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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo o estudo de características químicas e de deformação de 

inclusões não metálicas de aços aplicados na construção mecânica provenientes do processo 

de lingotamento contínuo, relacionando aspectos de deformação de várias inclusões com as 

fases apresentadas. 

As análises referentes às fases presentes foram realizadas por técnicas de mjcroanálise de 

raios X, e as referentes a suas características de deformabilidade através de ensaios de 

compressão a quente. 

Buscou-se comparar os resultados de análises químicas em várias inclusões através do uso de 

espectrometria por di spersão de comprimento de onda (WDS) com resultados de análises por 

espectrometria por dispersão de energia (EDS), sendo a última tomada como rotineira e a 

primeira como técnica de base. 

Em relação ao mecanismo de deformação, amostras que continham inclusões e que eram 

provenientes de tarugos brutos de fusão foram submetidas a ensaios de compressão a quente 

com diferentes graus de deformação final e diferentes velocidades de deformação. 

Desta forma pode ser gerada uma rotina de análise que possibilitou o agrupamento das 

inclusões anal isadas de acordo com suas características qu~micas e morfológicas, as quais 

foram relacionadas com as características de deformação. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to correlate the chemical and deforrnation characteristics of non

metallic inclusions presented in structural carbon steels produced by the continuous casting 

process, with their microestrutural and morphological protile. 

The microestrutural analyses were carried out by X-ray microanalysis techniques, and the 

deformation analysis by hot compression tests. 

The results from chemical analysis by Wavelength Dispersive Spectrometry (WDS) were 

compared with those obtained by Energy Dispersive Spectrometry (EDS), with the fust one 

applied as basis analysis and the second as routine analysis. 

In terms of deforrnation mechanisms, samples with inclusions from continuous casting billets 

were submitted to hot compression tests with different final deformation degrees and different 

deforrnation rates. 

In such way, an analysis routine could be obtained, making possible to rel~te the chemical and 

morphological features of the inclusions with their deforrnation characteristics. 



1 - Introdução 

Nos últimos anos, a indústria siderúrgica, visando maior competitividade, intensificou 

investimentos em tecnologias que aliam produtividade e qualidade. Dentro desta tendência, 

destaca-se o lingotamento contínuo, que possibilita a produção de tarugos, blocos e placas em 

grande quantidade, com baixo custo e nos mais diferentes tipos de aço. 

O aumento das exigências de mercado por produtos isentos de impurezas com o menor 

custo de produção possível levou as usinas de aço, principalmente as que trabalham com linha 

de lingotamento contínuo, a realizarem enormes esforços para concil iar produtividade com 

limpeza de produto. 

Um dos maiores problemas encontrados por estas indústrias tem sido o controle de 

determinados tipos, quantidade, morfologia e distribuição de inclusões não metálicas, as quais 

são inerentes ao processo de fabricação. 

Inclusões não metálicas são partículas de óxidos que não !lotaram até a linha de 

escória e ficaram retidas no aço solidificado após o processo de lingotamento. 

Dentro deste contexto, inclusões não metálicas, apesar de constituírem apenas uma 

ínfima parte na massa total do aço produzido, apresentam uma grande importância nas 

propriedades do produto final. Por serem partículas de segunda fase e possuírem índice de 

deformabilidade diferente do aço, induzem principalmente a formação de trincas, afetando 

diretamente as propriedades mecânicas do produto final, justificandÇ> assim os inúmeros 

esforços em controlar seu aparecimento. 

As causas para o aparecimento das inclusões são inúmeras dentro do processo de 

fabricação do aço. Como classificação geral, as inclusões podem ser originadas por fatores 

endógenos ou exógenos ao banho metálico. As inclusões endógenas são resultantes de reações 

químicas no aço líquido, enquanto que as exógenas são resultantes de fatores externos ao 

banho metálico. Entre estes fatores externos estão o imenso contato que o aço líquido tem 

com insumos (escorificantes, refratários) e as inúmeras fontes de contato com o ar e de causa 

de reoxidação. Além das interações com insumos que ocorrem no forno 'elétrico a arco 

durante a operação de vazamento, no refino secundário (no fomo-panela e no 

desgaseificador), e no vazamento para o distribuidor, ainda ocorrem os contatos inerentes a 

passagem do aço líquido nas válvulas e nos moldes do processo de lingotamento contínuo 

após o distribuidor. 

As características químicas e morfológicas destas inclusões são passíveis de estudo 

tanto no tarugo bruto de fusão quanto no produto acabado ou semi-acabado. Salienta-se que as 



2 

análises nas inclusões do produto bruto de fusão implicam em melhores análises químicas e 

morfológicas, pois as inclusões e as fases nelas presentes não apresentam nenhum grau de 

deformação (o que pode separar fases, fragmentar inclusões ou até mesmo modificar algumas 

das fases presentes). 

Ainda assim, análises nos produtos pós-deformação também são válidas, pois muitas 

vezes antes do processo de laminação as inclusões podem passar desapercebidas em linhas 

normais de inspeção (em função de seu tamanho reduzido). 

A análise e acompanhamento do processo de deformação destas inclusões também são 

informações de grande valia. É sabido que as inclusões, além de possuírem padrões de 

deformabilidade diferentes do aço, também possuem características de deformação diferentes 

entre si, sendo importantíssimo saber o quão catastrófica é uma classe ou outra de inclusões 

em função de seus mecanismos de quebra ou de deformação. 

Sendo assim, para o aciarista, torna-se necessária uma boa identificação do perfil 

químico e morfológico destas inclusões para uma possível atuação ou alteração na linha de 

produção normal ev itando seu aparecimento. Abre-se, também, a possibilidade de alterações 

no processo produtivo que possam vir a favorecer o aparecimento de determinado tipo de 

inclusões em detrimento de outras, as quais seri am mais prejudiciais no produto final. 

Este trabalho· foi desenvolvido com o apoio da empresa Aços Finos Piratini - Grupo 

Gerdau, tendo sido a matéria-prima para o desenvolvimento do trabalho fo rnecida por esta 

empresa. 

Em função de exigências de velocidade de produção, na maioria das vezes as análises 

pertinentes à identificação das inclusões encontradas em linhas de trabalho se dão de forma a 

não serem identificadas as fases individualmente, e sim de forma a se obter uma idéia geral da 

composição química das inclusões. Normalmente as inclusões encontradas nos aços são 

compostas de várias fases, sendo que se investigações por microanálise forem realizadas de 

forma a englobar mais de uma das fases da inclusão, o valor médio obtido não será indicativo 

das fases da inc lusão. 

Em linhas gerais, este trabalho busca investigar aspectos (químicos e de deformação) 

de inclusões não metálicas em aços de construção mecânica provenientes do processo de 

lingotamento contínuo. Características de deformação de vários tipos de inclusões foram 

relacionadas com seu perfil microestrutural. 

Busca-se comparar os resultados de análises químicas pontuais obtidos em várias 

inclusões com a técnica de espectrometria por dispersão de comprimento de onda (WDS) com 

análises rotineiras efetuadas em uma usina siderúrgica, norteando assim o operador sobre o 
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quão distante destes valores ele estaria ao efetuar análises químicas pontuais com 

espectrometria por dispersão de energia (EDS). 

As anál ises referentes a composição química e as características de deformabilidade 

das inclusões foram realizadas em tarugos de aço de construção mecânica provenientes da 

técnica de lingotamento contínuo. 

As investigações referentes ao seu aspecto microestrutura1 foram realizadas por 

técnicas de microanáJise de raios X e as referentes a suas características de deformabilidade 

através de ensaios de compressão a quente em uma máquina de testes servo-hidráulica. 

Salienta-se novamente o intuito de obter uma boa caracterização de fases componentes 

de inclusões não metálicas (voltada à aplicação em parque industrial ) levando em conta dados 

referentes a sua composição química vindos da literatura e, mais ainda, levando em conta as 

variações nos valores finais de quantidade de elementos obtidos por análi ses quantitativas em 

espectrometria por dispersão de comprimento de onda e por análises semiquantitativas obtidas 

em espectrometria por dispersão de energia. 

Através desta identificação poderá ser gerada uma rotina de análise que, levando em 

conta as limitações inerentes a análises dentro de uma linha de produção, poderá ser 

aproveitada por aciaristas no intuito de relacionar características estruturais com a origem das 

inclusões não metálicas. 

Ainda como objetivo do trabalho, as mesmas análises aplicadas a inclusões de tarugos 

foram feitas em barras de aço que foram submetidas a processo de lamir:tação normal em linha 

de produção. As características de danos no material após grandes reduções foram 

relacionadas com aspectos de fases de inclusões, de separação de fases de inclusões e também 

de possível especificação de dados a partir das inclusões deformadas para serem relacionados 

com sua origem. 

Como objeti vo final do trabalho, o mecanismo detalhado de deformação de inclusões 

foi estudado. Menciona-se que inclusões provenientes de tarugos brutos de fusão foram 

submetidas a ensaios de deformação a quente objetivando simular as condições de laminação. 

Os corpos de prova foram submetidos a diferentes graus de deformação final com diferentes 

velocidades de deformação. Para cada etapa e cada condição de contorno empregada, as 

inclusões foram analisadas em função de suas características de quebra· e de deformação, 

sendo gerados dados de como cada classe de inclusão estudada se comporta. Isto é, suas 

características de quebra, o momento de iniciação de danos c a forma de propagação de danos 

foram relacionados com altos ou baixos níveis de deformação final e com altas ou baixas 

velocidades de deformação. 
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2 - Revisão bibliográfica 

2.1 - A origem de inclusões não metálicas 

Usualmente as inclusões não metálicas são divididas em dois grupos: um de inclusões 

originadas por fatores endógenos e outro por fatores exógenos ao banho metálico. O primeiro 

contém inclusões resu ltantes de reações químicas no aço líquido ou durante a sua 

solidificação, enquanto que o segundo contém inclusões resultantes da incorporação mecânica 

de escórias, refratários ou materiais externos ao banho metál ico (Gattelier, Gaye e Lehman, 

1995). 

Na real idade, inclusões endógenas provêm de precipitações resultantes de reações 

homogêneas no aço. Elas são compostas basicamente de óxidos e sulfetos e as reações que 

induzem sua precipitação podem ser ocasionadas tanto por adições de elementos de liga ao 

aço quanto por simples mudanças de solubilidade durante o resfriamento do aço (Pagliano, 

Madias e Reggiardo, 1992). 

As inclusões exógenas ocorrem em grande variedade, mas, na maioria dos casos, elas 

são facilmente distinguíveis das endógenas em função de suas características morfológicas 

serem de, geralmente, um maior tamanho, ocorrência esporádica (esporadicidade temporal em 

função de serem provenientes de incorporação mecânica de insumos), localização preferencial 

no lingote ou tarugo, formas Lrregulares e estruturas complexas (por possuírem várias fases 

provenientes dos próprios insumos que as originaram). Geralmente elas são compostas de 

óxidos em função da composição química das escórias e refratários que as originaram (De 

Santis e Fen·eti, 1996). 

Embora esta seja uma boa classificação para inclusões não metálicas, é comum 

observar a presença de inclusões exógenas atuando como sítios. de nucleação para inclusões 

endógenas. Sendo assim, para se obter uma boa indicação da origem das inclusões não 

metálicas, é necessário ter um bom conhecimento sobre seus aspectos quírriicos, da forma 

como elas podem ter sido criadas no aço e sobre as características das possíveis fontes destas 

inclusões (Wilcox, Whitwood e Dyson, 1997). 

2.1.1 - Produção de aço em aciarias elétricas com lingotamento contínuo 

O atual perfil de produção de aço baseia-se, fundamentalmente, nos processos de 

Conversor LD (BOF) e de Forno Elétrico a Arco (EAF). O ciclo normal produtivo em uma 

aciaria de aços especiais que utiliza o processo EAF é apresentado na figura 1 (foi o tipo de 



processo produtivo utilizado no trabalho). 

Processo forno elétrico a arco 

LEGENDA: 

~ d l\ltlbUidor d e tln;otam•nto conttnuo 

' D tetutino .,. uto 

romo elétrico a erco 

llngotamento contmuo 

renno secundário/ desgaseiflcador 
a vácuo 
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Figura 1 - Ciclo normal de produção em uma aciaria para aços especiais que tem por base o processo de 
forno elétrico a arco (adaptado de Ferreira, 2000 c Zettermann, 2001). 

Percebe-se na figura 1 o grande con'tato que o aço líquido tem com insumos 

(escorificantes, refratários) além das inúmeras fontes de reoxidação em função do contato 

com o ar. Além das interações que ocorrem no forno elétrico a arco durante a operação de 

vazamento, no refino secundário (no forno panela e no desgaseificador), e no vazamento para 

o di stribuidor, ainda ocorrem os contatos inerentes à passage m do aço líquido nas válvulas e 

nos moldes do processo de lingotamento contínuo após o distribuidor (Carreno et al., 1998). 

2.1.2 - A prática de desoxidação no aço 

O teor do oxigênio no aço líquido depende da natureza dos outros elementos presentes 

em adição ao ferro, sendo o carbono o mais importante. Este teor em um banho de aço líquido 

vai de 0 ,01 % a 0,1 %, dependendo da composição química do aço. Usualmente todo este 

oxigênio está em solução com o aço, mas uma parte dele pode se apresentar como pequenas 

inclusões óx idas no banho. 

O principal objetivo da prática de desoxidação é a d iminuição da quantidade de 

oxigênio no aço. Este processo ocon·e pela chamada desoxidação por precipitação, verificada 
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pela adição ao aço líquido de elementos que tenham maior afinidade pelo oxigênio do que o 

próprio ferro (Emi et ai., 1975). 

Destaca-se também que existem duas formas de prática de desoxidação: desoxidação 

primária e secundária. A primeira ocorre em temperatura constante quando o elemento de 

desoxidação é adicionado ao banho metálico, e a segunda ocorre durante o resfriamento, tanto 

do aço líquido quanto do sólido, devido à queda de solubilidade do oxigênio com a queda de 

temperatura. O produto de desoxidação da primeira possui maior possibilidade de escapar do 

aço do que o da segunda. Entretanto, as inclusões sólidas encontradas no aço que são 

resultantes da prática de desoxidação são provenientes de ambas as formas citadas 

anteriormente (Eijk, Grong e Walmsley, 2000). 

