85 
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a) 

 
b) 

 
c) 

FIG. 4.5:  a) micrografia, b) a grade para a contagem e c) o espectro de EELS da amostra CA. 

CA 

CA 
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a) 

 
b) 

 
c) 

FIG. 4.6:  a) micrografia, b) a grade para a contagem e c) o espectro de EELS da amostra C85. 

C85 

C85 
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a) 

 
b) 

 
c) 

FIG. 4.7:  a) micrografia, b) a grade para a contagem e c) o espectro de EELS da amostra LA. 

 

LA 

LA 
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a) 

  
b) 

 

c) 

FIG. 4.8:  a) micrografia, b) a grade para a contagem e c) o espectro de EELS da amostra de 

L85. 

L85 

L85 
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Através dos espectros de EELS expostos nas FIG. 4.5-4.8 foi possível o cálculo das 

espessuras das amostras utilizando a E.Q. 3.4. A TAB. 4.5 apresenta os valores encontrados 

para as espessuras das amostras.  

 

TAB. 4.5:  Valores obtidos da espessura das amostras. 

Amostra ln I/I0 t (espessura) 

CA 2,10 110 nm 

C85 1,27 64 nm 

LA 2,23 117 nm 

L85 0,65 33 nm 

 

Uma vez obtida a espessura das amostras, calculou-se os valores da densidade de 

discordância através da EQ.2.2. A TAB. 4.6 mostra o resultado alcançado da densidade de 

discordâncias para cada condição de amostra analisada. 

 

TAB. 4.6:  Valores da densidade de discordâncias obtido pelo MET. 

Amostra ρ (discordância/cm
2
) 

CA 7,76
 
± 2,46x10

9 

C85 1,42
 
± 0,15x10

11 

LA 3,45 ± 1,52x10
9
 

L85 2,70 ± 0,237x10
11

 

 

Pode-se observar, através dos resultados, que as amostras recozidas de cobre e latão α 

obtiveram cerca de 10
9

 discordâncias por centímetro quadrado, enquanto que as amostras 

altamente deformadas obtiveram cerca que 10
11 

discordâncias/cm
2
. 
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4.3.2   POR DRX 

 

 

Os valores de densidade de discordâncias pela largura do pico de DRX foram adquiridos 

após um tratamento de dados e obtenção de alguns resultados intermediários, como visto no 

passo-a-passo do item 3.10.1. 

A fim de evitar uma exposição excessiva de resultados, tabelas e figuras, foi escolhida 

somente uma amostra que serviu de exemplo para a apresentação de todas as etapas realizadas 

e resultados adquiridos até se obter o valor final de densidade de discordâncias. Tal 

procedimento é mostrado no APÊNDICE, o que possibilitar um melhor entendimento do 

passo-a-passo para obtenção dos resultados de ρ utilizando o programa CMWP. 

As TAB. 4.7 e TAB. 4.8 mostram os valores alcançados para as amostras de cobre e latão 

α laminados, respectivamente, através do DRX. 

  

TAB. 4.7:  Valores de ρ obtidos pelo DRX das amostras de cobre laminadas. 

Amostra ρ (discordância/cm
2
) 

CR 8,56476x10
10

 

CA 4,57623x10
8
 

C10 1,86847x10
10

 

C30 5,09647x10
11

 

C50 5,87726x10
11

 

C70 1,45859x10
12

 

C85 1,43986x10
12
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TAB. 4.8:  Valores de ρ obtidos pelo DRX das amostras de latão α laminadas. 

Amostra ρ (discordância/cm
2
) 

LR 1,57264x10
11 

LA 9,89224x10
8 

L10 5,34987x10
10 

L30 9,18745x10
11 

L50 6,34472x10
12

 

L70 7,48976x10
12

 

L85 7,58679x10
12  

 

As densidades de discordâncias ainda foram determinadas para as amostra de cobre e 

latão α deformadas pelo ECA, onde os valores são mostrados nas TAB. 4.9 e TAB. 4.10, 

respectivamente.  

 

TAB. 4.9:  Valores de ρ obtidos pelo DRX das amostras de cobre deformadas por ECA. 

Amostra ρ (discordância/cm
2
) 

CA 1,79035x10
9
 

C1X 3,56854x10
12

 

C2X 3,56878x10
12

 

C3X 3,20149x10
12

 

C4X 8,64716x10
12

 

 

 

TAB. 4.10:  Valores de ρ obtido pelo DRX das amostras de latão deformadas por ECA. 

Amostra ρ (discordância/cm
2
) 

LA 3,47218x10
9
 

L1X 6,86135x10
12

 

L2X 7,19726x10
12
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4.4   RESULTADOS DA ANÁLISE DE TEXTURA  

 

 

A análise de textura foi realizada nas amostras C70, C1X, L70 e L1X. Como o cobre e o 

latão α são materiais cúbicos, apenas 3 planos difratados são necessários para a análise de 

textura. Através dos difratogramas das amostras foram possíveis obter os três primeiros picos 

característicos das amostras e seus respectivos ângulos (2θ), como apresentados na TAB. 

