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Resumo: O trabalho consiste na interpretação e 

análise da cinética de recristalização do aço inoxidável 

ferrítico UNS S43932 deformado a frio em diferentes 

graus de deformação e recozimento em diferentes 

tempos e temperaturas. O objetivo é mensurar o efeito 

do grau de deformação e da microestrutura inicial na 

cinética de recristalização nesse aço. Análises 

metalográfica e de dureza serão feitas para a 

determinação das constantes da equação de Johnson-

Mehl-Avrami-Kolmogorov. Resultados da metalografia 

das amostras na condição inicial e deformadas são 

apresentadas nesse trabalho. 
 

1. Introdução 
A recristalização é um fenômeno que pode tomar 

lugar no recozimento após a deformação a frio em 

metais e ligas metálicas, de modo geral. A cinética de 

ocorrência desse fenômeno segue a equação de 

Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov [1], dada por: 
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onde X é a fração recristalizada, t é o tempo, em s, n é o 

exponente do tempo e K é uma constante que depende 

da temperatura (em s-n), dada por: 
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onde K0 é o fator pré-exponencial, com as mesmas 

unidades de K, Q é a energia de ativação para a 

ocorrência do fenômeno, em J.mol-1, R a constante geral 

dos gases, 8,314 J.mol-1.K-1 e T é a temperatura 

absoluta, em K. 

Dados do efeito do grau de deformação a frio e da 

condição inicial na cinética de recristalização para o aço 

desse trabalho não são facilmente encontrados na 

literatura, razão pela qual ele se propõe a determinar as 

constantes das Equações (1) e (2). 
 

2. Materiais e Métodos 
A chapa, com espessura média de 1,22 mm, 

composição química dada pela Tabela 1, foi submetida 

à laminação para os graus de redução mostrados na 

Figura 1. Pelo menos 20 medidas de espessura foram 

realizadas após cada etapa de laminação. 

 

Tabela 1 – Composição química do aço UNS S43932. 

%C %Cr %Ni %Mn %Si %P %S 

0,018 15,4 0,23 0,16 0,17 0,024 <0,001 

 

Amostras de cada chapa foram retiradas nos sentidos 

longitudinal, transversal e normal e embutidas em 

baquelite. Em seguida, foram submetidas ao ensaio de 

dureza Vickers com carga de 20 N e preparadas 

mecanicamente. O ataque foi feito com uma solução de 

ácido nítrico 68% a uma tensão de 1,5 Vcc e densidade 

de corrente de 400 A.cm-2 [2]. A fração recristalizada 

será determinada pela fração de pontos. 
 

3. Resultados e Discussão 
O trabalho encontra-se na fase preliminar. Até o 

momento, a etapa de laminação foi cumprida e a técnica 

de preparação encontra-se em atividade. Resultados da 

medida de espessura em cada etapa estão mostrados na 

Tabela 2. A Figura 1, por sua vez, apresenta as 

microestruturas resultantes nas condições solubilizada a 

1100oC, e solubilizada a 1100oC e deformada a frio por 

60%. Pode-se observar pela Figura 1 (b) que os grãos 

estão alongados e que o ataque foi bem-sucedido. 
 

Tabela 2 – Espessuras medidas após a etapa de 

deformação a frio, em mm. 

Inicial 20% 

1,285 ± 0,001 1,034 ± 0,004 

40% 60% 

0,771 ± 0,006 0,531 ± 0,004 
 

Figura 1: Amostras solubilizada (a) e solubilizada e 

encruada (b), atacadas com ácido nítrico 68% com 

tensão de 1,5 Vcc e 400 A.cm-2. 

    
                  (a)                                          (b) 
 

4. Conclusões 
O trabalho preliminar permitiu chegar às seguintes 

conclusões: 

 A etapa de laminação foi bem-sucedida porquanto 

todos os graus de redução foram conseguidos; 

 O ataque com o reativo pesquisado foi exitoso 

porque permitiu o contraste adequado para a análise 

por estereologia quantitativa. 
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