A descrição geral de afinidade do oxigênio por diferentes elementos químicos é dada 

pelas curvas de energia livre de formação de seus óxidos em função da temperatura. A figura 

2 apresenta as energias livres de formação padrões ôG0 (K cal) em função da temperatura 

utilizada. As linhas pontilhadas são linhas de pressão de oxigênio (atm) iguais as das fases 

gasos·as. 

Figura 2- Energias livres de formação (.tlG") para óxidos de elementos em função da temperatura (Muan 
e Osborn em kiessling c Langc, 1968). 

De acordo com a figura 2, em princípio, todos os elementos com uma energia livre de 
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formação de óxido menor do que a do FeO podem atuar como elementos de desoxidação. 

Entretanto, as condições para os valores de 60° apresentados na figura 2 são para elementos 

puros quando sua atividade for igual a 1. O aço líquido deve ser olhado como uma solução 

diluída com grande número de elementos no ferro, sendo que para muitos deles a solução está 

longe de atingir a saturação ou de atingir o ponto onde sua atividade é 1. Assim, os valores de 

atividade podem ser aumentados ou diminuídos quando os elementos estão dissolvidos no 

ferro. Desta forma menciona-se que a atividade dos diferentes elementos, quando em solução 

no aço líquido, é diferente da atividade dos elementos puros, apresentando esta figura apenas 

uma tendência do processo (Ma e Zanke, 1998). 

2.1 .3 - Inclusões oriundas da desoxidação com elementos de liga 

2.1.3.1 - Manganês 

Este elemento é um desoxidante fraco para aços (figura 2). Se o Mn for adicionado a 

um banho de ferro liquido contendo oxigênio, inclusões de MnO-FeO em solução sólida são 

usualmente formadas. Estas inclusões de oxidação são pequenas e uniformemente distribuídas 

no aço. Sua morfologia depende da razão de MnO:FeO e, sendo assim, do teor resultante de 

Mn de aço. Se o aço possuir um baixo teor de Mn, as inclusões resultantes terão um teor de 

menos de 30% de MnO em solução sólida, sendo assim inclusões esféricas monofásicas 

(quando o Feü é alto elas solidificam após o ferro tendo forma esférica). 

Com maiores teores de Mn no aço as inclu~ões tendem a ter um maior teor de MnO, 

mas ainda assim mantém a sua forma globular. Se o aço possuir um teor de Mn maior do que 

0,7%, as inclusões são praticamente puro Mnü com estrutura dendrítica por terem 

solidificado antes que o ferro (K.iessling e Lange, 1968). 

2.1.3.2 -Silício 

O Si é um desoxidante bem mais efetivo do que o Mn (figura 2). Quando o ferro é 

desoxidado com Si, os produtos de desoxidação são tanto silicatos de ferro (líquidos no ponto 

de fusão do ferro/aço) quanto Si02 sólida. Inclusões de Si02 pura são formadas se o teor de Si 

do aço for maior 0,08% (Jacobi e Rakoski, 1995), sendo vítreas e apresentando usualmente 

formato globular com diâmetros até 50 ~m. 

Satélites de pequenas inclusões são geralmente encontrados ao redor das inclusões 

vítreas de Si02, conduzindo assim a hipótese de que pequenas inclusões coalescem e crescem 

até formarem as grandes inclusões vítreas de Si02 • 

Outra hipótese apresentada (ltoh, Hino e Ban-Ya, 1997) é a de que uma redução de 
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outros óxidos de Fe e Mn presentes na inclusão ocorra em função do Si presente no aço, 

sendo gerada assim uma camada superficial rica em Si02 na inclusão. O volume da inclusão 

decresce em função da própria redução dos óxidos de Fe e Mn. O aço que circunda a inclusão 

será então rico em oxigênio, enquanto que a superfície da inclusão será rica em Si. Os dois 

elementos irão di fundir em sentidos opostos e assim pequenos núcleos de inclusões de Si02 

serão formados ao redor das grandes inclusões vítreas de Si0 2. 

É citado aqui que Si02 pode ser proveniente de fatores exógenos, sendo importante 

verificar o quanto quartzo está ou não presente na inclusão, pois se isso acontecer será um 

indicativo de que a inclusão não pode ser um produto de desoxidação (Kiessling e Lange, 

1968). 

2.1.3.3 - Silício/Manganês 

Embora a desoxidação com Si seja mais efeti va do que a desoxidação com Mn, o usual 

é proceder a prática de desoxidação utili zando ambos os elementos simultaneamente em 

função de ser obtido assim um teor de oxigênio residual muito baixo no aço (Faurling, 1999). 

Normalmente, a desoxidação é feita por adição destes elementos na panela durante a operação 

de vazamento e as curvas para calcular o oxigênio residual para diferentes adições e 

temperaturas são amplamente fornecidas na literatura (Kiessl ing e Lange, 1968). 

Acima da fa ixa de composição aplicável à desox~dação do aço, o produto de 

desoxidação é essencialmente silicato de manganês líquido com Si02 sólida, com pouca ou 

nenhuma presença de óxido de ferro em solução sólida. As inclusões são globulares com Si02 

vítrea ou Si02 cristobalita e rondonita (MnO.Si02) cristalizando em matriz de silicato de 

manganês. 

Como esperado, a composição das inclusões depende da relação [%Si]/[%Mn] do aço, 

assim foi investigada uma constante de equilíbrio K que relaciona os dois teores (Turkdogan 

K _ [%Si) . (a.w"oY d 
em Kiessling e Lange, 1968). Foi proposta a fórmula a seguir: -

2 
( ) , on e 

[%Mn] as;o2 

(%Si) 
foi concluído que existe um valor crítico da relação acima do qual somente Si02 

[%Mn]2 

sólida se forma como produto de desoxidação (asi02=1), não participando assim o Mn da 

reação de desoxidação. 

2.1.3.4 -Alumínio 

O A1 é um desoxidante muito forte em aços normais (figura 2). Na prática, inclusões de 

Ab03 são geralmente aglomerados de Ab03. Foi mostrado (Lee et ai. , 2000) que as partículas 
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nestes aglomerados estão todas em contato formando uma unidade tridimensional, sendo 

mantidas em contado em função da energia superficial do aço líquido (um agregado de 

partículas é uma unidade mais estável do que partículas separadas devido à queda na 

superfície total de aço que a cerca). Estas grandes unidades de Ah03 estão normalmente em 

contato com a superfície do aço através de um dos cantos do agregado. A razão é que cada 

vez que a partícula do agregado toca a superfície do aço que está em contato com a escória, 

sua energia superficial cai e a partícula é mantida neste lugar, ancorando todo o resto do 

agregado (Miki e Thomas, 1999). 

Se AI for ad icionado como desoxidante inicial , inclusões de a -AI20 3 serão formadas, 

tendo a maioria capacidade de flotar e deixando uma quantidade mínima de "clusters" de 

alumina no aço, as quais, na subsequente adição de outros desoxidantes mais fracos, não 

nuclearão inclusões não metálicas no aço. Entretanto, se como na desoxidação convencional 

de panela, os desoxidantes forem adicionados mais ou menos simultaneamente, silicatos de 

manganês/alumínio irão se formar e, como eles possuem maior estabilidade no aço líquido, 

eles têm maior tendência a permanecerem retidos como inclusão no aço. · 

De acordo com a literatura (Faurling, 1999, Lee et ai., 2000, Cicutti, Madias e 

Gonzales, 1997) as inclusões não .metálicas originadas de desoxidação de Al podem ser 

resultantes de três mecanismos diferentes de desoxidação ou de uma teação entre altas 

concentrações de alumínio metálico e oxigênio. 

Os mecanismos propostos e a reação entre o AI metálico e oxigênio são apresentados 

resumidamente a seguir: 

1) Desoxidação por nucleação homogênea: 

Um valor de super saturação muito alto é necessário para a realização do primeiro 

mecanismo proposto, e a nucleação é terminada em menos de três minutos, sendo o tamanho 

das inclusões determinado pela super saturação. Elas aparecem como aglomerados de a

AbOJ finamente dispersos, sendo que seu movimento no aço líquido determina sua posição 

no tarugo. Elas flotam no aço e têm a tendência de estarem ancoradas a superfície (Hassal et 

ai., 1998). 

2) Desoxidação por pequenos núcleos: 

Os núcleos que se apresentam no aço são, por exemplo, provenientes de escórias de 

forno emulsificadas, reações entre o aço e os refratários ou oxidação superficial do aço. Não é 

necessário que haja sÜper saturação para que ocorra a desoxidação a p~rtir destes núcleos. As 

inclusões resultantes possuem pequenos teores de Fe0.Ab03, mas em adição ao Al20 3 elas 

podem apresentar quantidades variáveis dos óxidos dos citados núcleos (MnO, Si02 e CaO). 
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Entretanto, nestas inclusões, parte ou todo o Ah0 3 pode vir do refratário (para aços fabricados 

com escória básica), e neste caso é uma tarefa difícil determinar qual é a sua origem: 

desoxidação ou reações com refratários. De uma maneira geral, pequenas inclusões são mais 

provavelmente produtos de desoxidação do que as grandes, e seu teor de Fe deve ser menor. 

3) Desoxidação em grandes inclusões: 

Geralmente grandes inclusões são formadas por nucleação homogênea nos lugares de 

introdução do AI metálico no banho. Quando este é levado para partes do banho que são ricas 

em oxigênio e pobres em AI, as inclusões resultantes contêm apreciáveis quantidades de 

FeO.Ab03. 

4) Reação entre altas concentrações de AI metálico e oxigênio: 

Algumas vezes inclusões de Al20 3 podem ser vítreas ou parcialmente fundidas. Não é 

fácil explicá-las como produtos de desoxidação (produtos de reação entre o AI e o oxigênio no 

aço líquido), pois para serem vítreas e fundidas devem provavelmente ter alcançado o ponto 

de fusão do Ah03 (2050°C). A literatura (Yin et al., 1997) sugere que elas sejam formadas 

através de reação entre o AI metálico na temperatura do aço líquido e o oxigênio na superfície 

do aço. Uma explicação alternativa pode ser a ocorrência de superaquecimentos locais no 

banho metálico com picos de temperatura resultantes da reação entre o alumínio metálico e o 

oxigênio. A presença destas inclusões indica um excesso de alumínio metálico ou uma 

ineficiente técnica de desoxidação. 

Ainda assim, a presença da fase a -Al20 3 cristalizada na matriz ~a inclusão não é uma 

prova de origem de desoxidação, enquanto que sua cristalização direta na matriz metálica, 

esta sim é uma indicação de origem de desoxidação (levando-se sempre em conta que 

algumas vezes, após deformação, a fase pode se separar da matriz da inclusão e aparecer 

como fase isolada no aço). 

2.1.3.5 - Cálcio 

A energia livre de formação do CaO é a mais baixa entre os óxidos comuns (figura 2), 

sendo assim um forte desoxidante. O problema do uso do cálcio na desoxidação está em ele 

possuir uma solubilidade muito baixa no aço, tornando o processo de desoxidação complicado 

e não totalmente esclarecido. O Ca possui um baixo ponto de fusão e é adicionado ao aço, 

muitas vezes, como ligas de Ca-Si. 

As inclusões de desoxidação primárias são assim silicatos de cálcio possuindo 

geralmente várias quantidades de Ab03, FeO e MnO em solução sóJida, dependendo da 

composição da liga de desoxidação e da própria prática de desoxidação (Kalicka, Iwanciw, 
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Cebula, 1996). Algumas vezes diferentes combinações de desoxidação com Ca e Al são 

utilizadas, sendo que isto pode resultar em precipitação de inclusões globulares de cálcio 

aluminatos. Entretanto, não é possível para inclusões com Ca contendo MgO serem produtos 

de desoxidação primária. Quando elas aparecem são provavelmente originadas de uma reação 

entre o Ca e os silicatos de magnésio das escórias de panela durante a desoxidação na panela 

(seção 2.2.2, item b). 

2.1.3.6 - Outros desoxidantes 

• Cromo 

O cromo é considerado um metal fraco como desoxidante (figura 2). Escolaita Cr20 3 

ou Cromita FeO.Cr20 3 são os possíveis produtos de desoxidação dependendo da atividade do 

Cr no banho metálico. Cromita tetragonal deformada foi observada principalmente como fase 

intermediária durante recozimento, com a deformação da rede dependendo das atividades de 

Cr e oxigênio no banho. O produto final parece ser cromita com sistema cristalino cúbico. As 

inclusões de Cr20 3 para aços com altos teores de cromo parecem ser produtos de 

transformação da eremita (Huet, Jonsson e Reinholdsson, 1997). 

• Titânio e Zircônio 

O titânio e o Zircônio são metais fortes como desoxidantes (figura 2), sendo que o Ti 

está geralmente presente em ligas desoxidadas com Ca. Um estudo dos mecanismos de 

desoxidação do Fe por Ti foi realizado (Evans e Slóman em K.iessling e Lange, 1968) e uma 

grande série de inclusões de titânio-ferro-oxigênio foi encontrada e classificada de acordo 

com seu aumento de teor de oxigênio como segue: 

Ti0---7Ti20 3---7Ti30 5---7Ti02---7FeO.Ti02---7Fe2Ti04 

O ~r é extremamente assemelhado com o Ti , tanto do ponto de vista cristalográfico 

quanto metalúrgico. Sendo assim, pode ser assumido que ele vai ter o mesmo comportamento 

que o Ti citado por Evans e Sloman. 

Estes elementos não são utilizados em práticas normais de desoxidação em função dos 

altos custos envolvidos. 

2.1.4 - Desoxidação a vácuo 

O vácuo também deve ser incluído nos processos de desoxidação em função de ele ter 

uma influência no teor de oxigênio e, sendo assim, na quantidade de inclusões do aço. 

A desoxidação sob vácuo é uma reação do carbono com o oxigênio para formar 

monóxido de carbono gasoso, e o efeito do carbono na desoxidação no aço aumenta devido à 
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queda da pressão de monóxido de carbono resultante do tratamento a vácuo. Seu efeito é bem 

mais pronunciado em aços que possuem altas atividades de carbono e oxigênio (aços alto 

carbono quando comparados a aços baixo carbono e aços acalmados ao Si quando 

comparados aos acalmados a Al ou Ca). O efeito, entretanto, é bem mais dependente do 

procedimento empregado para o aço e escória e dos métodos de desoxidação e de adição de 

elementos de liga do que do próprio tratamento a vácuo. O efeito da fusão a vácuo em 

inclusões não metálicas é diferente do efeito da desgaseificação a vácuo na panela, quando o 

aço líqu ido está em contato com refratários durante o tratamento a vácuo (Wolf, 1992). 

