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Resumo: Com o intuito de estabelecer uma correlação 

entre o tamanho de grão e seu número de vizinhos, 

amostras previamente recozidas para recristalização a 

1200°C por 1, 5 e 25 minutos do aço UNS 43932 foram 

analisadas por meio da teoria dos grafos. Apesar do 

número restrito de grãos analisados até o momento, tal 

correlação aparenta existir. 

 

1. Introdução 
A teoria dos grafos é muito utilizada para estudos 

de redes, principalmente nos ramos neurológico e 

social, e somente recentemente foi usada na análise de 

heterogeneidades microestruturais [1]. A análise de 

redes pode ser realizada através do estabelecimento dos 

nós (grãos) e seus laços (vizinhos mais próximos) e 

consequente construção da rede de nós, que leva à 

determinação dos parâmetros de centralidade de grau 

dos nós e da rede, assim como as variâncias, através da 

teoria dos grafos [2], cujas formulações estão presentes 

na Tabela I. 

 

Tabela I – Fórmulas utilizadas para estudo de grafos. 
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Onde g é o número total de grãos e DC  é a somatória 

das centralidades de cada grão dividido por g. 

 

2. Metodologia 
Amostras do aço UNS 43932 recozidas para 

recristalização foram embutidas, lixadas e polidas 

mecanicamente para serem posteriormente atacadas 

com ácido nítrico 95% sob tensão de 1,5 V por um 

minuto [3]. As micrografias obtidas foram tratadas em 

software de edição de imagens para melhorar o 

contraste dos grãos e seus contornos, como mostrado na 

Figura 1. Os grãos dessas imagens foram numerados da 

esquerda para a direita e de cima para baixo para 

posterior estudo e construção da rede. 

 

 

 

 

Figura 1 – Micrografia da amostra recozida a 1200°C 

por 25 minutos antes (acima) e após (abaixo) a edição 

para revelação dos contornos de grão e análise 

quantitativa. 

 

Com estas micrografias, foi possível determinar a 

área de cada grão pelo software Stream Essentials
®
 e 

relacionar essa área a cada grão outrora numerado. 

Também tornou-se possível construir a rede de nós para 

a geração de uma matriz de adjacência: quando os nós 

eram vizinhos, assumiu-se o valor 1; caso contrário, 

atribuiu-se o valor 0. Com esta matriz, foi possível a 

realização dos cálculos mostrados na Tabela I. Para isso, 

no entanto, não foram considerados os grãos das bordas 

da imagem, ou seja, somente os grãos mostrados na sua 

totalidade foram utilizados nesses cálculos. 
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3. Resultados 
A Tabela II apresenta a área normalizada dos grãos 

da Figura 1. Nota-se, em geral, que os grãos de maior 

área possuem o maior número de vizinhos. A disposição 

dessa tabela é em ordem crescente da centralidade de 

grau CD
’
 (ni). 

 

Tabela II – Área de cada grão, área normalizada e 

parâmetros da análise de redes de grãos da Figura 1. 

Grão 
Área 

(µm²) 

CD 

(ni) 
CD' (ni) 

Área 

normalizada 

17 240,47 3 0,052631579 0,038303170 

33 724,98 3 0,052631579 0,115478156 

42 12,67 3 0,052631579 0,002018136 

47 228,92 3 0,052631579 0,036463433 

12 1366,37 4 0,070175439 0,217641712 

38 727,13 4 0,070175439 0,115820618 

40 626,47 4 0,070175439 0,099787030 

11 8045,03 5 0,087719298 1,281449465 

13 1593,66 5 0,087719298 0,253845511 

16 200,71 5 0,087719298 0,031970014 

21 2295,13 5 0,087719298 0,365578887 

24 10316,97 6 0,105263158 1,643334542 

30 2100,86 6 0,105263158 0,334634666 

41 6186,68 6 0,105263158 0,985442910 

48 1510,77 6 0,105263158 0,240642410 

28 5437,38 7 0,122807018 0,866090952 

29 18024,85 8 0,140350877 2,871081200 

34 6659,04 8 0,140350877 1,060682589 

35 5892,66 8 0,140350877 0,938610049 

10 40804,2 9 0,157894737 6,499481078 

18 14739,43 9 0,157894737 2,347764357 

51 7187,91 9 0,157894737 1,144923440 

39 9473,33 10 0,175438596 1,508955673 

 

A Figura 2 mostra a área normalizada em função da 

centralidade de grau das amostras desse trabalho. A área 

normalizada é obtida pela divisão da área do grão pela 

área média dos grãos de cada micrografia. Nota-se por 

essa figura que há razoável correlação entre a área 

normalizada com a centralidade de grau, o que significa 

que quanto maior a área do grão, maior é o seu número 

de vizinhos, independente do tempo de tratamento 

estudado. 

 

 

 

Figura 2 – Resultados obtidos para as amostras 

recozidas a 1200°C por diversos tempos. 

 

4. Conclusões 
Apesar de a quantidade de grãos das amostras 

estudadas ser relativamente baixa, o trabalho mostrou a 

existência de boa correlação entre o tamanho de grão e o 

seu número de vizinhos. Como as micrografias possuem 

poucos grãos para estudo, há considerável dispersão dos 

pontos estudados. 
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