4.11.  

 

TAB. 4.11: Ângulos (2θ) dos planos difratados das amostras de cobre e latão α deformadas. 

Planos 
Valores de 2θ 

C70 C1X L70 L1X 

(111) 50,7020 50,7703 49,6792 49,6103 

(200) 59,2500 59,3366 58,1908 57,8079 

(220) 88,7480 88,8528 86,5804 86,3316 

 

Os resultados dos ensaios de textura cristalográfica por difração de raios X das amostras 

de cobre laminado com redução de 70% da espessura, C70, e de cobre processado por 1 passe 

no ECA, C1X estão apresentados nas FIG. 4.9 e FIG. 4.10. Nestas figuras são mostradas as 

funções de distribuição de orientações (FDO) que seguem a notação de Roe. 
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FIG. 4.9:  FDO da amostra C70.  

 

 

 

FIG. 4.10:  FDO da amostra C1X.  

 

Como pode-se observar a amostra C70 apresenta uma textura Brass (B) = {011}<211> de 

nível 6 e textura Cobre (C) = {112}<111> de nível  8. Já a amosta C1X apresenta textura 

Cobre (C) de nível 2 e textura Brass (B) de nível 4. 

(B) 

(B) 

(C) 

(B) 

(B) 

(C) 
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FIG. 4.11:  FDO da amostra L70.  

 

 
FIG. 4.12:  FDO da amostra L1X. 

 

Nota-se que a amostra L70 apresenta uma textura intensa de Brass (B) de nível 7, 

enquanto que na amostra L1X apresenta textura Brass de nível 2 e Cobre (C) nível 2,5. 

Através das FIG. 4.9 – 4.12, pode-se verificar que as amostras deformadas por ECA 

apresentam uma textura mais fraca do que as amostras laminadas, sendo consistente com os 

fundamentos teóricos vistos na revisão bibliográfica.  

 

 

 

(B) 

(C) 

(B) 

(B) 

(B) 
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5   DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

Nesta seção será apresentada uma discussão visando a comparação dos resultados obtidos 

entre os diferentes tipos de análises realizadas, para os materiais investigados (cobre e o latão 

α), e entre os diferentes processos de conformação utilizados. Entretanto inicialmente, a 

discussão irá começar comparando-se os resultados obtidos pelo MET e pela técnica de DRX, 

objetivo central desse trabalho. 

 

 

5.1   MET VERSUS DRX 

 

 

Ambas as análises de densidade de discordâncias apresentaram consistência com o 

tratamento termomecânico, mostrando menores valores para amostras recozidas e maiores 

valores para as amostras laminadas. Entretanto, através das TAB. 5.1, pode-se notar que os 

valores de densidade de discordâncias encontrados pelo MET não foram na mesma ordem de 

grandeza das medidas obtidas pelo DRX através do programa CMWP.   

    

TAB. 5.1:  Valores de ρ obtidos pelo MET e DRX das amostras recozidas e deformadas. 

Amostras 
ρ (discordância/cm

2
) 

MET DRX 

CA 7,76
 
x10

9 4,57623x10
8
 

C85 1,42
 
x10

11 1,43986x10
12

 

LA 3,45x10
9 9,89224x10

8
 

 

Observa-se que nas amostras recozidas de cobre e latão α (CA e LA), os resultados do 

MET foram na potência de 10
9
, enquanto que os resultados do CMWP foram 10

8
, ou seja, 

quando comparados, os resultados apresentaram uma diferença de uma casa decimal a mais.  

Essa variação nos resultados pode ser atribuída ao fato de que ao fotografar uma região 

no MET, foram selecionadas, tendenciosamente, somente áreas com discordâncias aparentes. 
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Apesar de se tentar escolher regiões de forma mais aleatória possível, a necessidade de se 

verificar se o contraste adquirido era significativo para distinguir as discordâncias com o 

campo distorcido ao seu redor, levou sempre à procura de áreas onde as discordâncias 

estavam claramente visíveis, assegurando assim imagens de contraste eficiente. Sendo assim, 

essa propensão possivelmente pode ter acarretado um erro sistemático, influenciando no 

cálculo da densidade de discordâncias e levando ao aumento do seu valor. Além disso, sempre 

levou-se em consideração, que nas diferenças dos resultados, estariam imputados erros 

impostos pelo executor no processo de contagem dos interceptos. 

Também, verificou-se que, na amostra analisada com deformação com 85% de redução 

da espessura, o valor obtido pelo MET está uma ordem de grandeza menor do que os 

avaliados por DRX. Como pode ser visto, os resultados do MET são na ordem de 10
11

, 

enquanto que do CMWP são de 10
12

. Especificamente nesse caso, uma potencial fonte de erro 

que pode ter ocasionado essa diferença nos resultados, é que nas micrografias dessas amostras 

existem emaranhados de discordâncias que formam linhas densas, que são características de 

materiais altamente deformados, como pode ser visto, por exemplo, na FIG. 5.1.  