Expresso de manei ra geral, o efeito dos tratamentos a vácuo em inclusões não metáli cas 

pode ser descrito como segue (W olf, 1993, Yang, Lee e Kim, 1991 ): 

a) a quantidade e tamanho das inclusões óxidas endógenas decresce devido à queda do 

nível de oxigênio do aço; 

b) o perfil da precipitação de inclusões de sulfetos muda; 

c) existe um risco crescente da precipitação de grandes inclusões exógenas devido às 

reações do aço com refratários e escórias emulsificadas; 

d) a influência nas inclusões é maior em aços de alto carbono e baixa liga do que em 

aços de baixo· carbono e alta liga, sendo também maior em aços básicos do que em aços 

ácidos. 

2.1.5 - Outras fontes de inclusões 

• Inclusões de ferro-ligas 

De uma maneira geral, existe uma possibilidade que as inclusões não metálicas que 

estavam nos ferro-ligas sejam mantidas como inclusões não metálicas no aço. Normalmente 

os ferro- ligas são comparativamente ricos em inclusões não metálicas, sendo elas geralmente 

ricas em elementos de liga com estrutura característica e complexa. 

Geralmente é difícil fazer uma relação direta entre inclusões no aço solidificado e 

inclusões em ferro-ligas por não ser usual que as inclusões que escapam dos ferro-ligas 

mantenham-se imutáveis durante o banho metálico (Frank, 1 999). 

Somente seria necessário utilizar estas ligas com um teor muito baixo de inclusões se 

elas fossem adicionadas muito tarde no processo de fabricação, por exemplo após 

desoxidação. Aparentemente existe uma possibilidade de relação direta entre as inclusões no 

aço e nos fe rro-ligas, especialmente para ligas de ferro vanádio ricas em oxigênio. 

Várias evidências indicam que as inclusões de ferro-ligas geralmente flotam até a 

superfície do aço líquido e juntam-se a escória, ou ainda são dissolvidas. Uma herança direta 
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destas inclusões parece ocorrer somente acidentalmente, por exemplo, quando os ferro-ligas 

não forem completamente fundidos ou dissolvidos ou ainda se uma temperatura muito baixa 

for usada durante o banho. 

• Inclusões provenientes de escória do forno e da panela 

A escória de forno pode ser carregada tanto para a panela quanto para o tarugo e assim 

ser a origem de inclusões não metálicas no aço. Também a escória da panela por si só é uma 

importante fonte exógena de inclusões no lingote. Ela pode ser admitida juntamente com o 

aço líquido e assim ser carregada até o lingote, ou pode aderir a linha de refratários da parede 

da panela durante o vazamento e contaminar a carga de aço seguinte (Yoon et al., 2000). 

Uma composição típica de escória de forno (conversor LD) é de 45-46% CaO, 5% 

Mgü, 1,5-2,5% AlzOJ, 15-16% Si02, 20% FeO, 6% MnO, 1,1-1,5% P20s (%em peso 

Kiessling e Lange, 1968). 

Em geral a escória do forno tende a ser rica em Ca, contendo pouca alumina e pequenas 

quantidades de adições de pequenos refratários como Ti02 e K20. A escória de panela, em 

virtude de poder ser contaminada com produtos de erosão da panela, tende a ser mais rica em 

Alz03 e a conter mais Ti02 e K20. Isto possui efeito na composição das inclusões de tarugo 

resultantes, sendo que inclusões provenientes de escória possuem composição que 

normalmente variam em relação à composição anterior da escória. Isto é um resultado de 

precipitação endógena, principalmente MnO e Si02 nos núcleos de escória (Goransson, Leray 

e Andersson, 2000)- ver também item 2.2. 

• Inclusões de refratários 

Durante todo o processo de produção existe contato do aço com os refratários, e 

reações superficiais e efeitos de erosão são possíveis. Produtos de erosão exógenos atuam 

como núcleos para precipitação endógena, mudando assim continuamente sua composição em 

comparação com o refratário original. Inclusões formadas por reações superficiais possuem 

estruturas que geralmente não tem relação direta com a estrutura e composição de refratários, 

sen~o que sua composição também pode ser bastante diferente. Entretanto, componentes de 

refratários como MgO, Ti02 e K20 servem como traçadores inativos para determinar a 

origem de inclusões (Fuher, Hey e Lee, 1998). 

Refratários e sua relação com inclusões não metálicas em aços são um ponto de estudo 

muito importante no processo de produção do aço (Vilela et al., 1999). A tabela 1 apresenta 

análises típicas para diferentes refratários usados na fabricação do aço. 
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Tabela I -Refratários típicos utilizados na fabricação de aços(% em peso) (Kicssling e Lange, 1968). 

Tipo de refra tário CaO MgO AhOJ CrzÜJ SiOz Outros (Fe203, TiOz, ZrOz) 
Tijolo de magnesita 0,5-3 >85 0,5-4 + 1-3 2-8 

Tijolo de cromo-magnesita 0,5-2 35-50 10-16 25-30 3-5 8-1 4 
Tijolo de magnesita-cromo 0,5-2 55-80 4-7 6- 15 3-5 4-7 

Tijolo de dolomita 50-60 36-40 0.5-3 - 0.5-5 0.5-3 
Cimento de aluminato 20-35 . 60-70 . 2-6 + 

Usualmente, refratários e inclusões, que são produtos de erosão, possuem estrutura e 

composição extremamente relacionadas, e a determinação da origem destas inclusões 

geralmente não é difíci l (Vilela et ai. , 2000a). As dificuldades passam a aparecer se os 

produtos de erosão tiverem sido incluídos no metal líquido em um estado de fina di spersão, 

ou então muito cedo no processo de fabricação do aço a ponto de sua composição ter mudado 

consideravelmente devido a precipitação endógena (Byrne, Cramb e Fenicle, 1985). 

2.2 - Formação de inclusões ao longo do processo de fabricação 

2.2.1 - Geral 

A determinação de sequência de precipitação de inclusões é útil para tentativas de 

intervenções no processo de produção do aço, objetivando minimizar ou eliminar os tipos de 

inclusões mais nocivas de acordo com sua utilização. O tipo, tamanho e composição das 

inclusões no aço líquido mudam nos vários estágios do processo de fabricação (Wanibe et ai. , 

1995). Os parâmetros de importância no processo são o tempo de injeção de oxigênio, 

composição de refratários, prática de desoxidação, composição das ligas de desoxidação e 

detalhes de vazamento e lingotamento (Vi lela et ai. , 2000b). 

2.2.2 -Etapas de nucleação 

Sabe-se que, em geral, o objetivo principal na produção de aços é gerar um produto o 

mais isento de imperfeições e de partículas de segunda fase possível. Ainda assim, inclusões 

não metálicas não podem ser completamente eliminadas por fatores como: dificuldade de 

flotar as menores entre elas, precipitação de novas inclusões a partir de elementos que ficam 

em solução sólida tanto no resfriamento quanto na solidificação do metal e pelas reoxidações 

que se produzem com a atmosfera, as escórias e os refratários (Grimm et al. , 1999). 

Um relato geral para a relação entre as diferentes inclusões e os vários estágios do 

processo de fabricação do aço foi dado por Pickering, 1979, em estudo· sobre um aço alto 

carbono com 0,65-0,75%C e 0,6-0,7% Mn, obtido em processo de forno elétrico a arco com 
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escória básica dupla. O objetivo foi determinar em qual parte do processo de fabricação, 

vazamento ou lingotamento ocorriam os picos de presença de inclusões. Este tipo de processo 

não é utilizado em aciarias atuais que possuem forno panela, não sendo mais utilizada a 

escória básica dupla. Ainda assim é mantida aqui a indicação da referência para o leitor. 

Buscando validar um modelo de cálculo termodinâmico preditivo da população de 

inclusões (levando em conta a composição das escórias e do aço), Gattelier et ai., 1992, 

realizaram estudo comparando uma população prevista de inclusões com resultados 

experimentais obtidos em corridas controladas. 

Em uma primeira etapa, para validação do modelo, foi uti li zado um aço acalmado ao 

alumínio e tratado com cálcio. Os autores colocaram que a dispersão de resultados foi muito 

pequena e optaram assim pela validação do modelo. Para esta etapa os resultados não serão 

comentados nesta revisão em função de terem sido apresentados como ppm de alumínio e 

cálcio fixo em forma de óxidos nas inclusões (e também em forma de CaS) tanto para o 

modelo termodinâmico quanto para as análises de microssonda das corridas experimentais. 

Para aços acalmados ao Al, a maior parte do oxigênio está precipitada como Al203 ou 

como cálcio aluminatos quando da adição do desoxidante. Para aços mais fracamente 

desoxidados (baixo teor em AI e desoxidados com Si e Mn), apenas uma pequena fração de 

oxigênio estará ligada a inclusões antes do lingotamento, assim a maioria das inclusões vão se 

formar mais tarde, durante a solidificação do metal (ou no. lingotamento por reoxidação). 

Estas inclusões não serão eliminadas do aço, assim, em uma segunda etapa, Gattelier analisou 

inclusões em um aço de baixo teor em AI desoxidado com Si e Mn. 

Para executar seu cálculo de população prevista de inclusões, o autor colocou a 

necessidade de obter análises confiáveis de oxigênio em solução e de " tracers" de elementos 

fortemente desoxidantes (Al, Ca e Mg). Para a liga estudada as anál ises foram de 16 ppm de 

O, 8 ppm de AI, 3 ppm de Ca e 0,4 ppm de Mg. 

Um primeiro estudo mostrou q~e a 1625°C todo o oxigênio analisado estaria em 

solução sólida com o aço líquido (assim todas as inclusões deveriam precipitar durante o 

resfriamento e solidificação do metal). A 1500°C no distribuidor, segundo o modelo, 5 ppm 

de O deveria estar precipitado como inclusões complexas que poderiam ainda ser eliminadas 

no próprio distribuidor. Estas inclusões, líquidas e homogêneas quando da sua formação, com 

forma esférica no metal sólido, deveriam possuir teores próximos de Si02, A1203 e CaO (30, 

35 e 33% respectivamente), com quantidades pequenas de MgO e MnO (5 e 6% 

respectivamente). No resfriamento, cristais de espinélio precipitariam na matriz da inclusão, 

sendo que esta não teria grandes mudanças em sua composição química. 
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Após a precipitação destas inclusões, os teores de Ca e Mg que restariam em solução 

no metal líquido seriam praticamente nulos, e as inclusões que se formariam em estágios 

posteriores pertenceriam ao sistema SiOrMn0-Ah03. Estas, pelo modelo, representariam 

70% do oxigênio disponível (1 1 ppm em 16) e se dividiriam em dois grupos: 

O primeiro seria de inclusões formadas durante a sol idificação do metal. No começo da 

solidificação as inclusões teriam composição situada no domínio da espessartita, com 40% 

Si02, 25% MnO e 35% Ah03. Cristais de alumina iriam se precipitar, após, nestas inclusões 

durante o resfriamento. Em uma etapa mais tardia da solidificação, em função de segregação, 

as inclusões passariam a ser mais 1icas em Si02 e, no final da solidificação, atingiriam valores 

de Si02 perto da saturação (65% Si02, 19% MnO e 16% Al20 3). 

O segundo grupo seria constituído de inclusões de reoxidação pela atmosfera com uma 

composição média de 49% Si02, 47% MnO e traços de Al20 3, sendo líquidas quando de sua 

formação. Cristais de sílica iriam se precipitar durante o resfriamento, ficando a inclusão com 

composição de 39% Si02 e 47% MnO, com baixos teores de Ah03. 

Assim, ao invés de esperar uma população homogênea de inclusões como em um aço 

acalmado ao alumínio e tratado com cálcio (por praticamente todo o oxigênio já estar 

combinado como alurnina ou cálcio aluminatos na adição de outros desoxidantes), para um 

aço com baixo teor de alumínio espera-se encontrar (pelo modelo) uma população 

heterogênea, sendo ela relacionada com as inclusões formadas nas diversas etapas do processo 

de produção. A figura 3 apresenta a distribuição de inclusões prevista de ser encontrada. 

l;nuult> lnclnsõts 
blrítslru< 

MnO 

l'rtrlpltaçilo "'' 
soUdlflraç:.lo 

(ahmtlnu prtclplhuulo 
durnnft o "'S'fl'tmnttUO 1 

CaO 

lnrlusõts 
prim:Íiias 

(5JIJ>lll 0 ) 
luclusõts mono ou 
blf{.slcas (tspin<Ilo 
pr·rrlpllando dm-am• 
o r·urr·iruntlllo) 

Figura 3 - Previsão de diferentes origens de inclusões óxidas presentes em uni aço de baixo teor de 
alumínio (Gattclicr ct ai., 1992). 

Para verificação de seu modelo, o autor realizou análises quantitativas em cinquenta 
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inclusões encontradas no metal sólido da liga em questão. A tabela 2 apresenta os resultados 

calculados e as médias das análises realizadas para as inclusões encontradas no metal sólido. 

Tabela 2- Composição das inclusões nos diferentes estágios de elaboração (Gattelier et a i., 1992). 

desoxidação (16 inclusões) solidificação ( 14 inclusões) reoxidação (6 inclusões) 

cálculo análise cálculo análise cálculo análise 

início final início final 

%Si02 31 32-36 40 65 35-39 52-55 39 37-40 

%AI203 25 26-33 35 18 20-26 5-8 - <4 
matriz %C aO 33 18-30 - - - - - -

%Mn0 6 3-8 25 19 30-37 25-35 61 52-59 
%Mg0 5 2-5 - - - - - -

precipitados (Mg-Mn)O.Al20 3 (Mg-Mn)O.Al20 3 Al20 3 Al20 3 Al20 3 Al20 3 Si02 Si02 

As inclusões foram classificadas em três grandes famílias as quais estavam em pleno 

acordo com o modelo termodinâmico (36 inclusões), sendo que as restantes seriam originadas 

de fatores exógenos (14 inclusões). 

É mencionado que a previsão de precipitação está em bom acordo com a população de 

inclusões encontrada no metal solidificado, e é sugerido que, para evitar o aparecimento das 

mais nocivas entre elas (as que conduzem a formação de fases cristalizadas duras - espinélios 

e alumina) seria útil reduzir o teor em aluminio a valores ainda mais baixos (Gatellier et al., 

1992, Gaye et al., 1987). Foi então reduzido o teor de alumínio para 5 ppm. Observou-se uma 

redução no teor de alumina das inclusões, sendo evitada assim a precipitação de espinélios nas 

inclusões de desoxidação. Foi notada também uma diminuição na temperatura líquidus das 

inclusões de início de solidificação, tornando improvável a cristalização de alumina. 

