
Estudo da recristalização e do tamanho de grão do aço        

UNS S43932 

Tamiris Basan Hubmann1, Júlio César Dutra2 

1,2Centro Universitário FEI 

tamiris.tbh@hotmail.com, jdutra@fei.edu.br 

 

Resumo: Com o intuito de se obter uma distribuição 

de grãos com tamanhos diferentes ao longo do 

comprimento de um corpo de prova tronco trapezoidal, 

diferentes tempos e temperaturas de recristalização 

foram investigados para o aço UNS S43932, 

previamente encruado através de um ensaio de tração. 

Apesar de o material se encontrar recristalizado em 

temperaturas inferiores, apenas a 1200°C houve uma 

mudança significativa no tamanho dos grãos. 
 

1. Introdução 
Tomando como base o estudo de Belyakov et al. [1], 

que estudou um aço de composição parecida com o aço 

UNS S43932, escolheu-se uma faixa de temperaturas 

para estudo: 650°C, 700°C, 750°C e 800°C e, para cada 

temperatura, foram estudados os tempos de 1, 5, 25, 125 

e 625 minutos. No entanto, segundo Kuzucu et al. [2], 

nesta faixa de temperaturas precipita-se M23C6, o que 

impossibilita o crescimento dos grãos e, por volta de 

1200°C, este precipitado é totalmente dissolvido, o que 

levou ao estudo desta temperatura.  

2. Metodologia 
Diversas amostras foram confeccionadas a partir de 

um corpo de prova retangular, previamente laminado.  

Estas amostras foram submetidas às temperaturas e aos 

tempos mencionados acima, em um forno sem controle 

de atmosfera e resfriadas ao ar calmo.  

Em seguida foi realizada a metalografia, na qual as 

amostras foram cortadas, embutidas em baquelite, 

lixadas, polidas e atacadas. Para o ataque mergulhou-se 

as amostras no reagente Vilela por aproximadamente 45 

segundos. Após esta etapa mediu-se a dureza de cada 

amostra, através do ensaio de microdureza Vickers com 

0,2 kgf de carga, e o tamanho de grão. Os mesmos 

procedimentos foram utilizados para o corpo de prova 

tronco trapezoidal, que fora previamente tracionado até 

começar a apresentar estricção, com exceção do ensaio 

de dureza. 
 

3. Resultados 
A tabela a seguir mostra os resultados obtidos para 

cada temperatura estudada, porém apenas para as 

temperaturas e os tempos nos quais as amostras se 

encontraram completamente recristalizadas.  

Tabela 1 – Resultados obtidos para as amostras 

recristalizadas. 

Temperatura e Tempo 
Dureza 

[HV0,2] 

Tamanho de 

grão  

700°C por 125 minutos 176 15,4 m 

750°C por 25 minutos 174 12,8 m 

800°C por 1 minuto 172 10,2 m 

1200°C por 25 minutos 151 190,7 m 
 

Pode-se afirmar por essa tabela que a diferença nos 

tamanhos de grão medidos para as temperaturas mais 

baixas é irrelevante quando comparada com o tamanho 

de grão da chapa original (15,9m) e substancial com o 

tamanho de grão obtido para a temperatura de 1200°C. 

Essa última foi utilizada para recristalizar o corpo de 

prova mencionado tronco-trapezoidal. Os resultados 

obtidos no tamanho de grão estão apresentados na 

Figura 1, a seguir. 
 

Figura 1 – Tamanhos médios de grão obtidos para o 

corpo de prova tronco trapezoidal recristalizado a 

1200oC por 25 minutos. 

 
 

4. Conclusões 
O estudo permitiu concluir que a temperatura e o 

tempo ideais para a recristalização do aço UNS S43932 

é 700°C e 125 minutos, porém essas condições não 

foram suficientes para fazer crescer os grãos; permitiu 

também concluir que a 1200°C por 25 minutos o 

crescimento do grão ocorre, porém a diferença 

apresentada entre as regiões estudadas na Figura 1 é 

relativamente pequena. 
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