 

 

 

FIG. 5.1:  Uma das micrografias obtidas pelo MET da amostra de cobre laminada com 

redução de 85% de redução. 
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Essas linhas densas são formadas pela sobreposição e acúmulo de discordâncias, que 

acabam resultando em discordâncias que não são visivelmente nítidas para serem contadas 

como interceptos no cálculo de ρ, o que pode ter contribuído para sua subavaliação.  Bailey e 

Hirsch, em seu trabalho com MET (1960), notaram a mesma dificuldade na contagem de 

discordâncias nessas regiões densas para a determinação do valor de ρ. Estes pesquisadores 

relataram tentativas para estimar as densidades de discordâncias nessas áreas, que seriam 

cerca de cinco vezes a mais do valor médio. Entretanto, como concluíram os autores, essa 

estimativa foi feita com imprecisão. Sendo assim, esse fato possivelmente levou a uma menor 

contagem das discordâncias, que consequentemente, levou ao menor valor de densidade de 

discordâncias e uma diferença nos resultado entre as técnicas de MET e DRX. 

É importante observar que a diferença de uma ordem de grandeza encontrada entre os 

resultados, por exemplo, das amostras recozidas pelo MET de 10
9
 e pelo DRX de 10

8
, pode 

parecer uma diferença grande, porém não é para o cálculo da densidade de discordâncias. 

Essa variação significa uma diferença de alguns milhões de discordâncias, porém não 

significa que se contaram Nx10
8
 interceptos a mais ou a menos. Para o cálculo dos valores de 

ρ pelo MET é necessário considerar os termos que relacionam os números de interceptos na 

equação. No caso das amostras recozidas a diferença entre as grandezas 10
9
 e 10

8 
significa na 

realidade, uma diferença próxima de apenas de 50 interceptos. 

Sendo assim, ponderando as considerações e as fontes de erros para os valores de 

densidade de discordâncias obtidos pelo MET, pode-se dizer que os valores encontrados pelo 

DRX são consistentes e comparáveis com os valores de MET. Segundo Grabova et al. (1997), 

ambas as técnicas fornecem resultados confiáveis e aplicáveis na análises de parâmetros 

microestruturais, apesar da diferenças nos resultados obtidos no seu estudo. 

Ademais, os resultados de densidade de discordâncias encontrados pela técnica de DRX 

através do CMWP mostraram-se menos suscetíveis a erros operacionais do que pela técnica 

do MET, observação também referenciada no trabalho de Grabova et al. (1997). Nota-se 

ainda que os valores encontrados pelo DRX condizem mais com a realidade do que os 

resultados do MET, pois é esperado que em um metal recozido se encontre cerca de 10
6 

a 10
8
 

discordâncias por centímetro quadrado e em um material deformado cerca de 10
12

 

discordâncias/cm
2
. 

Dessa maneira é possível concluir que os resultados obtidos pela largura dos picos de 

difração de raios X através do programa CMWP são confiáveis para uma análise semi-

quantitativa.  
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5.2   DENSIDADE DE DISCORDÂNCIAS VERSUS DUREZA 

 

 

Os valores de densidade de discordâncias encontrados pela análise de largura de pico 

mostraram-se consistentes quando comparados com as medidas de dureza. 

Pode-se notar através das FIG. 5.2, onde foi traçado um gráfico com os valores de ρ 

versus amostras laminadas, que os valores de densidade de discordâncias aumentaram à 

medida que os materiais foram se deformando pelo processo de laminação.  

 

 

FIG. 5.2:   Valores de ρ versus amostras laminadas. 

 

Como pode ser visto no cobre, por exemplo, os valores de ρ são da ordem de 10
8
 para as 

amostras recozidas, 10
11

 para cobre com 30% de redução e saturam em 10
12

 nas amostras com 

deformação acima de 70%. Nas amostras de latão α observa-se a mesma tendência na 

evolução nos valores de densidade de discordâncias.  

Quanto às medidas de dureza, verificou-se haver uma tendência semelhante à avaliação 

de ρ, conforme mostrado na FIG. 5.3 onde apresenta-se um gráfico dos valores de dureza 

versus amostras laminadas.  
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FIG. 5.3:  Valores de dureza versus amostras laminadas. 

    

Nota-se que para o cobre recozido, a dureza é de 24,40 HRB, 48 HRB para a amostra 

com 30% de redução, progredindo para 61,4 HRB na amostra de 70% e 65,4 HRB na amostra 

com 85% de redução. O aumento nos valores de dureza, como também, de densidade de 

discordâncias era esperado e explicado devido ao mecanismo de encruamento promovido pelo 

processo de deformação. Além disso, a partir das amostras com 70% de redução, observa-se 

que ρ se mantem na ordem de 10
12

, mas ocorre pequenos aumento nos valores juntamente 

com um pequeno aumento nas medidas de dureza. Esse comportamento também era esperado, 

pois o progresso do encruamento se estende até o ponto onde começa o processo de 

recuperação dinâmica.   