2.3 - Os tipos de inclusões não metálicas em aços 

2.3.1.1 - Geral 

Vários tipos de inclusões em aços podem ser discutidos utilizando este sistema como 

ponto de referência. É sabido que várias fases deste sistema possuem urp amplo limite de 

homogeneidade ou uma composição que difere das fórmulas estequiométricas reportadas 

(tabela 3). Sendo assim, é útil discutir cada possível variação dentro do sistema dando atenção 

tanto às composições estequiométricas quanto aos exemplos práticos da presença de outros 

elementos em solução sólida dentro do sistema. 

A tabela 3 apresenta um sumário das diversas fases do sistema Mn0-Si0z-Ah03. 



Tabela 3 - Fases reportadas como existentes no sistema MnO-Si0 rA120 3 (Kicssling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg c Claringbull, 1965). 

Nome Fórmula química Estequiometria (o/o em peso) 

MnO SiOz Ah0 3 

Coríndon- tabela 4 AI20 3 - - 100 

Cristobalita, tridimita, quartzo - tabela 5 Si02 - 100 -

Manganosita - tabela 6 MnO 100 - -
Galaxita - tabela 6 MnO.AI20 3 41 - 59 
Mulita - tabela 9 3AI20 3.2Si02 - 28 72 

Rondonita -tabela 10 MnO.Si02 54 46 -
Tephroita - tabela 11 2MnO.Si02 70 30 -

Espcssartita - tabela 12 3MnO.AI20 3.2Si02 43 36 21 

Mn-anortita MnO.AI20 J.2Si02 24 4 1 35 
Mn-cordierita 2Mn0.2AI20 3.5Si0 2 22 46 32 
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A figura 4 mostra a representação esquemática do diagrama pseudotemário para o 

sistema Mn0-Si0 2-Ah0 3 com as possíveis variações de fases. 

MnO 

• Sptssgr!ilt 

e ~oâ•rLte 2Mn(}ZA1z0p5t~ 

• M!>-Anor thito Mn<>AizOJ·2St~ 

3MnO·AizOJ·3Si0z 

Corundum 

Figura 4 - Representação esquemática do diagrama pseudo ternário do sistema MnO'-SiOrAh03 
(Kiessling e Lange, 1968, Pickering, 1979). 

A figura 5 apresenta o diagrama temário para o sistema ~nO-S i02-Ah03 juntamente 

com os domínios das fases para cada faixa de temperatura. 



FiguraS- Diagrama ternário do sistema Mn0-Si0rA120 3 (Kiessling e Langc, 1968, Pickering, 1979). 

2.3.1.2 - Coríndon (AI203) 

A tabela 4 apresenta aspectos cristal inos e propriedades da fase Coríndon Alz03. 

Tabela 4- Aspectos cristalinos e propriedades da fase Coríndon a-Ah03 (Kicssling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Sis. cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

Ah03 a hexagonal a =7 ,64, c= 12,99A IOO% AI20 J 2050°C 3.96 3000-4500 
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Em adição a fase coríndon a-Al20 3 normal, as fases ~ e 'Y também existem, mas 

somente a a foi reportada como presente em inclusões. A fase y, que possui sistema cristalino 

tipo espinélio, forma solução sólida com os espinélios do tipo AO.B203 (tabela 9). Inclusões 

com Ah03 vítrea também foram observadas. 

A fase coríndon em inclusões é usualmente pura, contendo somente traços de outros 

óxidos metálicos como FeO, Fe20 3, MnO e MgO. Somente o Cr20 3 foi citado como se 

dissolvendo em solução sólida em grandes quantidades com o Al20 3. É geralmente de fácil 

identificação, sendo dura com formato de fases cristalinas (Kawakami et al. , 1999). Em 

seções polidas e não atacadas é usualmente observada como ripas com os finais abertos ou 

como placas (Angeli et ai., 1999). A fi gura 6 apresenta o aspecto das ripas com os finais 
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abertos em uma inclusão de um aço básico que foi acalmado com si lício proveniente de um 

lingote laminado a quente com 0,45 C, 0,22 Si, 0,7 Mn, 0,034 S, 0,002 AI e 39 ppm O (% em 

peso). 

Figura 6- (M) Matriz com 31 MnO, 45 Si02 e 22 A)z03 (%em peso). (C) Coríndon com 100 A)z03 (% em 
peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

A figura 7 apresenta o aspecto das placas em uma inclusão de um aço básico acalmado 

com !erro silício antes do vazamento e com alumínio na panela com 0,33 C, 0,34 Si, 0,60 Mn, 

0,013 P, 0,018 S, 2,43 Cr, 0,12 Ni, 0,49 Mo e 0,05 Cu (% em peso). 

Figura 7- (M) Matriz com 32 MnO, 46 Si02 e 20 A}z03 (%em peso). (C) Coríndon com 100 Al203 (%em 
peso). (G) 38 MnO, 42 A)z03 e 19 Cr20 3 (%em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

A figura 8 apresenta o mesmo aspecto da figura 7, estando a inclusão em um aço 

prqveniente de uma barra laminada com O, 11 C, 0,25 Si, 1,1 O Mn, 0,004 P, 0,03 S, 0,06 C r, 

0,05 Ni, 0,006 N, 0,13 Cu e 0,022 AI solúvel e 0,04 Al insolúvel(% em peso). 
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Figura 8- a) (M) Matriz com 43 M nO, 42 Si02 e 16 AI20 3 (% em peso). (C) Coríndon com 100 Ah03 (% 
em peso). b) (M) Matriz com 48 MnO, 39 Si02 e 16 AI20 3 (%em peso). (G) 41 MnO e 57 Ah03 (% em 

peso). (C) Coríndon com 100 Ah03 (%em peso) (Kiessling e Langc, 1968). 

Nesta figura, a fase coríndon foi separada da matriz de silicato na laminação pela alta 

diferença de propriedades entre a fase coríndon, dura, e a matriz de silicato, mole. A inclusão 

da figura 8b é mais rica em manganês que a da figura 8a. Os autores, Kiessling e Lange, 

sugerem que provavelmente no começo ambas as inclusões possuíam um alto teor de alumina, 

sendo coríndon a primeira fase a cristalizar. Após sua solidificação, sua composição foi 

mudando devido a adição de MnO e Si02 vindas do próprio aço, possibilitando a precipitação 

de galaxita - Mn0.Ah03 (tabela 3) como fase estável (fi gura 8b), sendo assim explicada a 

precipitação de galaxita em um núcleo de coríndon. 

2.3.1.3 - Sílica (Si02) 

Várias modificações desta fase são conhecidas, sendo as seguintes estáveis em pressões 

normais: quartzo<=> tridimita<:=>cristobalita<:=>Si02·fundida. 

A estrutura destas modificações da Si02 são moléculas tridimensionais de tetraedros 

·com vários arranjos espaciais. A transformação entre quartzo e tridimita, tridimita e 

cristobalita, e também entre todas as modificações cristalinas e a fase líquida são associadas 

com rearranjos fundamentais da sílica tetraédrica. 

A tabela 5 apresenta aspectos cristalinos e propriedades da fase sílica Si02. 

Tabela 5 -Aspectos cristalinos e propriedades da fase sílica Si02 (Kiessling e Langc, 1968, Pickering, 1979, 
Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Sis. cristalino Lim. Estabilidade P. fusão Densidade Dureza HV 

Si02 cristobalita te trago na! a =4,97 , c=6,9l A 1470- 1723°C 1723°C 2,23 1600 

Si0 2 tridimita * 870- 1470°C 1670°C 2,26-2,30 1.600 
Si02 quartzo tetragonal a =4,903, c=5,39A <870°C 17 10°C 2,65 1600 

* as estruturas cristalinas das modificações da tridimita não são bem conhecidas, dependendo 

dos ambientes químicos e das condições de temperatura na sua formação (Evans, 1964). 

l:'SCOLA DE ENGENHARIA 
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• Cristobalita 

Em inclusões não metálicas, a cristobalita aparece como dendritas (rosetas) em uma 

matriz vítrea ou cristalizada de vários silicatos metálicos. Ela também aparece como fina 

camada ao redor de inclusões e delimitando a parte interna de vazios que geralmente são 

visíveis em inclusões de silicatos. 

A figura 9 apresenta estes aspectos em uma inclusão de um aço acalmado com silício 

com 0,16 C, 0,35 Si, 0,67 Mn, 0,015 P, 0,017 S, 0,009 N e 100 ppm O (% em peso). 

Figura 9- (Ct) Cristobalita com 100 Si02 e traços de MnO (% em peso). (M) Matriz com 51 MnO, 3 FeO, 
40 Si02 e traços de Ti, AI e S (% em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

A cristobalita pode dissolver percentuais de Ah03, Cr20 3 e outros óxidos metálicos em 

solução sólida, podendo estes (de acordo com a história metalúrgica do aço) indicar a origem 

destas inclusões. 

• Tridimita 

Existem dúvidas sobre o quanto a tridimita é uma fase pura de Si02 e é mencionado 

que ela só pode existir se estabilizada por traços de metais alcal inos. A fase tridimita em 

inclusões geralmente cristaliza como plaquetas escuras finas, as quais aparecem em seções 

polidas como 1ipas, em geral ligeiramel}te abertas no final. 

A figura 10 apresenta este aspecto em uma inclusão de um aço inoxidável forjado e 

recozido com O, 18 C, 0,35 Si, 11,5 Cr, 0,60 Ni , 0,50 Mo, 0,25 V e 0,30 Nb (%em peso). 
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Figura 10- (T) Tridimita com 100 Si02 (%em peso). (K) Quartzo com 100 Si02 (% em peso). (G) 30 
MnO, 3 A)z03, 59 Cr203 e 6 V20 5 (%em peso). (M) Matriz com 37 MnO, 40 Si02, 8 Cr20 3 e 5 A)z03 (% 

em peso) (Kiessling e Langc, 1968). 

É difícil decidir o quanto a modificação da snica (K) é quartzo ou cristobaJita, 

entretanto sua aparência mais arredondada indica que a fase é quartzo. 

• Quartzo 

Quartzo tem sido observado em inclusões como cri stajs escuros que formam placas 

mais ou menos regulares em seções polidas. Este aspecto pôde ser observ_ado na figura 10. A 

transformação de quartzo em cristobalita ou tridimita geralmente não é completada na 

total idade na temperatura de panela ou de tratamento térmico dos aços. Por outro lado, 

cristobalita e tridimjta, uma vez formadas, não se transformam prontamente em quartzo 

durante o subsequente resfriamento do aço. É muito importante, sendo assim, estabelecer a 

presença ou ausência de quartzo em inclusões não metálicas, pois sua presença é um forte 

indicativo da origem exógena das inclusões. 

2.3.1.4 - Manganosita (MnO) 

A tabela 6 apresenta aspectos cristalinos e propriedades da fase manganosita MnO. 

Tabela 6- Aspectos cristalinos e propriedades da fase manganosita MnO (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg c Claringbull, 1965). 

Fase Sis. cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

M nO cúbico a =4.445A 100% Mn0 1850°C 5.365 400 

Um amplo lirrute de solubilidade existe entre a manganosita e vários metais de valência 

11. De importância para inclusões são os sistemas MnO-CaO, MnO-MgO e MnO-FeO. Nos 

sistemas com Ca e Mg a solubilidade é completa. Para o sistema com FeO, foi reportado 

(Bragg e Claringbull, .. 1965) um intervalo de imisc ibi lidade. 

Não é comum encontrar a fase Manganosita pura em inclusões não metálicas mas, ao 

mesmo tempo, vários exemplos da fase FexMn 1.xO com diferentes valores de x (até 0,3) têm 
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sido encontrados em inclusões. 

A figura 11 apresenta esta fase em uma inclusão de um aço de estampagem profunda de 

uma ban·a laminada a frio com 0,05 C, 0,29 Mn, O, 15 Cu, 0,007 P, 0,030 Se 0,019 Sn (%em 

peso). 

o 

Figura 11- (0 ) Manganosita com 68 MnO c 32 FcO (% em peso) (Kicssling e Lange, 1968). 

Cita-se que a maior parte das inclusões com FexMnt.xO aparecem normalmente na 

vizinhança de trincas, provavelmente formadas em função de oxidação superficial do aço 

durante o seu tratamento térmico, sendo o óxido mantido nas trincas superficiais ou carregado 

através de defeitos superficiais durante a laminação ou forjamento. 

2.3.1.5 - Galaxita (MnO.AI203) 

A tabela 7 apresenta aspectos cristalinos e propriedades da fase galaxita MnO.AhOJ. 

Tabela 7 - Aspectos cristalinos e propriedades da fase galaxita MnO.Ah03 (Kicssling c Lange, 1968, 
Pickcring, 1979, Ward, 1962, Bragg c Claringbull, 1965); 

Fase Sis. Cristalino Estcquiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

M nO.Al203 cúbico a =8,27 A 41 % MnO 59% Ah03 1560°C 4,23 1500-1700 

A galaxita apresenta estrutura de espinélio, que é uma estrutura de óxidos duplos 

composta por óxidos de dois metais diferentes, um de valência n (A) e outro de valência ill 

(B), com fórmula geral AO.B20 3. Os metais que formam solução sólida com a galaxita e são 

de interesse para inclusões não metálicas são o Fe (li) e o Mg, substituindo o Mn, e também 

Cr e Fe (ill), substitu indo o Al. A galaxita também foi encontrada como possuindo alto limite 

de solubilidade no lado do MnO (35Mn0.65Ah03-66Mn0.34Ah0J, Bragg, 1965 - % em 

peso). Os óxidos de espinélio possuem amplo limite de homogeneidade; especialmente do 

lado do metal ternário, contendo maiores quantidades destes óxidos do que as indicadas na 

tabela 7. A tabela 8 ap~esenta óxidos duplos do tipo espinélio relacionados com a galaxita. 
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Tabela 8 - Óxidos duplos relacionados com a galaxita c que ocorrem em inclusões não metálicas (Kiessling 
c Langc, 1968, Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fórmula ideal Nome Composição estequiométrica (% em peso) 

AO 820 3 
Mn0.Ah03 Galaxita 41 59 
MnO.Fe20 3 Jacobita 31 69 
MnO.Mn20 3 Haussmanita 31 69 
FcO.Fe20 3 Magnetita 31 69 

MgO.Cr20 3 Picrocromita 21 79 
MgO.Fcz0 3 Mg-ferrita 20 80 
Fc0.Aiz03 Hercinita 41 59 

MnO.Cr20 3 Cr-galaxita 32 68 
FeO.Cr20 3 Cromita 32 68 
Mg0.Ah03 Espinélio 28 72 

A figura 12 apresenta o aspecto da gaJaxita em uma inclusão de um aço carbono 

proveniente de uma barra laminada a quente com 0,60 C, O, 14 Si , I, 11 Mn, 0,029 P, 0,022 S e 

0,06 N (%em peso). 

