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Resumo: Os métodos de análise da cinética de 

crescimento normal de grãos próximo foram analisados a 

partir de alguns trabalhos envolvendo o crescimento 

normal de grãos em aços ao carbono e de baixa liga. 

Resultados mostram que a equação de Burke tem sido 

utilizada predominantemente mesmo com o expoente n 

diferindo sobremaneira de 2. Amostras austenitizadas em 

tempos e temperaturas diferentes serão analisadas para 

análise da evolução do crescimento de grão por meio do 

método de regressão linear pelos mínimos quadrados. 

 

1. Introdução 

O potencial termodinâmico para o crescimento de 

grão em metais ou ligas metálicas policristalinas 

monofásicas totalmente recristalizadas deve-se à redução 

na energia livre de superfície dos contornos de grão [1]. 
À medida que os grãos aumentam em tamanho médio, 

diminuem em número e, portanto, o crescimento de grão 

torna-se mais lento à medida que sua ocorrência toma 

lugar. 

O diâmetro de grão D, em m, é utilizado como 

parâmetro para medir o tamanho médio de grão de 

determinada liga e se relaciona com o tempo e a 

temperatura por meio da equação proposta por Beck [2]: 

𝐷 = 𝐾𝑡𝑛 (1) 

sendo n o expoente do tempo e K uma constante que 

depende da temperatura, em m s-n, por sua vez dada por: 

𝐾 = 𝐾0exp(
−𝑄

𝑅𝑇
) (2) 

onde K0 é uma constante, Q, a energia de ativação para o 

crescimento de grão, em J mol-1, R a constante geral dos 

gases, 8,314 J mol-1 K-1 e T a temperatura absoluta, em 

K. Na discussão do artigo de Beck [2], Burke [3] propôs 

uma equação que levasse em conta o tamanho médio de 

grão inicial D0, dada por: 

𝐷2 −𝐷0
2 = 𝐾𝑡 (3) 

A forma mais geral da evolução do crescimento de 

grão frequentemente encontrada na literatura [4], no 

entanto, é dada por: 

𝐷𝑛 −𝐷0
𝑛 = 𝐾𝑡 (4) 

Análises da cinética de crescimento de grão podem 

ser encontradas em diversos trabalhos científicos. Nesse 

trabalho são analisados três métodos de se conseguir 

determinar os valores desses parâmetros com base em 

resultados experimentais publicados por Moravec [4]. 

 

2. Metodologia 

A determinação dos parâmetros mostrados nas 

equações anteriores é a regressão linear pelo método dos 

mínimos quadrados. Desse modo, as equações propostas 

foram linearizadas, levando às equações abaixo: 

𝑙𝑛𝐷 = 𝑙𝑛𝐾 + 𝑛𝑙𝑛𝑡 (5) 

𝐷2 = 𝐷0
2 + 𝐾𝑡 (6) 

𝐷𝑛 − 𝐷0
𝑛

𝑡
= 𝐾 (7) 

Além dessas equações, linearizou-se a Equação (2), 

tornando-se: 

𝑙𝑛𝐾 = 𝑙𝑛𝐾0 −
𝑄

𝑅

1

𝑇
 (8) 

Para a Equação (5), a regressão linear foi feita 

adotando como abscissa ln t e a ordenada, ln D. Para a 

Equação (6), a abscissa foi adotada como t e a ordenada, 

D2. Nesse caso, o coeficiente linear da reta seria igual a 

D0
2. Por fim, para a Equação (7), adotou-se a abordagem 

de Persson [5] com modificação: usou-se a somatória das 

diferenças quadráticas entre os valores do lado esquerdo 

com aquelas do lado direito e tentou-se minimizá-las. 

Por fim, a Equação (8) mostra que o coeficiente 

angular da reta é igual a -Q/R enquanto o coeficiente 

linear é ln K. 

 

3. Resultados 

Resultados experimentais de Moravec [4] para a 

temperatura de 1200 oC podem ser vistos na Figura 1 para 

n igual a 2, oriundo da Equação (6), assim como para os 

demais valores de n, usando a abordagem do modelo de 

Burke [3] e descrito na Equação (6). Nota-se que somente 

o maior valor de n parece ser capaz de prever o 
comportamento do crescimento de grão. 