Os resultados do ensaio de dureza para o cobre são consistentes aos reportados por 

Nestorovic  et al.  (2003), assim como nos resultados de densidade de discordâncias tem a  

tendência das mostradas por Haberjahn et al. (2002). Em ambos trabalhos ocorrem o aumento 

dos valores de dureza e ρ com a deformação. Na FIG. 5.4 foi traçado, para fins de 

comparação, os resultados deste trabalho e com os aqueles encontrados por Nestorovic  et al. 

(2003).  
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FIG. 5.4:  Valores de dureza versus reduções por laminação (comparação com referência). 

 

Através dos resultados obtidos, nota-se também, um decréscimo nos valores de dureza e 

de densidade de discordâncias das amostras recozidas comparadas com as amostras recebidas, 

demostrando assim a eficiência do recozimento. Além disso, é possível perceber que as 

amostras de cobre e latão α como recebidas possui um nível de deformação comparável ao do 

material laminado com 30% de redução, isso pode ser observado examinando tanto os valores 

encontrados nas tabelas de densidade de discordâncias como de dureza.  

Outros resultados que deve-se destacar são os valores de densidade de discordâncias nas 

amostras de cobre de latão α deformadas pelo ECA, onde nota-se que, já no primeiro passe, os 

valores de ρ aumentaram drasticamente e a seguir saturaram.  

 

 

FIG. 5.5:  Valores de ρ versus as amostras deformadas por ECA. 
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Na FIG. 5.5 é visto que nas amostras de cobre e latão α os valores de densidade de 

discordâncias começam com grandeza de 10
9
 para as recozidas e cresce drasticamente para 

10
12

 nas amostras do 1° passe, mantendo-se assim nos demais. Esta tendência é a mesma 

observada por Murata et al. (2008), que mostraram que o valor de ρ também saturava a partir 

do primeiro passe.   

 Através dos resultados do ensaio de dureza, verificou-se a mesma tendência nas medidas, 

onde partir do 1° passe ocorre um grande aumento na dureza e, com o progresso da 

deformação, não ocorreu variações significativas nestes valores, conforme mostrado na FIG. 

5.6. 

 

 

FIG. 5.6:  Valores de dureza versus amostras deformadas por ECA. 

 

Mishra et al (2003) relataram comportamento semelhante das medidas tanto de dureza 

como de densidade de discordâncias em cobre deformado por ECA. Além disso, através do 

trabalho Mishra et al, pode-se notar que os resultados obtidos são próximos dos encontrados 

nesta presente pesquisa o que pode ser visto nos gráficos das FIG. 5.7 e FIG. 5.8. 
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FIG. 5.7:  Valores de dureza versus números de passes no ECA de cobre deformado 

(comparação com referência). 

 

 

 

FIG. 5.8: Valores de  ρ versus números de passes no ECA de cobre deformado (comparação 

com referência). 
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nos trabalho de GHOSH et al. (2008) e RIBÁRIK et al. (2004), citados na revisão 

bibliográfica.  

Através da FIG 5.9 e da TAB. 5.2, pode-se observar, primeiramente, que o latão α 

apresenta em todas as condições, os valores de dureza mais elevados do que aqueles para o 

cobre. Isto é esperado, uma vez que o latão α é uma liga de Cu que contem o Zn como 

elemento de liga e assim exercita a ação do endurecimento promovido por solução sólida. 

 

 
FIG. 5.9:  Valores de dureza versus reduções nas espessuras das amostras laminadas. 

 

 

TAB. 5.2:  Resultados de dureza das amostras de cobre e latão α laminadas. 

Amostras 
Valores de Dureza HRB 

Cobre Latão α 

recozida 24,40  37,66  

10% reduzida 34,60  51,00  

30% reduzida 49,40  65,80  

50% reduzida 56,25  79,18  

  70% reduzida 61,40  84,16  

85% reduzida 65,40  88,70  
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 Além disso, a TAB. 5.2 mostra que o latão α encrua mais rapidamente que o cobre. Essa 

observação pode ser nitidamente verificada acompanhando-se os valores de dureza das 

amostras recozidas até as com redução de 50%. Verifica-se que no cobre ocorre uma variação 

de cerca de 60% de aumento da dureza em relação a amostra recozida, enquanto que no latão 

α ocorre uma variação no aumento bem superior, em torno de 80%. 