100 JJm 

Figura 12- (G) Galaxita com 34 MnO, 2 FeO, 61 Ah03 e 3 MgO (%em peso). (M) Matriz com 37 MnO, 2 
FeO, 35 Si02, 22 Ah03 e 2 CaO (%em peso) (Kiessling e Langc, 1968). 

A galaxita também é comum em aços ao cromo, mas o Ab03 é geralmente substituído 

por quantidades de Cr. A figura 13 apresenta este aspecto em um aço inoxidável austenítico 

com 0,04 C, 0,40 Si, 1,34 Mn, 18,5 Cr, 10, 1 Ni, 0,50 Mo, 0,02 P e 0,005 S (% ~m peso). 

50 pm 

Figura 13- (G) Galaxita com 35 MnO, 10 Al20 3, 52 Cr20 3 e 5 Ti02 (% em peso). (M) Matriz com 34 MnO, 
44 Si02, 12 Ah03, 4 Cr20 3, 2 Ti02 e 2 CaO (%em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

A cor da galaxita de cromo é usualmente mais clara do que a da galaxita pura e os 

cristais são geralmente idiomórficos com seções irregulares. 



A tabela 9 apresenta aspectos cristalinos e propriedades da fase mulita 3Ah0 3.2Si02. 

Tabela 9 - Aspectos cristalinos e propriedades da fase mulita 3Ah03.2Si02 (Kiessling c Lange, 1968, 
Pickcring, 1979, Ward, 1962, Bragg c Claringbull, 1965). 
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Fase Sis. cristalino Estcquiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

3Ah03.2Si02 ortorrômbico a =7.53, b =7 ,67,c 28% Si02 72% Al20 3 1850°C 3,156 1500 
=2.87A 

A figura 14 mostra o aspecto da mulita em uma inclusão de um aço acalmado com 

ferro silício antes do vazamento e, após, acalmado com alumínio, com 0,62 C, 0,26 Si, 0,79 

Mn, 0,015 P,O,Ol8 S, 0,65 Cr e 0,07 Ni (% em peso). 

50 f.Jm 

Figura 14- (Mu) Mulita com 26 Si02 e 66 AI20 3 (%em peso). (S) Espessartita com 38 MnO, 45 Si02 e 16 
Ah03 (%em peso). (Sd) Sulfeto de manganês. A matriz (M) é um óxido de alumina sflica vítrea com 

manganês (Kiessling e Lange, 1968). 

No sistema binário Al20 3-Si02, somente a mulita é uma fase estável que pode existir 

em pressões normais, tendo faixa de homogeneidade entre 25 e 37% de Si02 (Bragg, 1965) e 

dissolvendo pequenas quantidades de óxidos como Cr20 3, Fe20 3, Ti02 e VzOs no seu 

reticulado. 

Em microseções de inclusões, a mulita é encontrada como cristais de características 

rômbicas ou romboédricas, geralmente com um resíduo vítreo em seu centro. Ela não é muito 

comum em inclusões endógenas, mas algumas vezes precipita da matriz em inclusões sílico

alurninosas, especialmente se o aço for trabalhado ou tratado a quente. 

2 .3.1. 7 - Rondonita (MnO.Si0 2) 

A tabela 1 O apresenta aspectos cri stalinos e propriedades da fase rondonita MnO.SiOz. 



27 

Tabela 10- Aspectos cristalinos e propriedades da fase Rondonita MnO.Si02.2Si02 (Kicssling e Lange, 
1968, Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Sis. cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

MnO.Si02 triclinica a=7,77. b=l 2.2, c=6,7A 54% MnO 46% Si02 1291 °C 3,72 750 
a =85°15' ~ =94°00' y= lll 0 29' 

O MnO da rondonita pode ser substituído em grande extensão por MgO e FeO e em 

alguma ex tensão por CaO. Inclusões de rondoni ta vítreas são circulares e facilmente 

confundíveis com sílica pura. Na figura 15 vê-se este aspecto para duas inclusões, uma 

cristalizada e a outra parcialmente vítrea, no mesmo aço com 0,14 C, 0,07 Si e 1,00 Mn (% 

em peso). 

50 1- f(l 

a) . SO!!rn b) 

Figura 15- a) Inclusão de rondonita cristalizada com 61 MnO, 38 Si02 c 2 Alz03 (% em peso). b) Inclusão 
vítrea de rondonita com 59 MnO, 39 Si0 2 c 1 Alz03 (% em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

Para altos teores de sílica, Si02-cristobal ita pode precipitar em uma matriz mais ou 

menos cristalizada de rondonita. A figura 16 apresenta este aspecto em uma inclusão de um 

aço acalmado com silício com 0,16 C, 0,35 Si , 0,67 Mn, 0,015 P e 0,017 S (% em peso). 

Figura 16- (R) Rondonita com 51 MnO, 3 FeO e 40 Si02 (% em peso). (Ct) Cristobalita com 100 Si02 (% 
em peso). (M) Matriz com 51 MnO, 40 Si02 e traços de Ti c AI( % em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

Em seções de inclusões multifásicas, a rondonita é frequentemente encontrada como 

agulhas largas e claras e, se a composição média da inclusão for próxima a da rondonita, as 
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agulhas formam uma estrutura densa na inclusão. A figura 17 evidencia este aspecto para um 

aço acalmado com silício com 0,16 C, 0,35 Si, 0,67 Mn, 0,015 P e 0,017 S (% em peso). 

Figura 17- (R) Rondonita com 48 MnO, 39 Si02, 5Ah03, 2 Ti0 2 e traços de Fc (%em peso). (MnS) 
Sulfeto de manganês. (M) Matriz vítrea não analisada (Kiessling e Lange, 1968). 

2.3.1.8 - Tephroita (2MnO.Si02) 

A tabela 12 apresenta aspectos cristalinos e propriedades da fase tephroita 2MnO.Si02. 

Tabela 11 -Aspectos cristalinos e propriedades da fase tephroita 2Mn0.Si02 (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickcring, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Sis.cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

2MnO.Si0 2 ortorrômbico a=4,86, b= I 0,62, 70% MnO 30% Si02 J345°C 4,04 950 
c=6,22A 

O MnO da tephroita pode ser substituído por FeO, MgO e CaO, havendo um limite de 

imiscibi lidade para baixos valores de FeO (Bragg e Claringbull , 1965). A tephroita tem um 

limite de solubilidade de aproximadamente 15% para o Al20 3 e entre 65 e 73% para o MnO. 

Inclusões de pura tephroita ou manganosíta (tabela 3) não são usualmente observadas 

em aços, pois têm os maiores teores de Mn dentro do sistema MnO-Si02-Ah03. Como os 

aços normais vêm de processos de desoxidação, coloca-se que os desoxidantes possuem 

muito mais afinidade pelo oxigênio do que o Mn. 

Em microseções de escórias sintéticas, a tephroita forma uma estrutura bandeada 

característica. É difícil encontrar inclusões de tephroita pura, entretanto, a figura 18 apresenta 

uma inclusão de silicato com uma fase de composição 54 MnO, 17 FeO e 31 Si02 que possui 

a mesma estrutura bandeada da tephroita em escórias sintéticas. Ainda assim não foi possível 

decidir se a fase era tephroita com FeO ou 2FeO.Si02 (faialita) com MnO. 

O aço da inclusão da figura 18 é um aço semi-acalmado proveniente de um lingote com 

O, 16 C, 0,06 Si, 1,00 Mn, 0,03 P, 0 ,015 Se 0,004 N (%em peso). 
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-
Figura 18- (Te) Tephroita com 54 MnO, 17 FeO c 31 Si02 (% em peso). (M) Matriz com 27 MnO, 9 FeO, 

48 Si0 2, 19 Al20 3 e 4 CaO (%em peso) (Kiessling e Langc, 1968). 

2.3.1.9 - Espessartita (3Mn0.AI20a.2Si02) 

A tabela 12 apresenta aspectos cristalinos e propriedades da fase espessartita 

3Mn0.Ah 0 3.2Si02. 

Tabela 12 - Aspectos cristalinos c propriedades da fase espessartita 3Mn0.Al20 3.2Si02 (Kiessling c Lange, 
1968, Pickcring, 1979, Ward, 1962, Bragg c Claringbull, 1965). 

Fase Sis. cristaHno Estcquiomctria P. fusão Densidade Dureza HV 

3Mn0.A}z03.2Si0 z cúbico a= I I ,63A 43% MnO 36% Si02 21 o/o AI20 3 1195°C 4,18 1000- 1100 

A espessartita forma estrutura em forma de penas espalhadas em inclusões, e cristaliza

se lentamente com o mais baixo dos pontos de fusão dentro do sistema MnO-Si02-Ah03. Ela 

é usualmente observada em aços que foram trabalhados a quente ou resfriados lentamente. 

A figura 19 apresenta este aspecto em um aço normalizado e revenido com O, 15 C, 0,44 

Si, 0,84 Mn, 0,023 P, 0,018 S, 0,21 Cr e 0,08 Cu (% em peso). Esta figura deve ser 

comparada com a figura 14. 

f 

Figura 19- (S) Espessartita com 31 MnO, 47 Si0 2 e 19 Ah03 (% em peso). (M) Matriz com 38 MnO, 39 
Si02 e 19 A}z03 (% em peso) (Kicssling e Lange, 1968). 

Quando amostras de aço que possuem uma inclusão com matriz vítrea e composição 

próxima da espessartita são tratadas termicamente abaixo de 1195°C, geralmente a 

espessartita cristaliza na matriz desta inclusão. Isto é evidenciado na figura 20 em uma 
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inclusão de um aço carbono laminado com 0,24 C, 0,38 Si, 1,39 Mn, 0,03 P e 0,038 S (%em 

peso), sendo a inclusão mostrada antes e após tratamento térmico de 2 horas a ll00°C. 

c 

M---

a) 
100 pm 

Figura 20- a) Antes de tratamento: (G) Galaxita com 34 MnO, 1 FeO, 54 Ah03 c 5 MgO (% em peso). 
(M) Matriz com 36 MnO, 1 FeO, 44 Si02 e 21 Ah03 (% em peso). b) Após trata mento: (C) Coríndon com 

100 Ah03 (%em peso). (Sp) Espessartita com 37 M nO, 42 Si02, 19 Ah03 e 2 MgO (% em peso). (M) 
Matriz com 33 MnO, 46 Si02 e 20 Ah03 (% em peso) (Kiessling c Lange, 1968). 

O tratamento térmico resultou na di ssolução da fase metaestável galaxita e precipitação 

das fases estáveis coríndon e espessartita (tabela 3). 

A espessarti ta possui amplo limite de homogeneidade ao redor da composição 

estequiométrica, variando este de acordo com as outras fases presentes na inclusão. Em 

inclusões onde existi_a coríndon, espessartita e fase vítrea, sua composição foi reportada como 

indo de 37-38% de MnO, 42-45% de Si02 e 16-19% de Ah03. Em outras, onde existia a 

espessartita e fase vítrea, ela foi de 31-42% de MnO, 44-47% de Si0 2 e 13-19% de Ah03. 

Em geral, aparentemente, existe uma tendência da fase apresentar, em inclusões, baixo 

valor de MnO e alto valor de Si02, dentro dos limites de homogeneidade, tendo baixa 

solubilidade por FeO, MgO ou CaO. 

2.3.1.1 o 

Não são citadas grandes informações sobre a fase Mn-anortita, afora uma provável 

similaridade de estrutura com a anortita (tabela 22). 

Mn-anortita, mas com traços de CaO, pode se precipitar da matriz vítrea de inclusões 

que tenham uma composição próxima a da anortita quando do tratamento térmico do aço. A 

figura 21 apresenta este aspecto em um aço acalmado com ferro silício antes do vazamento e 

com alumínio na panela com 0,33 C, 0,34 Si, 0,60 Mn, 0,013 P, 0,018 S, 2,43 Cr, 0,12 Ni, 

0,49 Mo e 0,05 Cu (% em peso). 
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Figu ra 21- (A) Anor tita com 14 MnO, 48 Si02, 39 Ah03 c traços de CaO (%em peso). (C) Coríndon com 
100 Ah03 (% em peso). (G) Galaxita de cromo com 38 MnO, 42 Ah03 e 19 Cr 20 3 (% em peso). (M) 

Matriz com 40 Si0 2, 24 Ah03 e 37 MnO (% em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

É citado (Bragg, 1965, Kiessling e Lange, 1968) que esta fase somente foi encontrada 

em grandes inclusões onde a matriz tenha sido fortemente deformada e tenha uma composição 

próxima a da Mn-anortita. É também colocado que a Mn-anortita, assim como a Mn

cordierita são fases que só existem se estabili zadas com cálcio. Este é o caso de inclusões que 

se nuclearam das escórias de panela ou fomo que então tiveram crescimento endógeno. 

2.3.1.11 - Mn-cordierita (2Mn0.2Ab0J.5Si02) 

Referências sobre a Mn-cordierita são escassas, salvo ser análoga a Fe-cordierita 

2Fe0.2Ah03.5Si02 e a a-cordierita 2Mg0.2AI20 3.5Si02 (tabela 13). 

2.3.2.1 - Geral 

A tabela 13 apresenta as fases do sistema e a fórmula estequiométrica reportada. 

Tabela 13 - Fases reportadas como existentes no sistema Mg0-Si02-Ah03 (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Nome Fórmula química Estequiometria, % em peso 

MgO SiOz Alz0 3 

Coríndon (tabela 3) Alz0 3 - - 100 
Cristobalita, Tridimita, Q uartzo (tabela 3) Si02 - 100 -

Mulita (tabela 3) 3AI20 3.2Si02 - 28 72 
Periclasio (tabela 14) MgO 100 - -
EspinéHo (tabela 15) Mg0.Aiz0 3 28 72 
Entastita (tabela 17) MgO.Si02 40 60 -
Forsterita (tabela 18) 2Mg0.Si02 57 43 -
Cordicrita (tabela 19) 2Mg0.2AI20 3.5Si02 14 5 1 35 

Pirope (tabela 20) 3Mg0.AI20 3.3Si02 30 25 45 
Shapirina (tabela 21) 4Mg0.5AJ20 3.2Si0z 20 15 65 
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Serão comentadas apenas as fases que possuem interesse para inclusões não metálicas, 

pois algumas fases não citadas (Ossumulita 

Mg0.Al20 3.8Si02) só existem em condições muito especiais. 

