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Resumo: Este projeto se insere no contexto de 

exploração de resultados obtidos em dissertação de 

mestrado de Moreira [1] e pretendeu 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. Foram realizados os tratamentos assim 

como a sistematização da preparação metalográfica para 

análise por EBSD. 

 

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*. 

De modo geral, dezenas de graus são o que diferem 

a orientação cristalográfica de um grão para seus 

vizinhos. A média dessas orientações pode se dar em 

maior ou menor grau em uma orientação de referência, 

caracterizando a presença de textura. A difração de 

elétrons retroespalhados permite mensurar a textura do 

material. É importante conhecer essa característica 

porque a presença da textura cristalográfica pode 

representar comportamentos anisotrópicos nas 

propriedades mecânicas do material, tipicamente 

encontrados, por exemplo, após a deformação plástica a 

frio para altos graus de redução. Para representar as 

direções dos planos cristalográficos em uma projeção 

bidimensional e melhor estudá-las, utiliza-se a rede de 

Wulff, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – Representação da rede de Wulff. 

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 foram 

tratadas termicamente em diferentes temperaturas e 

tempos, conforme a Tabela I. 

Tabela I – Parâmetros do tratamento térmico. 

O tratamento térmico aplicado no material foi o 

recozimento com utilização do banho de sal em um 

cadinho de grafite.  

Os corpos de prova foram embutidos em resina 

fenólica e desbastados na lixa de mesh 400. Após o 

desbaste, foi feita a limpeza das amostras com água e o 

lixamento com lixas de mesh 600 e 2400, com a 

limpeza das amostras (com água) entre essas duas 

etapas e a limpeza com utilização de água e de 

ultrassom em álcool após o último lixamento. 

Temperatura (°C) Tempo (min) 

500 10 30 90 270 810 2430 

520 10 30 90 270 810 2430 

560 10 30 90 270 810 2430 

600 10 30 90 270 810 2430 
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As amostras devidamente limpas foram submetidas 

cuidadosamente ao polimento inicial com diferentes 

abrasivos de granulometria 6, 3 e 1 μm, com a devida 

limpeza das amostras utilizando água, sabão e algodão 

para “esfregar”, seguido de ultrassom em álcool. 

Feito o polimento inicial e a limpeza, as amostras 

foram polidas com sílica coloidal de pH básico diluída e 

água destilada em abundância. Após essa etapa, foi feita 

a limpeza da amostra com algodão e água destilada 

repetidas vezes e então a amostra foi colocada no 

ultrassom com água destilada, visando a remoção de 

partículas da suspensão de sílica. Posteriormente, as 

amostras foram limpas com água destilada em 

abundância. A limpeza do pano utilizado com a sílica 

foi feita com água, sabão e uma escova visando a 

remoção da suspensão diluída. Com o pano limpo, as 

amostras foram repolidas com excesso de água destilada 

para remoção da microcamada do material que interagiu 

quimicamente com a sílica. Após esse polimento, a 

amostra foi limpa com água destilada e algodão e levada 

ao ultrassom com água destilada. 

Feita a etapa de preparação, a amostra foi extraída 

do embutimento. Isso feito, ela foi levada novamente ao 

ultrassom com água destilada, para que fossem 

removidas partículas da resina e sujeira. Tal retirada é 

importante porque no exame ao microscópio eletrônico 

de varredura (MEV) há necessidade de amostra ser 

condutora. 

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

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

preparação foi bem-sucedida assim como ataque com 

reagente Grade I [1]. 

  
Figura 3 – Micrografias da amostra no estado recebido 

após ataque químico com reagente Grade I [1], à 

esquerda em campo claro e à direita em campo escuro. 

A Figura 4 mostra o primeiro mapa de difração de 

elétrons retroespalhados (EBSD) obtido com precisão 

considerável aceita, isto é, o software reconheceu que a 

imagem apresentava confiança na representação da 

amostra enquanto a Figura 5 mostra o mapa com a 

superfície da amostra. 

 
Figura 4 – Mapa de orientação da amostra (IPF). 

 
Figura 5 – IPF com qualidade de imagem (IQ), 

revelando a superfície da amostra. 

4. Conclusões 
Foi possível encontrar uma forma de obter amostras 

de EBSD para o latão através de polimento mecânico. 

A produção de amostras para EBSD é 

extremamente delicada e é possível ter uma ideia da 

qualidade da amostra usando técnicas de microscopia 

óptica, como metalografia com ataque químico e campo 

escuro do microscópio. As etapas críticas de produção 

das amostras são o polimento de 1 μm e a separação do 

embutido da amostra. 

O polimento com sílica é eficiente quando as etapas 

anteriores foram bem sucedidas, caso contrário não 

ocorre desenvolvimento do polimento da amostra. 

Deve-se ter cuidado com o tempo de uso da sílica, uma 

vez que a interação dessa com o latão resulta em um 

ataque químico. 
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