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Resumo: Este projeto se insere no contexto de 

exploração de resultados obtidos em dissertação de 

mestrado de Moreira [1] e pretende levantar dados 

referentes às alterações no tratamento de recozimento da 

liga Cu-30%Zn causados por teores residuais de ferro 

oriundos da reciclagem por difração de elétrons 

retroespalhados. 
 

1. Introdução 
O efeito de átomos de soluto em solução sólida é um 

fator determinante para o comportamento de ligas 

metálicas durante o recozimento e ganhou importância 

com a tendência industrial de utilização de matéria-

prima reciclada, uma vez que adições inadvertidas de 

elementos químicos estarão presentes como solutos em 

solução sólida [1]. 

No trabalho de Moreira [1], constatou-se que há 

redução no tamanho de grão com o aumento do teor 

final de átomos de soluto. O teor de ferro residual foi 

determinante para a cinética de crescimento de grão, 

como pode ser visto na Figura 1, a seguir. 
 

Figura 1: Comparação entre resultados de cinética de 

crescimento de grão para o recozimento a 500ºC [1]. 

 
O tamanho de grão recristalizado, D, em m, 

relaciona-se com a temperatura T, em K, pela equação 

adaptada para o teor de zinco adicionado à liga [2]: 
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onde k é a constante de Boltzmann, K e H constantes 

dependentes da concentração de Zn, cZn, dadas por: 
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com H0 sendo a energia de ativação para autodifusão em 

contornos de grão, em eV.átomo-1 e H* uma constante 

com as mesmas unidades de H e K0 e K*. 
 

2.  Metodologia 
As chapas para preparação de amostras possuem as 

seguintes composições: CuZn-1Fe (0,0126%Fe), CuZn-

4Fe (0,0417%Fe) e CuZn-6Fe (0,0599%Fe). Elas serão 

tratadas termicamente em diferentes temperaturas e 

tempos. Após esses tratamentos, elas serão preparadas 

mecanicamente e atacadas quimicamente para análise 

microestrutural. As análises de EBSD serão realizadas 

em um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

da EPUSP. A preparação das amostras será realizada 

nos laboratórios da FEI.  

Como o trabalho encontra-se na fase preliminar, 

uma amostra de uma das chapas de latão, de estrutura 

cubica de face centrada, no estado recebido, foi 

submetida à análise da microestrutura com ataque. 
 

 3.  Resultados 
A Figura 2, a seguir, apresenta as micrografias da 

amostra no estado recebido. Nota-se que a etapa de 

preparação foi bem-sucedida assim como o ataque com 

reagente Grade I [1]. Nota-se pelas figuras que o 

tamanho de grão é muito pequeno, chegando a ser 

menor que 20 m em algumas regiões da amostra. 
 

 Figura 2: Micrografias da amostra no estado recebido 

após ataque químico com reagente Grade I [1]. 
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4. Conclusão 
O trabalho, apesar de encontrar-se na etapa 

preliminar, permitiu concluir que a técnica de 

preparação e de ataque foi bem-sucedida, já que foi 

possível a observação dos característicos 

microestruturais. 
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