A figura 22 indica esquematicamente as diferentes fases reportadas como existentes no 

sistema MgO-Si02-Ah03. 

Enstatite 
MgO.So01 

F'orsttrr1tt 
2MQO.So0z 

"'90 

?euclos~ Corunô.J.m 

Figura 22 - Representação esquemática do diagrama pseudo ternário para o sistema Mg0-Si0z-Ah03 
(Kiessling e Lange, 1968, Pickering, 1979). 

A figura 23 apresenta o diagrama ternário para o sistema MgO-Si02-AhOJ juntamente 

com os domínios das fases para cada ~aixa de temperatura. 

Figura 23 - Diagrama ternário do sistema Mg0-Si02-Ah03 (Kicssling e Lange, 1968, Pickering, 1979). 
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Os refratários usados na fabricação do aço são a mais importante fonte para o magnésio 

presente em inclusões não metálicas. Os teores de MgO em refratários vão de 35 a 85 % de 

MgO (tabela 1). 

Núcleos de inclusões com MgO podem ser encontrados em inclusões tanto com sua 

composição original quanto mudando a sua composição em função do crescimento endógeno 

da inclusão, mas, ainda assim, apresentando um teor residual de magnésio. 

As escórias básicas de forno são uma segunda fonte de inclusões com magnésio, mas 

sendo o teor de cálcio das escórias maior que o teor de magnésio, pode ser atingido assim um 

valor em torno de 5% de Mg nas inclusões. Ratifica-se que, em geral , as inclusões contendo 

MgO são de origem exógena, sendo suas maiores fontes refratários e escórias de forno e 

panela (Gaye et ai., 1999). 

2.3.2.2 - Periclásio (MgO) 

A tabela 14 apresenta aspectos cristalinos e as propriedades da fase periclásio MgO. 

Tabela 14- Aspectos cristalinos e propriedades da fase pcriclásio MgO (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase · Sis. Cristalino Estequjometria J>. fusão Densidade Dureza HV 

MgO cúbico a= 4,213 A 100% MgO 2800°C 3,581 1000 

Existe um grande limite de solubil idade entre a periclásio e vários óx idos metálicos Me 

(II)-0. Para o sistema MgO-FeO e MgO-MnO, existe uma completa solubilidade, enquanto 

que para MgO-CaO não existe solubilidade (Bragg e Claringbull , J 965). 

Em estudo de equilíbrio de fases em refratários básicos com CaO, MgO, FeO, Fe20 3, 

Al20 3, Cr20 3, Si02, foi colocado que (Kiessling e Lange, 1968, Pickering, 1979) o equilíbrio 

do MgO com as outras fases é governado principalmente pela relação Ca0/Si02 do sistema. 

Isto é, se a razão Ca0/Si02 for de 2: 1, existe um equi líbrio da fase periclásio com as fases 

2Ca0 .Si02 e Mg0.Fe20 3. Se a razão for maior que 2: I, aparentemente existe a formação da 

fase 2Ca0.Fe20 3, enquanto que se a razão for menor que 2:1 , todo o ferro irá formar uma 

estrutura de óxido duplo do tipo espinélio (com o MgO), sem a formação da fase com CaO. A 

influência das outras fases do sistema também é di scutida no estudo, mas pode-se adotar o 

mesmo critério para a formação de Mg0.Ah0 3, por exemplo. 

2.3.2.3 - Espinélio (MgO.AI20 3) 

A fase espinélio deu seu nome a uma grande fam ília de óxidos duplos com a fónn ula 

geral AO.B20 3 (tabela 8), podendo variar um pouco da composição estequiométrica em 
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função do aço e da matriz da inclusão onde ela porventura se encontre. A tabela 15 apresenta 

aspectos cristalinos e propriedades da fase espinélio Mg0.Ah03. 

Tabela 15 - Aspectos cristalinos e propriedades da fase espinélio MgO.Ah03 (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Sis. cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

MgO.Ah03 Cúbico a = 8,08 A 28% MgO 72% Al20 3 2135°C 3,58 2100-2400 

A tabela 16 apresenta exemplos de composições diferentes da fase espinélio em vários 

tipos de aços(% em peso). 

Tabela 16- Composições diferentes da fase espinélio em vários tipos de aços e inclusões(% em peso) 
(Kiessling e Lange, 1968, Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e ClaringbuJJ, 1965). 

T ipo de inclusão MgO MnO FeO CaO Ah03 Cr2Ü3 Tipo de aço 

Espinélio 30% - - - 70% - inox laminado 

Espinélio 12% 23% - - 59% . baixa liga 

Espinélio em cálcio alunúnato 33% - - - 68% - baixa liga 
Espinélio em cálcio alunúnato 3 1% - - 2% 68% - baixa liga 

Espinélio em silicato 5% 25% 1% - 46% 12% inox laminado 
Espinélio em silicato 25% 12% - 2% 62% . aço a vácuo 

Espinélio em cálcio-alumínio silicato 26% 6% - - 67 % - baixa liga 

Usualmente espinélios precipitados em matriz de silicato possuem baixos valores de 

MgO e altos valores de MnO. Esta fase forma cristais característicos, idiomórficos e duros, 

facilmente identificáveis em microseções em função de suas seções regulares. 

A figura 24 apresenta a inclusão de espinélio da quarta linha da tabela 16 em um aço de 

uma barra Jaminada com 0,35 C, 0,25 Si, 0,40 Mn, 1,4 Cr, 3,0 Ni e 0,5 Mo(% em peso). 

-

50J,Im 

.. -

Figura 24- (G) Espinélio com 33 MgO e 68 Al20 3 (%em peso). (Cal) Cálcio aluminato com 3 MnO, 14 
CaO e 78 Ah03 (%em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

Esta inclusão originalmente era, no lingote, uma inclusão esférica bifásica (como a da 

figura 13), sendo que o trabalho de deformação separou as duas fases gerando cristais mais ou 

menos isolados em linhas alongadas. O comportamento em deformação da mat1iz de cálcio 

aluminato é diferente do de matrizes com altos teores de sflica que também apresentam 

cristais de espinélio (figura 12), nas quais a matriz se deforma plasticamente (Rocabois et al., 
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1997). 

A figura 25 apresenta um aspecto assemelhado ao da figura 13 antes da deformação, 

sendo que esta inclusão não é bifásica. Esta inclusão pertence a um aço carbono com 0,16 C, 

0,37 Si, 1,44 Mn, 0,018 P, 0,09 Se 0,031 AI(% em peso). 

Figura 25- (G} Espinélio com 30 MgO c 70 A)z03 (%em peso). (Call} Cálcio aluminato com 16 CaO e 76 
A)z03 (%em peso). (CaJ 2) Cálcio aluminato com 3 MgO, 31 CaO e 60 Ah03 (%em peso). (CaS) Sulfeto 

de cálcio (Kiessling c Lange, 1968). 

A figura 26 apresenta o aspecto da inclusão de espinélio mencionada na sexta linha da 

tabela 16 em um aço baixa liga com 0,44 C, 0,28 Si, 0,72 Mn, 0,011 P, 0,051 S, 0,95 Cr, 0,11 

Ni, 0,19 Mo e 0,14 Cu(% em peso). 

Figura 26- (G) Espinélio com 12 MgO, 23 MnO c 59 A)z03 (%em peso). (C) Coríndon com 100 Ah03 (% 
em peso). (M) Matriz com 3 MnO, 14 CaO, 44 Si02 e 40 A)z03 (%em peso) (Kiessling c Langc, 1968). 

Um fato importante abordado nesta figura é o de a fase espinélio, além de ter outros 

óxidos em solução sólida, estar presente em uma inclusão juntamente com a fase coríndon, 

sendo que as duas fases não são de fácil distinção. 

O valor mínimo de solubilidade para o MgO em espinélios de Mg0.A}z03 é de 15 %. 

2.3.2.4 - Entastita (MgO.Si02) 

A tabela 17 apresenta os aspectos cristalinos e as propriedade.s da fase entastita 

MgO.Si02. 
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Tabela 17- Aspectos cristalinos e propriedades da fase entastita MgO.Si02 (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e ClaringbuJI, 1965). 

Fase Sis. Cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

MgO.Si02 ortorrômbico a=l8,2 b=8,86 40% MgO 60% AI20 3 1557°C 3,19 1000 
c=5.204A 

A entastita é um possível produto de reação entre alguns refratários e escória, mas sua 

formação depende da basicidade da escória (Ward, 1962). 

O MgO na fase MgO.Si02 pode ser completamente substituído por FeO, mas FeO.Si02 

puro não é estável em pressões normais. Ele também pode ser substituído parcialmente por 

MnO e por CaO em torno de 50 %. Em microseções de inclusões que contenham entastita, a 

fase se apresenta com seções características de contornos irregulares. 

2.3.2.5 - Forsterita (2MgO.Si02) 

A tabela 18 apresenta aspectos cristalinos e propriedades da fase forsterita 2Mg0.Si02• 

Tabela 18 - Aspectos cristalinos e propriedades da fase forsterita 2MgO.Si02 (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Sis. cristalino Estcquiomctria P. fusão Densidade Dureza HV 

2MgO.Si02 Ortorrômbico a=4,76 b=l0,2 57% Mg043% 1890°C 3,22 1200 
c=5,99 A Al20 3 

O MgO da fase pode ser completamente substituído por FeO e MnO. Outros óxidos, 

sendo o CaO de especial interesse para inclusões, também possuem solubilidade na forsterita. 

A modificação y do CaO.Si02 (tabela 22) é isoestrutural com a forsterita. A forsterita é 

comum em vários refratários, sendo assim importante mostrar seu aspecto em inclusões. 

A figura 27 apresenta o aspecto da forsterita em um aço desgaseificado a vácuo e 

acalmado ao silício com 0,59 C, 0,39 Si, 1 ,53 Mn, 0,023 P, 0,018 S e 0,008 N(% em peso). 

Figura 27- (Fo) Forsterita com 55 MgO, 8 MnO, 3 FeO c 37 Si0 2 (% em peso). (G) Espinélio com 25 
MgO, 7 MnO e 70 Al20 3 (% em peso). (M) Matriz com 7 MnO, 3 CaO, 6 MgO, 57 Si0 2 e 22 A)z03 (% em 

peso) (Kiessling c Langc, 1968). 
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Uma hipótese para a formação desta inclusão é que uma pequena parte do tijolo de 

forsterita tenha sido carregado para dentro do aço e atuado como um núcleo exógeno para 

uma posterior precipitação endógena de Ah03 e Si02. Os grãos de forsterita foram sendo 

parcialmente dissolvidos devido a mudança de composição da inclusão. 

2.3.2.6 - Outras fases 

• Cordierita (2Mg0.2Al20 J.5Si02) 

A tabela 19 apresenta aspectos cristalinos c as propriedades da fase cordierita 

2Mg0 .2A l20 3.SSi 0 2. 

Tabela 19- Aspectos cristalinos e propriedades da fase cordicrita 2Mg0.2A)z03.5Si02 (Kiessling e Lange, 
1968, Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg c Claringbull, 1965). 

Fase Sis. Cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

2Mg0.2Al20 3.5Si02 Ortorrômbico a=9,67 14% Mg051 % 1460°C 2,55 -
b=l7,03 c=9,35 A SiOz 35% AlzOJ 

Não foram encontrados exemplos na literatura sobre inclusões nã<? metálicas em aços 

que contivessem a fase cordierita. 

• Pirope (3Mg0.Ah0 3.3Si02) 

A tabela 20. apresenta aspectos cristalinos e as propriedades da fase pirope 

3Mg0.Al20 3.3Si0 2. 

Tabela 20 - Aspectos cristalinos e propriedades da fase piropc 3Mg0.A)z03.3Si02 (Kiessling e Lange, 
1968, Pickcring, 1979, Ward, 1962, Bragg c Claringbull, 1965). 

Fase Sis. Cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

3MgO.Alz03.3SiOz Cúbico c=ll,52 A 30% MgO 25% Si02 - - -

45% AI20 3 

Não foram encontrados exemplos na literatura sobre inclusões não metálicas em aços 

que contivessem a fase pirope. 

• Shapirina (4Mg0.5Ah 0 3.2Si02) 

A tabela 21 apresenta os aspectos cristalinos e as propriedades da fase shapirina 

4Mg0.5Al20 J.2Si02. 

Tabela 21 - Aspectos crista linos c propriedades da fase shapirina 4Mg0.5Al20 3.2Si02 (Kicssling e Langc, 
1968, Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase .. Sis. cristalino Estequiomctria P. fusão Densidade Dureza HV 

4Mg0.5Alz03.2Si02 monoclínica a=9,72 b= l4,58 30% MgO 25% 1482°C. 3,45 -

C=l0,07 A ~=100°13' Si02 45 % Al20 3 

Não foram encontrados exemplos na literatura de inclusões contendo a fase shapirina. 
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2.3.3.1 - Geral 

O cálcio é um metal que possu i baixa solubi lidade no ferro, sendo regra geral não 

existir inclusões endógenas com CaO. É reportado pela literatura (Kalicka, lwanciw e Cebula, 

1996) um teor de 0,032 % de solubilidade do cálcio em ferro puro a 1600°C, aumentando com 

a presença de alumín io, carbono, níquel e s ilício. 

Mesmo sendo fontes exógenas a causa principal de inclusões com CaO, observações 

sobre solubilidade são importantes para algumas operações metalúrgicas, como desoxidação 

com ligas de cálcio por exemplo. Várias ligas de cálcio com ferro, alumínio e titânio são 

usadas como desoxidantes em processos metalúrgicos normais. 

O CaO possui a menor energia de formação entre os óxidos comuns (figura 2), sendo 

assim um forte desoxidante. Entretanto, o cálcio metálico possui um baixo ponto de ebulição 

(8 1 0°C), tornando sua adição complicada pela necessidade de fazer a desoxidação em 

temperaturas mais baixas possíveis, tornando-o assim menos efetivo. 

Por outro lado, a pressão de vapor das ligas de cálcio-silício nas temperaturas de 

desoxidação é tão alta que elas se volatilizam parcialmente durante o processo, aumentando 

assim a pressão de vapor do silício e por conseguinte sua atividade e efeito desoxidante. 