Outra observação interessante é que, a partir da amostra com 30% de redução, os valores 

de dureza do Cu não aumentam tão significativamente como nas amostras com reduções 

menores, demonstrando um decréscimo no encruamento e indicando o começo do processo da 

recuperação dinâmica. Ao contrário do cobre, o latão α apresenta um comportamento 

diferente, no qual nota-se que a dureza, nesta mesma etapa, ainda aumentou de maneira 

significativa. Assim, percebe-se que essa diferença na evolução das medidas de dureza pode 

ser atribuída a diferença existente na energia de falha de empilhamento de ambos os materiais, 

onde a característica de menor EFE torna o latão α simultaneamente mais vigoroso, no 

processo de encruamento e, mais tardio, no início do processo de recuperação dinâmica. 

Observa-se na FIG. 5.3 que o perfil dos valores de dureza, no progresso da deformação, é 

o mesmo para ambas as amostras. Pode-se notar que a diferença entre os valores de dureza do 

o cobre e do latão α, tendem a uma constante diferença de 16 unidades de dureza das amostras 

recozidas até 30% de redução e aumenta, mantendo-se com a diferença de 23 unidades de 

durezas até as  amostras com 85% de redução. 

Por meio dos resultados de densidade de discordâncias, verifica-se que o latão α acumula 

mais rapidamente discordâncias do que o cobre puro. Através na TAB. 5.3 é possível notar-se 

que os valores de densidade de discordâncias saturam na ordem de grandeza em 10
12

 na 

amostra L50, enquanto que essa mesma saturação de 10
12

 só é atingida pelo cobre na amostra 

C70. Essas observações podem ser explicadas pela maior celeridade do encruamento do latão 

α devido a presença do Zn na solução sólida e à baixa EFE. 
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TAB. 5.3:  Resultados de ρ das amostras de cobre e latão α obtidos pelo DRX. 

Amostras 
ρ (discordância/cm

2
) 

Cobre Latão α 

recozida 4,57623x10
8
 9,89224x10

8 

10% reduzida 1,86847x10
10

 5,34987x10
10 

30% reduzida 5,09647x10
11

 9,18745x10
11 

50% reduzida 5,87726x10
11

 6,34472x10
12

 

  70% reduzida 1,45859x10
12

 7,48976x10
12

 

85% reduzida 1,43986x10
12

 7,58679x10
12  

 

Na comparação dos valores de dureza com a densidade de discordâncias do latão α, a 

partir das amostras com 50% de redução, pode-se notar que este ainda aumentou, apesar da 

saturação dos valores de ρ na ordem de grandeza 10
12

. De acordo com as observação de Zhao 

et al (2006), no estudo do cobre e suas ligas, o mecanismo de endurecimento para as ligas de 

cobre, deve-se não só ao acúmulo de discordância mas, também, devido a maior facilidade 

formação de maclas, o que justificaria o aumento da dureza com a saturação de ρ.  

Pode-se perceber que em todas as condições de laminação, os valores de densidades de 

discordâncias do latão são maiores do que do cobre. Também é notado que mesmo nas 

amostras que apresentam valores de ρ na mesma ordem de grandeza, as medidas do latão 

continuam sendo maiores, como por exemplo, as amostras de 70% e 85% de redução. Isso se 

deve ao fato do latão α ter a presença do Zn e provavelmente mais maclas. Esses fatores 

funcionam como barreiras para as discordâncias, acentuando ainda mais o seu acúmulo, o que 

se reflete nos valores de ρ. Além disso, as discordâncias dissociadas, devido a baixa EFE, 

contribuíram, consequentemente, ao menor deslizamento cruzado e menor recuperação 

dinâmica, como também colaboraram ainda mais como obstáculos para a movimentação de 

outras discordâncias. Na FIG. 5.10 observa-se nitidamente que os valores de dureza e 

densidade de discordâncias do latão α são maiores em todas as condições de laminação 

quando comparados com o cobre, confirmando mais uma vez o efeito da EFE e a presença do 

elemento de liga no seu comportamento. Além disso, através da FIG. 5.10 pode-se verificar 

que os valores de dureza aumentam com a evolução da densidade de discordâncias e que com 

a saturação de ρ ocorre um decréscimo no aumento da dureza para ambas as amostras  
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FIG. 5.10:  Valores de dureza versus valores de ρ das amostras de cobre e latão laminadas. 

     

Na análise microestrutural, observa-se nas FIG. 4.1 e 4.2 (páginas 101 e 102) que, graças 

a baixa energia de falha de empilhamento, a amostra do latão recozido apresenta mais maclas 

de recozimento do que a amostra de cobre recozida, o que é consistente com a sua menor 

EFE. 

Sendo assim, a menor EFE do latão α afeta, como visto até agora, de várias maneiras 

tanto nos valores de ρ quanto de dureza com a deformação. Primeiramente, a EFE menor 

retardou a recuperação de dinâmica e acentuou o encruamento e posteriormente, a EFE menor 

facilitou a deformação por maclação. 