 

Figura 1 – Evolução do tamanho de grão de Moravec  [4] 

a 1200 oC com n=2 e modelo experimental com valores 

distintos de n (2,31 e 9,69) do modelo de Burke [3]. 

A Tabela I apresenta os resultados obtidos da análise 

de Moravec [4] de acordo com os dois diferentes método, 

que serão parâmetros de comparação para os valores que 

ainda serão levantados e discutidos no presente trabalho. 
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Os valores de Q e K0, além do expoente n, são 

notoriamente diferentes. 

 

Tabela I – Resultados dos parâmetros da Equação de 

Burke [2] a partir dos experimentos de Moravec e sua 

análise [4]. 

 
Q 

(kJ mol-1) 

K0 

(mm2 s-1) 

D0 

(mm) 
n 

441,1 0,447 9,47 × 10−4 2 

191,7 7,07 × 10−8 0,0159 2,18 

329,0 2,31 × 10−6 0,0159 9,69 

Nota-se ainda pela Figura 1 que a influência do valor 

de n é considerável e que eles podem ser muito diferentes, 

sem considerar o fato de que podem variar com a 

temperatura [2]. 

Embora seja afirmado por Ilescas et al. [6] que 

experimentos têm demonstrado que valores de n estejam 

entre 2 e 5, variando de acordo com os fenômenos de 

crescimento de grão envolvidos com difusão e 

precipitados, é possível obter valores maiores, o que 

sugere a necessidade de maior investigação; fato esse já 

demonstrado por Beck [2]. 

O trabalho experimental a ser realizado nesse projeto 

é analisar a cinética de crescimento de grão no aço SAE 

52100. Isso será feito a partir de barras cortadas em 

pequenas bolachas submetidas às seguintes temperaturas 

e tempos de tratamento térmico: 860, 880, 900, 920 e 940 
oC por 5, 25, 125 e 625 minutos.  

Após a manutenção nas temperaturas e tempos 

mencionados, pretende-se manter por determinado tempo 

tais amostras a uma temperatura abaixo da linha Acm para 

provocar a precipitação de carboneto de cromo. Tal 

precipitação tem o objetivo de revelar com acurácia e 

nitidez o contorno de grão austenítico, possibilitando a 

medida do seu tamanho de grão. Um exemplo dessa 

técnica pode ser visto na Figura 2, com setas. 

 

 

Figura 2 – Micrografia obtida por microscopia óptica do 

aço SAE 52100 submetido à técnica de manutenção 

interrompida abaixo de Acm. Ataque: Nital 2 %. 

Em seguida, essas amostras serão lixadas, polidas 

mecanicamente e finalmente atacadas com solução de 

ácido nítrico 2%. O tamanho médio de grão será medido 

de acordo com a norma ASTM E-112 [8]; pelo menos 30 

campos serão medidos em cada amostra, com um número 

médio de interceptos por círculo-teste entre 20 e 40. 

De posse desses valores do tamanho médio, plotar-se-

á um gráfico na escala logarítmica dos tamanhos médios 

e respectivos erros-padrão em função do tempo, também 

na escala logarítmica, e da temperatura. Como mostrado 

na Equação (5), a inclinação das retas mostrará o valor 

do expoente n da Equação de Beck. Já a energia de 

ativação será obtida a partir da Equação (8) posto que se 

terá pelo menos 5 temperaturas investigadas. 

 

4. Conclusões 
Das técnicas de análise para determinação dos 

parâmetros para a análise do crescimento de grão, pode-

se concluir que: 

A técnica modificada de Persson [5] tem potencial 

suficiente para a determinação desses parâmetros 

enquanto a de Moravec [4] não levou a resultados 

consistentes ao assumir a priori o valor de n igual a 2; 

A análise de regressão linear pelo método dos 

mínimos quadrados é superior às investigadas até o 

momento, mas parte do pressuposto de um mesmo valor 

de n para todas as temperaturas. 
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