Ainda assim, o mecanismo de desoxidação com ligas de cálcio ainda não é totalmente claro, 

não se tendo certeza o quanto o cálcio atua diretamente como desox ida~te ou apenas aumenta 

a pressão de vapor do silício (Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e C laringbull , 1965). 

O CaO também é componente de vários refratários. Estes materiais são possíveis fontes 

de inclusões exógenas com cálcio provenientes de reações entre escória ou aço líquido com os 

refratários. 

Com relação às escórias, o CaO também aparece como seu componente nos mais 

diferentes processos de fabricação de aço. Usualmente escórias e seus produtos de reação com 

refratários são a principal fonte exógena de inclusões com cálcio. 

Inclusões não metálicas contendo cálc io podem possuir origem totalmente exógena ou 

também possuir um núcleo de origem exógena e após crescerem de forma endógena no banho 

metálico. O primeiro tipo geralmente é identi ficado como tendo como componentes principais 

CaO, MgO e Ah03, apresentando às vezes pequenas quantidades de Si02 em solução sólida. 

O segundo contém, além das fases já citadas, consideráveis quantidades de MnO ou Si02 

(Rocabois et ai. , 2000). 

A tabela 22 apresenta a composição das fases do sistema. 



Tabela 22 - Fases reportadas como existentes no sistema CaO-Si0rAh03 (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 
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Nome Comp. química Notação Estequiometria (%em peso) 

C aO SiOz Ah03 

Coríndon (tabela 3) AI20 3 - - - 100 
Cristobalita, tridimita, quartzo (tabela 3) Si02 - - 100 -

Oxido de Cálcio (tabela 23) C aO - 100 - -
Mulita (tabela 3) 3A1203.2Si0 2 - - 28 72 

Cálcio Aluminato 5Ca0.3AI20J CsA3 48 - 52 
CáJcio Aluminato (tabela 24) 3Ca0.AI203 C3A 62 - 38 
Cálcio Aluminato (tabela 24) 12Ca0.7 AI20 3 c,2A7 48 - 52 
Cálcio Aluminato (tabela 24) CaO.AI20 3 CA 35 - 65 
Cálcio Aluminato (tabela 24) Ca0.2AI20 3 CA2 22 - 78 
Cálcio Aluminato (tabela 24) Ca0.6AI20 3 CA6 8 - 92 

Wolastonita - a ,j3, f3' (tabela 25) CaO.Si0 2 cs 48 52 -

Rankinita (tabela 25) 3Ca0.2Si02 C3S2 58 42 -
Silicato de cálcio - a, a', B, y (tabela 25) 2CaO.Si02 c2s 65 35 -

Alite (tabela 25) 3CaO.Si0 2 C3S 74 26 -

Anortita (tabela 26) Ca0.AI20 3.2Si02 CAS2 20 43 37 
Gelenita (tabela 26) 2Ca0.AI20 3.Si02 C2AS 41 22 37 

Grossularita (tabela 26) 3Ca0.AI20 3.3Si02 C3AS3 37 40 23 
Ca-Cordierita (tabela 26) 2Ca0 .2Ah0 3.5Si02 C2A2Ss 18 49 33 

A figura 28 mostra a representação esquemática do diagrama pseudoternário para o 
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Figura 28 - Representação esquemática do diagrama pseudo ternário para o sistema CaO-SiOrAhOJ 
(Kiessling e Lange, 1968, Pickering, 1979). 

A figura 29 apresenta o diagrama temário para o sistema Ca0-Si02-Ah0 3 juntamente 

com os domínios das fases para cada faixa de temperatura. 
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Figura 29- Diagrama ternário do sistema CaO-Si0rA!z03 (Kicssling c Langc, 1968, Pickering, 1979). 

2 .3.3.2 - CaO 

CaO impuro é produzido da queima de vários carbonatos de cálcio, sendo que esta fase 

é altamente hlgroscópica. 

A tabela 23 apresenta os aspectos cristalinos e as propriedades da fase CaO pura. 

Tabela 23 - Aspectos cristalinos c propriedades da fase CaO (Kicssling c Langc, 1968, Pickering, 1979, 
Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Sis. cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza HV 

CaO cúbico a = 4,807 A IOO% Ca0 2570uC 3.34 1 4000 

CaO é uma fase comum em refratários usados na fabricação de aços, mas não é 

usualmente encontrado como fase separada em inclusões não metálicas. A razão para isso 

parece ser que inclusões exógenas destes refratários mudam sua composição durante o 

conseguinte crescimento endógeno no banho metálico. MnO, Si02 e Al20 3 são precipitados 

nos núcleos exógenos ou então o CaO reage com outros componentes de escórias, refratários 

ou aço formando outras fases ricas em CaO. 

2.3.3.3 -Cálcio Aluminatos (xCa.yAI203) 

Seis fases intermediárias existem no sistema binário Ca0-AI20 3. A tabela 24 apresenta 
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estas fases e seus aspectos cristalinos e propriedades. A fase C5A3 não é normalmente 

incluída em diagramas de equilíbrio por não se saber o quanto ela pode se apresentar como 

fase separada ou somente como um composto de óxido ternário contendo ferro. Sendo assim a 

fase C5A3 não será apresentada na tabela 24 e não será discutida. 

Tabela 24- Aspectos cristalinos e propriedades das fases do sistema Ca0-AI20 3 (Kiessling e Lange, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Composição Sis. cristalino Estequiomctria P. fusão Densidade Dureza HV 

C3A 3Ca0.AI20 3 Cúbico a =7,639A 62%Ca0 38%AI20 3 1535°C 3,04 -
Cl2A7 12Ca0. 7 Ah03 cúbico a = l i ,95A 48%Ca0 52%AI20 3 1455°C 2,83 -

CA CaO.AizOJ monoclínico 35%Ca0 65%AI20 3 1605°C 2,98 930 
CA2 Ca0.2Al20 3 monocJínjco 22%Ca0 78%Al20 3 1750°C 2,91 1100 
CA6 Ca0.6Al20 3 hexagonal a=5,54 8%Ca0 92%AI20 3 1850°C 3,38 2200 

c=21,82 A 

Para cálcio aluminatos, tanto o Caü quanto o AI20 3 podem ser substituídos por outros 

elementos. MnO, Feü e Mgü podem estar presentes em solução sólida com o CaO e Cr203 e 

Fe2Ü3 em solução com o Ah03, sendo que metais como Zr, Ti e V também podem estar 

dissolvidos na fase Alumina. A figura 30 apresenta uma inclusão de cálcio aluminato de 

forma esférica com os cristais de espinélio (tabela 13) uniformemente distribuídos na matriz, 

apresentando-se por vezes como partículas em forma de agulhas. A inclusão é proveniente de 

um aço baixa liga com 0,15 C, 0,29 Si, 0,75 Mn, 0,86 Cr, l ,45 Ni e 0,08 Mo(% em peso). 

Figura 30 - (G) Espinélio com 68 Ah03, 31 MgO e 2 CaO, com traços de FeO e MnO (% em peso). (Cal) 
Matriz com 71 Ah03, 29 CaO e traços de FeO (%em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

Menciona-se a figura 25, onde também é apresentada uma inclusão com formato 

esférico e precipitação de cristais de espinélio, sendo a matriz da inclusão composta de dois 

cálcio aluminatos diferentes. 

A figura 31 apresenta o mesmo aspecto da figura 30, sendo que nesta a inclusão não se 

encontra em formato tão esférico. Ela é proveniente de um lingote de aço carbono desoxidado 

com Ca-Si com 0,26 C, 0,48 Si, 0,84 Mn, 0,022 P, 0,038 AI e 47 ppm O(% em peso). 

CCOLA DE ENGENHARI. 
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Cal 

Figura 31- (G) Espinélio com 70 Ah03, 21 MgO com traços de FeO e MnO (%em peso). (Cal) Matriz 
com 76 Ah03, 19 CaO e traços de FcO (%em peso) (Kiessling c Langc, 1968). 

Se as inclusões forem livres de MgO com apenas pequenas quantidades de MnO e 

Si0 2, provavelmente são originadas na desox idação. Entretanto, se MgO for detectado, a 

origem é outra, pois ligas de desoxidação são geralmente livres de magnésio, enquanto que 

vários refratários, escórias de panela e de forno contêm magnésio. 

Os cálcio aluminatos não se cristalizam prontamente nas condições de fabricação do 

aço, sendo várias vezes o CaO e o Al20 3 componentes da matriz vítrea de inclusões com 

composição coincidente à dos cálcio aluminatos. Geralmente matrizes vítreas de cálcio 

aluminato são opalescentes ou opalinas ou ainda podem apresentar uma estrutura de grãos 

muito fina. As inclusões das figuras 30 e 31 possuem uma matriz vítrea com uma composição 

aproximada à do CA2, nas quais cristais de espinélio estão precipitados. A inclusão citada 

anteriormente (figura 25), possui uma matri z com composição do CA na qual a precipitação 

iniciou. O aspecto do começo da cristalização para uma inclusão de cálcio al uminato também 

é mostrado na figura 32, onde é visto o início da cristalização da matriz através de pequenos 

cristais de estrutura fina. Ela é pertencente a um aço desoxidado com Ca-Si em uma chapa 

larninada com 0, 17 C, 0,40 Si, 1,5 Mn, 0,015 P, 0,035 Nb, 0,02 AI e 0,011 N (%em peso). 

50 pm 
Cal 

Figura 32- (Sd) Sulfeto de cáJcio-manganês com 25 Mn, 35 Ca e 41 S (%em peso). (CaJ) Matriz com 30 
CaO e 70 Ah03 (%em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

O mais comum tipo de cálcio aluminato encontrado em inclusões é o CA2, sendo que o 

CA também é normalmente encontrado. Os outros tipos de cálcio al.uminatos são mais 

comumente encontrados em produtos de reação entre escórias e refratários. 
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2.3.3.4 - Silicatos de Cálcio (xCaO.ySi02) 

Quatro fases intermediárias existem no sistema binário CaO-Si02 (tabela 22). 

As transformações entre as diferentes formas pol imórficas dos silicatos de cálcio são 

complicadas e não totalmente conhecidas, sendo que estas não possuem interesse direto como 

constituintes de inclusões não metálicas, e sim como componentes de refratários e escórias. 

A tabela 25 apresenta as fases do sistema e seus aspectos cristalinos e propriedades. 

Tabela 25 - Aspectos cristalinos c propriedades das fases do sistema Ca0-Si0 2 (Kiessling e Langc, 1968, 
Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg c Claringbull, 1965). 

Fase Composição Sis. cristalino Estequiometria P. fusão Densidade Dureza Lim. 
HV estabilidade 

a triclínico 48%Ca0 52%Si02 - 2,90 1000 <1125°C 
cs CaO.Si02 P triclínico 1544°C 2,92 - 1125-1544°C 

P' monoclínico - 2,92 - -
C3S2 3Ca0.2Si02 Monoclínico 58%Ca0 2%Si02 1475°C - - -

a hexagonal 2130°C 3.70 980 1450-2130°C 
a=5,45 c=7,l8A 

a ' rômbico - 3.3 1 - 725-l450°C 
C2S 2CaO.Si02 a= l0,9 b=l8,41 65%Ca0 35%Si02 

c=6,75A 
P monoclínico - 3.38 - metaestável 

yrômbico - 2.97 - <725°C 

a=5,06 b= ll,28 
c=6,78A 

Romboédrico 74%Ca0 26%Si02 2070°C 3,22 - 970-2070°C 
C3S 3Ca0.Si02 a =7 c=25A 

monoclínico - - - 920-970°C 
triclínico - - - <920°L 

Em relação à solubilidade no estado sólido, o CS pode dissolver várias quantidades de 

MnO, FeO e Ah03, mas sem dissolver MgO. Para a fase C3S2 não foi encontrada nenhuma 

informação sobre dados de solubilidade. Para a fase C2S, é citado que as modificações a e y 

possuem mais solubilidade pelos óxidos binários MnO, FeO e MgO que pelos óxidos 

ternários Al20 3, Cr20 3 e Fe20 3. Para as modificações a ' e ~. aparentemente o mecanismo se 

inverte. Para a fase C3S, é reportada somente uma pequena solubilidade pelo MnO (Kiessling 

e Lange, 1968, Pickering, 1979). Inclusões vítreas monofásicas com composição 

correspondente a do CS são comuns em aços desoxidados com Ca-Si. Elas são geralmente 

esféricas e de imagem difusa devido a uma cristali zação muito fina. Parte do CaO geralmente 

é substituído por MnO ou FeO e a relação CaO:MnO:FeO geralmente varia 

(consideravelmente mesmo em inclusões pertencentes ao mesmo lingote). MgO geralmente 

está ausente e a inclusão também pode reter em torno de 10% em peso de Ah0 3 ou Cr20 3. 

As figu ras de número 33 e 34 apresentam exemplos de inclusões vítreas de CS, em luz 

refletida e polarizada, com substituição parcial de um de seus componentes. Na figura 33 o 
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CaO da fase vítrea CS foi pouco substituído por MnO, mas possui alto teor de Ah03. A 

inclusão encontra-se em um aço inoxidável austenitico desoxidado com CaSi com 0,043 C, 

0,40 Si, 1,34 Mn, 0,02 P, 0,005 S, 18,5 Cr, I O, 1 Ni e 0,50 Mo(% em peso). 

251:Jm , 

Figura 33- Fase CS vítrea com 4 MnO, 39 CaO, 3 MgO, 34 Si02,12 A}z03 e traços de Ti02 e Cr20 3 (%em 
peso) (Kiessling c Lange, 1968). 

Coloca-se que o MgO presente na inclusão não está em solução sólida, mas sim como 

precipitados muito finos de espinélio, sendo assim gerado o aspecto di fuso da inclusão. 

Na figura 34 o CaO foi parcialmente substituído por MnO (comparar com figura 15b). 

A inclusão encontra-se em um aço carbono desoxidado com CaSi com O, 18 C, 0,27 Si, 0,69 

Mn, 0,09 P, 0,021 S, e 0,009 N (% em peso) . 

• 
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Figura 34- Fase CS vítrea com 19 MnO, 23 CaO, 51 Si0 2, 7 Ah03 e traços de FeO (% em peso) (Kiessling 
e Lange, 1968). 

As outras fases de silicato de cálcio não são encontradas como inclusões, aparecendo 

por vezes em refratários, escórias ou produtos de reação entre escórias e refratários. 