 

 

5.4   LAMINAÇÃO VERSUS ECA 

 

 

Através dos resultados obtidos dos valores de dureza e densidade de discordâncias pelos 

processos de deformação por ECA e laminação nas amostras de cobre, pode-se verificar que 

os dois processos deformam de maneiras nitidamente diferentes. Isto é previsível uma vez que 

o processo de conformação por laminação acontece um estado de deformação plana enquanto 

que o ECA sucede um estado de cisalhamento puro, como já visto na seção 2.3.1 da revisão 

bibliográfica. Além disso, a diferença da taxa de encruamento, imposto no material pelos dois 

processos, refletem-se nos resultados obtidos. 
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A FIG. 5.6 mostra a variação nos valores de dureza do ensaio por ECA da amostra de 

cobre, onde nota-se um grande aumento no 1° passe do processo. Pode-se verificar que o 

valor de dureza para a amostra de cobre recozido é igual a 35,7 HRB e para a C1X é igual a 

73,6 HRB. O mesmo comportamento é observado nos valores de densidade de discordâncias 

(FIG. 5.5) onde ocorre um aumento no valor, que começa na ordem de 10
9
 para o material 

recozido, e eleva-se para 10
12

 para C1X. Observa-se ainda, que o aumento da dureza é de 

cerca de duas vezes maior do que do material recozido e que, a densidade de discordâncias é 

quase 2000X maior. Na tentativa de comparar os resultados obtidos pelo 1° passe do ECA 

com a 1° amostra deformada por laminação, C10, é possível notar que o nível de deformação 

são totalmente diferentes, o que impossibilita essa comparação. Através da TAB.3.4 (página 

80) verifica-se que a deformação efetiva verdadeira da amostra C10 corresponde a 0,05, 

enquanto que a deformação do 1° passe do ECA é de 0,66 (TAB. 3.7). Fazendo uma rápida 

comparação, o valor de dureza da amostra C10 é 1,5X maior do que da amostra recozida e de 

ρ somente 20X maior.  

Ainda através da TAB. 3.4 pode-se notar que a amostra com o nível de deformação mais 

próxima do 1° passe do ECA é a amostra laminada com 70% de redução. Na análise das 

amostras C70 e C1X, observa-se que os valores de dureza são relativamente próximos e em 

que ambas as amostras os valores de densidade de discordâncias estão na ordem de 10
12

. 

Verifica-se ainda que o aumento da dureza da amostra C70 é de cerca de 2,5 vezes maior do 

que do material recozido e que a densidade de discordâncias é  aproximadamente 2500X 

maior. Essas diferenças, de dureza e de ρ da amostra com 70% de redução, são próximas das 

diferenças encontradas para a amostra C1X, o que reforça ainda mais que o nível de 

deformação dessas amostras são comparáveis.   

Na comparação efetiva dos valores de dureza e de densidade de discordâncias das 

amostras C70 e C1X, nota-se que os valores são próximos, mas não iguais, além do que, na 

amostra deformada por ECA, esses valores são sempre maiores, conforme mostrado na TAB. 

5.4.  
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TAB. 5.4:  Resultados de dureza  e ρ para as amostras C70 e C1X. 

Amostras ρ (discordância/cm
2
) dureza HRB 

C70 1,45859x10
12

 61,40
 

C1X 3,56854x10
12

 73,60
 

 

Essa diferença pode ser atribuída, primeiramente ao fato dessas amostras não 

apresentarem os níveis de deformações idênticas. Outro aspecto, seria as observações feitas 

por Pasebani et al (2010) que verificaram que o refinamento do tamanho de grão imposto pelo 

processo de deformação plástica severa influencia no aumento da resistência, no caso, a 

dureza. Ademais, esse aumento da área total do contorno de grão impede o movimento das 

discordâncias favorecendo o seu acúmulo, ou seja, maior valor de ρ. Nos trabalhos de Ungár 

et al (2001), Ni et al (2012) e Dalla Torre et al (2004) foram apresentados resultados onde 

mostram que os tamanhos de grão de amostras conformadas por ECA são menores que os das 

amostras laminadas com o mesmo nível de deformação. Tais consequências justificariam o 

aumento da dureza e da densidade de discordâncias da amostra C1X em relação a amostra 

C70, com nível de deformação comparáveis. 

Em relação à análise microestrutural, pode-se notar que a microestrutura da amostra de 

cobre deformada por ECA em 1 passe, mostrada na FIG 4.4. (página 105), apresenta alguma 

semelhança somente com as microestruturas altamente deformadas por laminação, como pode 

ser visto nas amostras do latão α (FIG. 4.3).  

Observa-se que somente em L70 é notada uma microestrutura heterogênea similar à C1X, 

onde é visto, que em ambas, ocorrem a formação de lamelas alongadas ao longo da direção de 

laminação e ao longo da direção dos planos de cisalhamento para o caso da L70 e C1X, 

respectivamente. Yu et al (2005) verificaram as mesmas semelhanças microestrutural para o 

zircônio deformado por ECA e laminado a frio.  

Por fim, observa-se ainda que na microestrutura deformada pelo ECA, no 4° passe, os 

contornos das lamelas não continuam na mesma direção do observado no 2° passe. Segundo 

Kuzel et al (2010), isto indica que novos sistemas de deslizamento não paralelos ao sistema 

de deslizamento original tornaram-se ativos, interceptando-os. Essas observações justificam a 

formação da microestrutura mostrada na FIG. 4.4d. Ao contrário do processo de laminação, 

observa-se que na microestrutura das amostras de 70% e 85% de redução, as direções das 

lamelas continuam paralelas à direção de laminação.  
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Um dos motivos na realização dos processos de conformação por laminação e ECA foi 

em avaliar o efeito da textura na análise de densidade de discordâncias através da largura de 

pico. Através dos resultados apresentados na TAB. 5.4 das amostras C70 e C1X, pode-se 

verificar que os valores ρ são na mesma ordem de grandeza, mostrando que a medida da 

amostra laminada foi consistente, apesar da presença da textura.  

Essa consistência foi reflexo de um bom ajuste no processo de refinamento entre a função 

perfil teórica e a função perfil experimental, graças a otimização coerente dos parâmetros de 

entradas do programa CMWP. Nas FIG. 4.9 e FIG. 4.10 são mostradas as funções de 

distribuição de orientação (FDO) do cobre laminado com 85% de redução na espessura e do 

cobre processado por 1 passe no ECA, onde pode-se observar que a amostra laminada 

apresenta textura mais intensa do que as deformadas por ECA. As mesmas observações 

podem ser verificadas nas amostras de latão α através das FIG. 4.11 e FIG. 4.12. 

Sendo assim, pode-se observar que apesar da existência da textura nas amostras 

laminadas, o bom ajuste do perfil realizado através do programa CMWP permitiu obter 

resultados comparáveis, concluíndo que a textura não prejudicou a obtenção dos valores de 

densidade de discordâncias feita por DRX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

6   CONCLUSÕES 

 

 

 

Através dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que: 

 

   a avaliação de densidade de discordâncias através da análise de largura de pico por 

difração DRX se mostrou comparável com a análise adquirida através da estereologia 

quantitativa realizada pelas imagens obtidas por MET;  

 

   os valores de densidade de discordâncias obtidos pela técnica de DRX utilizando o 

programa CMWP mostraram uma boa correspondência com os resultados alcançados 

pelo ensaio de dureza em todas as amostras analisadas, tornando esta técnica mais 

consistente; 

 

    através da análise de densidade de discordâncias das amostras de cobre e latão α pode-se 

verificar que o menor valor da EFE do latão α retardou o processo da recuperação 

dinâmica, acentuou o encruamento e facilitou a deformação por maclação em 

comparação com o comportamento do cobre; 

 

   a avaliação de ρ obtidos pelas amostras conformadas pelo processo de laminação e ECA 

com nível de deformação comparável, mostraram que a presença da textura não 

prejudicou a análise de densidade de discordâncias feita por DRX, uma vez que os 

resultados obtidos apresentaram a mesma ordem de grandeza; 

 

   Por fim, através dos resultados obtidos pode-se concluir que a análise de densidade de 

discordâncias através da largura da linha de difração de raios X utilizando o programa 

CMWP mostrou ser uma técnica confiável. 
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7   SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 

   Realizar medidas de densidades de discordâncias das amostras deformadas ECA e outros 

níveis de deformação por laminação através do MET e compará-las com os resultados 

obtidos pelo programa CMWP. 

 

   Implementar uma metodologia de análise de densidade de discordâncias através da 

técnica de EBSD (Electron Backscatter Diffraction) comparando com as análises obtidas 

pelo MET e DRX. 

 

   Avaliar os resultados de tamanho de grão obtidos pela largura de pico de difração de raios 

X utilizando o programa CMWP através de outras técnicas com, por exemplo, o MET. 

 

   Avaliar ρ através da largura de pico de DRX de materiais com microestruturas mais 

complexa e deformados por diferentes processos conformação. 
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9.1   APÊNDICE 1 

 

 

A amostra usada para a demonstração dos procedimentos realizados na utilização do 

programa CMWP foi o cobre laminado com redução de 30%, C30, onde o primeiro passo e o 

primeiro resultado obtido para o cálculo final do valor de densidade de discordâncias foi a 

obtenção do difratograma da amostra, mostrado na FIG. 9.1.    

 

 

FIG. 9.1:  Difratograma da amostra C30. 

 

 Após esse resultado gerou-se o difratograma do pó de hexaboreto de lantânio, que 

serviu para a construção do perfil instrumental. A FIG. 9.2 mostra o difratograma do LaB6 

obtido.  
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FIG. 9.2:  Difratograma da amostra de LaB6. 

 

Uma vez obtidos os dois difratograma, iniciou-se o processo para o cálculo da densidade 

de discordâncias através do programa CMWP. Para isso acessou-se o site 

http://www.renyi.hu/cmwp, que tem a página inicial mostrada na FIG.9.3. 

 

 

  FIG. 9.3:  Página inicial do programa CMWP. 
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Seguindo o passo-a-passo, a primeira medida realizada foi para fazer o upload do perfil 

instrumental utilizando-se o difratograma obtido da amostra LaB6 (FIG. 4.10).  Sendo assim 

clicou-se no link upload your instrumental profile files, abrindo a página mostrada na FIG. 

9.4.   

 

 

FIG. 9.4:  Página do upload do perfil instrumental. 

 

Nesta página listou-se todos os valores de 2θ do difratograma. Como pode ser visto 

primeiro pico foi 2θ=24,8959 e o último 2θ=148.5459. Em seguida fez o upload dos arquivos 

correspondente a cada pico, conforme explicado no item 3.10.1. 

Feito o upload do perfil instrumental, prosseguiu realizando o 2° passo, onde realizou-se 

o upload do perfil da amostra analisada, no caso C30. Para isso clicou-se assim no link upload 

your patterns (FIG.9.5). 
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FIG. 9.5:  Página do upload do perfil da amostra. 

  

Nesta etapa foi necessário especificar o nome da amostra, como também o upload dos 

três arquivos que caracterizaram o perfil de linha da amostra. Todos esses arquivos foram 

construídos utilizando-se o difratograma da amostra C30 (FIG. 9.1). 

Após a realização desses procedimentos iniciais, clicou-se no link start the evaluation 

program, para começar a executar o programa CMWP propriamente dito. A página do 

programa será vista numa sequência de figuras, onde a primeira 1° parte é mostrada na FIG. 

9.6. 

 

 

FIG. 9.6:  1° parte da página do programa CMWP. 
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Como pode ser observado, nesta primeira parte especificou-se o nome da amostra, C30, 

que também é o nome do diretório onde foi feito o upload dos arquivos do perfil de linha da 

amostra. Em seguida foi selecionado o sistema cúbico e inseriu os valores da constante de 

rede (= 0.3617 nm, calculado a partir do difratograma), do vetor de Burgers (=0.2556 nm, 

calculado a partir da constante de rede), do fator de contraste das discordâncias (= 0.3045, 

calculado a partir do programa ANIZC) e do comprimento de onda (=0.1789 nm). 

A continuação do programa CMWP pode ser visto na FIG. 9.7.  

 

 

FIG. 9.7:  2° parte da página do programa CMWP. 

 

Nesta seção especificou-se o nome do diretório do perfil instrumental, Lab62, indicou-se 

os valores de 2θ (em graus) inferior (=45) e superior (=115) utilizado no intervalo do 

difratograma da amostra C30 e ainda selecionou-se a função de tamanho de cristalito 

elipsoidal, julgada como a função que melhor caracteriza a amostra. 

Ainda no programa CMWP, continuou-se introduzindo os dados de entrada, como 

mostrado na FIG. 9.8. Nesta parte, não foi selecionado nenhum defeito planar para o processo 

de refinamento, como também não especificou-se nenhum limite da intensidade normalizada 

da transformada de Fourier, uma vez que se tinha anexado o perfil instrumental. 
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FIG. 9.8:  3° parte da página do programa CMWP. 

 

Na etapa seguinte (FIG. 9.9), determinou-se os valores de N1 (=205), N2 (=205) e o 

parâmetro de corte (=2.0), com base na análise do difratograma da amostra. Além disso, 

foram usados os valores padrões do programa para as estimativas iniciais dos parâmetros a 

(=1.5), b (=3.0), c (=1.0), d (=80.0), e (=0.05) e épsilon (=1.0).  

 

 
FIG. 9.9:  4° parte da página do programa CMWP. 

 

Na parte final do programa, como pode ser visto na FIG. 9.10, optou-se somente em 

selecionar a opção ponderação dos picos. Além disso, os valores determinados para os limites 

de controle, Fit Control, foram os valores padrões dados pelo programa (limite de resíduo = 

1e
-9

 e o número de interações = 200). Após essa sequência de procedimentos, iniciou-se o 

processo de refinamento clicando em start fitting. 
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FIG. 9.10:  5° parte da página do programa CMWP. 

 

Concluído o refinamento, após várias interações, o resultado obtido para o valor da 

densidade de discordâncias da amostra C30 foi 0,000509647 discordâncias/nm
2
, ou seja, 

5,09647x10
11

 discordâncias/cm
2
, como mostrado na FIG. 9.11.  

 

 

FIG. 9.11:  Resultado obtido pelo programa CMWP. 
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O programa ainda fornece como resultado o gráfico do refinamento da amostra analisada, 

permitindo a avaliação da qualidade do ajuste. A FIG. 9.12 mostra o gráfico do refinamento 

da amostra C30. 

 

 

FIG. 9.12:  Gráfico do refinamento da amostra C30. 

 

O procedimento apresentado para a obtenção do valor de densidade de discordâncias da 

amostra C30 foi realizado para todas as amostras. 