2.3.3.5 - Fases ternárias (xCaO.ySi02.zAI20 3) 

Quatro óxidos ternários existem no sistema Ca0-Si02-Ah03 (tabela 22). A tabela 26 

apresenta estes óxid~~ juntamente com seus aspectos cristalinos e propriedades. 
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Tabela 26 - Aspectos cristalinos-e propriedades das fases ternárias do sistema CaO-SiOrAl203 (Kiessling 
e Lange, 1968, Pickering, 1979, Ward, 1962, Bragg e Claringbull, 1965). 

Fase Composição Sis. cristalino Estequiometria P. fusão Densidade 

CAS2 CaO.Al20 3.2Si02 a hexagonal 20%Ca0 43%Si02 37%Al20 3 1550°C 
Anortita a =5 ,10 c=I4,72A 

P rômbico a=8,22 
b=4,83 c=8,606 

y triclínico 
õ triclínico 2,77 

C2AS 2Ca0.AI20 3.Si02 hexagonal a =7 ,69 4 1 %Ca0 22%Si02 37%AI20 J 1590oC 3,04 
Gclenita b=5,067A 
C3AS3 3CaO.AI20 3.3Si02 cúbico a= li ,85A 37%Ca0 40%Si02 23%AI20 3 - 3,5 

Grossularita 
C2A2S5 2Ca0.2Al20 3.5Si02 rômbico 18%Ca0 49%Si0 2 33%AI20 3 - -

Cordierita 

Estas fases ternárias são citadas como dissolvendo MnO e FeO, mas também MgO, 

diferenciando-se assim do sistema Ca0-Si02, que não apresenta solubilidade por MgO. 

Inclusões com Ca tendo uma matriz vítrea com composição de uma das fases ternárias C-A-S 

são comuns em diferentes tipos de aços com substituição parcial do CaO por MnO, FeO ou 

MgO e de Ah03 por Cr20 3. A relação entre a matriz da inclusão, que deve ser olhada como o 

resíduo vítreo da inclusão fundida, e as fases ternárias CAS são apenas formais e a fase que 

pode se cristaJizar da matriz da inclusão geralmente possui uma composição diferente desta. 

Este fato é mostrado na figura 35 para uma inclusão com espinélio de magnésio em uma 

matriz de C3AS3 com MnO e MgO em solução sólida que foi tratada por duas horas 1100°C 

e resfriada lentamente, sendo que as fases cristalinas precipitadas foram CAS2 com MnO e 

MgO em solução sólida e também C3AS3, sendo que este, com uma composição diferente da 

matriz anterior da inclusão. Menciona-se que a grossularita (C3AS3) com MnO e MgO em 

solução sólida pode ser confundida com a spessartita (3MnO.AI20 3.2Si02) com CaO e MgO 

em solução sólida. 

!OOpm 

M 

a) b) 

Figura 35 - a) (G) Espinélio com 25 MgO, 12 MnO e 62 Al20 3 (% em peso). (M) Matriz com 13 MnO, 7 
MgO, 23 CaO, 41 Si02 e 20 Aiz03 (%em peso). b) (An) Anortita com 15 CaO, 2 MgO, 40 Si02 e 36 Ah03 
(% em peso). (Sp) Grossulari ta (ou Espessart ita) com 9 MnO, 17 CaO, 13 MgO, 40 Si02 e 17 Ah03 (% em 

peso). (G) Espinélio com 12 MnO, 25 MgO e 60 Ah03 (% em peso) (Kicssling e Lange, 1968). 



46 

Ainda assim inclusões vítreas monofásicas com composição dentro do sistema C-A-S 

são comuns em aços, sendo este fato mostrado na figura 36 em um aço inoxidável austenítico 

desoxidado com CaSi, apresentada em luz refletida e em luz polarizada, na qual CaO e Ah03 

são parcialmente substituídos por elementos em solução sólida. 

50 J,Jm 
' 

Figura 36 -Fase CAS vítrea com 30 MnO, 6 CaO, 2 MgO, 35 Si0 2, 10 A)z03, 7 Cr20 3 e traços de Ti02 (o/o 
em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

As fases ternárias cristalinas são menos comuns que as vítreas, sendo a anortita (CAS2) 

a fase cristal ina mais comum de ser encontrada (figura 35b). Na figura 37 cristais de CAS2 

são mostrados em uma matriz de silicato vítrea em uma chapa laminada de um aço acalmado 

com C aS i com 0.12 C, 0.29 Si, 1.0 I Mn, 0.014 P e 0.025 S (% em peso). 

so,_,m 

M An MnS 

Figura 37- (M) Matriz com 12 MnO, 24 CaO, 44 Si02 e 21 Ah03 (%em peso). (Ao) Anorthita com 18 
CaO, 43 Si02 e 42 A)z03 (%em peso). (MoS) Sulfeto de Manganês (Kiessling e Lange, 1968). 

Ternários cristalinos como C2AS, C3AS3 e C2A2S5 não são comuns em inclusões. 

2.3.4 - Inclusões de sulfetos 

O enxofre é solúvel na fase líquida de aço, mas sua solubi lidade na fase sólida é muito 

pequena. Ele é precipitado na forma de sulfetos metálicos durante a solidificação do aço com 

grande tendência a segregação. 

A figura 38 apresenta curvas de energia livre padrões (~G0) de formação para 

diferentes sulfetos metálicos em função da temperatura. As curvas são para substâncias puras, 

sendo que as atividades dos elementos mudam para o aço líquido. Assim esta figura deve ser 

olhada apenas como indicativa. Como exemplo, menciona-se que para práticas usuais de 

fabricação de aço, as energias de formação para sulfetos de ferro e sulfeto de manganês são 
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praticamente as mesmas, sendo que o MnS é a fase mais estável a temperatura ambiente. 

tlOO OOQ 1;!00 
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Figura 38- Energias livres de formação (~G0) para sulfetos metálicos em função da temperatura (Muan e 
Osborn em Kiessfing e Lange, 1968). 

Elementos como Ca e Mg não estão geralmente presentes como metais puros, mas 

como óxidos em escórias na fabricação dos aços. Assim, o poder desulfurizante de escórias é 

dependente da estabilidade relativa dos sul fetos metál icos em relação a seus óxidos. A reação 

metal-escória é uma das principais formas de remoção de enxofre de aços, sendo que escórias 

básicas (CaO) são melhores desulfurizantes que escórias ácidas (Si02). Assim oCaS é um dos 

importantes sulfetos de ocorrência normal em aços, sendo importante o fato dele ser estável 

em contato com a sua fase óxida (figura 25). 

Também os sulfetos de MnS e FeS podem ser estáveis em contato com suas fases 

óxidas, isto se a pressão parcial de enxofre for alta o suficiente em relação à pressão parcial de 

oxigênio na fase óxida (Goto e Miazawa, 1998). Exemplos de MnS em contato com o óxido 

do metal foram dados nas figuras 14, 17 e 37. A fase FeS em contato com matriz óxida do 

metal é apresentada na figura 39 para um aço com O, 15 C, 0,05 Si, 0,84 Mn, 0,009 P, 0,033 S, 

0,05 Ni e 0,12 Cu(% em peso). 
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Figura 39 - (0 ) Wustita com 89 FeO e 11 MnO (%em peso). (M ) Matriz com 23 M nO, 50 FeO e 23 Si0 2 

(% em peso). (Sd) Sulfeto de Ferro - FcS (Kiessling c Lange, 1968). 

Uma hipótese apresentada para a formação de sulfetos (Kiessling e Lange, 1968, 

Pickering, 1979) é que inicialmente o aço manteria enxofre em solução sólida sem a formação 

de segunda fase até abaixo das temperaturas normais de vazamento. Após, por a temperatura 

ter grande efeito na solubilidade dos sulfetos em comparação com as inclusões óxidas, os 

sulfetos precipitariam perto da frente de cristalização das inclusões óxidas, onde o aço líquido 

seria rico em enxofre. Esta precipitação seria facilitada pelo núcleo de inclusões óxidas, por 

exemplo. Desta forma inclusões óxidas com uma camada de sulfeto seriam comuns nas partes 

do lingote que eram ricas em enxofre. 

Em geral para aços efervescentes a maior parte das inclusões de sulfetos são localizadas 

no centro do lingote (usualmente como segregações longitudinais), enquanto que para aços 

acalmados elas são localizadas em partes mais externas do lingote. Em aços efervescentes a 

ação de "borbulhamento" causada pela liberação de gás impede quase que totalmente o 

mecanismo de retenção de inclusões de sulfetos pela frente de cristalização, mas causa uma 

considerável diferença na concentração de enxofre do metal sólido para a parte que ainda 

permanece líquida, concentrando-se assim as inclusões de sulfetos no centro do lingote. Para 

aços acalmados, a retenção de sulfetos nas partes externas do lingote ocorre em função do 

rápido resfriamento (Oikawa, Sumi e Ishida. , 1999). 

Inclusões de MnS são fac il mente reconhecidas por sua cor cinza clara e sua 

característica de deformar-se juntamente com a matriz metálica. Sua morfologia depende da 

prática de fabricação do aço, mas podem ser divididas em três grupos, descritas como tipo I, ll 

ou Ill. O tipo I é globular, com variado limite de forma. Geralmente se apresenta com duas 

fases, tendo os componentes de oxigênio precipitados uma distribuição aparentemente 

randômica. 

A figura 40 apresenta o aspecto dos sulfetos do tipo I puros para um aço acalmado com 
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silício com 0,26 C, 0,48 Si, 0,84 Mn, 0,022 P, 0,01 1 Se 0,001 AI (% em peso). 

100 !Jm 

Figura 40 - Inclusões de sulfeto de manganês do tipo I (Kiessling c Lange, 1968). 

As figuras 41 a) e b) mostram inclusões de MnS do tipo I precipitadas em matriz de 

inclusão óxida para um aço carbono e para um aço inoxidável austenitico, respectivamente. 

MrtS 

M-- -
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Figura 41 - a) (MnS) Sulfeto de manganês, (M) Mn silicato. b) (MnS) (Mn,Cr)S, (G) MnO.Cr20 3, (M) 
Silicato (Kiessling e Lange, 1968). 

Os MnS do tipo I são formados em aços efervescentes ou semi-acalmados, onde o teor 

de oxigênio do aço líquido é alto e a solubilidade do enxofre é baixa. A precipitação do 

sulfeto é paralela ao processo de desox idação e o enxofre e o oxigênio são precipitados ao 

mesmo tempo a partir do aço líquido. A inclusão é tanto resultado da precipitação primária de 

sul fetos e óxidos da fase líquida, geralmente como inclusões duplex (figura 41), quanto 

fundidos de silicatos ricos em oxigênio e enxofre. 

A figura 42 mostra os sulfetos do tipo li em um aço básico acalmado com alumínio 

com 0,23 C, 0,41 Si, 1,07 Mn, 0,021 P, 0,022 Se 0,007 AI(% em peso). 
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Figura 42- Inclusões de Sulfeto de Manganês do tipo U (Kiessling e Langc, 1968). 
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Os MnS do tipo li são enconu·ados em aços acalmados, desoxidados com alumínio 

(mas sem excesso) onde o teor de oxigênio é baixo. Como conseqüência, estes aços têm alta 

solubilidade pelo enxofre e a fase sulfeto precipita nas últimas partes a se solidificarem, 

ocorrendo assim em contornos de grão primários de forma dendrítica. 

Os sulfetos do tipo ID são irregulares, geralmente angulares e distribuídos 

randomicamente no aço. São geralmente similares aos do tipo I, sendo que geralmente 

formam inclusões monofásicas, enquanto que o tipo I geralmente forma inclusões 

multi fásicas. 

A figura 43 apresenta este tipo de inclusão para um aço elétrico acalmado com 

alumínio com 0,26 C, 0,48 Si, 0,84 Mn, 0,022 P, 0,01 1 Se 0,038 A I (% em peso). 

lOOpm 

Figura 43 - Sulfeto de manganês do tipo 111 (Kicssling e Lange, 1968). 

Os MnS do tipo m são encontrados em aços que foram desox idados com excesso de 

AL O teor de oxigênio na fase líquidá' é baixo, mas a solubilidade pelo enxofre também é 

baixa. 

Outro aspecto comum para inclusões de sulfetos é que elas se apresentem como uma 

capa ao redor de matriz de outra fase. Esta capa pode ser uma camada muito fina (figura 32) 

ou, até mesmo, circundar de forma espessa toda a matriz da inclusão. A figura 44 mostra uma 

camada espessa de sulfeto circundando uma matriz de sil icato para um aço acalmado com 

silício. 
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Figura 44- (MnS) Sulfeto de manganês do tipo m, (M) Mn silicato (Kiessling e Lange, 1968). 

2.4 - Deformabilidade de inclusões não metálicas dos aços 

2.4.1 - Geral 

A plasticidade das inclusões, em comparação com a do aço, possui extrema 

importância no mecanismo geral de deformação do aço. Se a fase metál ica e a inclusão não 

estiverem trabalhando juntas nas operações de processamento do aço, as i'nclusões serão fonte 

potencial de futuros defeitos no produto (Gubenko, 1995, White, Krauss e Matlock, 1998). 

2.4.2 -Deformação plástica de inclusões relativas à matriz metálica 

Foi proposto (Scheil e Schnell em Kiessling e Lange, 1968) um método para 

comparação da deformabilidade de inclusões com a do aço. Foram estudadas inclusões de 

óxidos e sulfetos em amostras de aço submetidas em compressão antes e depois de diferentes 

graus de deformação do aço. As taxas de deformação do aço foram comparadas com as das 

inclusões globulares, as quais passaram a elipsóides depois do trabalho de deformação. Os 

resultados gerais deste estudo são apresentados na figura 45, onde o grau de compressão de 

inclusões de MnS e de Fe-Mn-silicatos é comparado com o grau de compressão da matriz 

metál ica para diferentes temperaturas. 

Nesta figura, as inclusões de si licato (sil ) são indeformáveis para baixas temperaturas 

na compressão, possuindo mecanismo assemelhado ao do aço com o aumento da temperatura, 

independente da taxa de compressão. As inclusões de MnS deformam-se de forma similar ao 

aço para todas temperaturas em baixas taxas de compressão, mas para taxas de compressão 

mais altas que 6, deformam-se menos que a matriz metálica. 
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Figura 45 - Taxas de compressão de inclusões de óxidos e sulfetos versus taxa de compressão da matriz 
(Scheil e Schnell em Kiessling e Lange, 1968). 

Pickering, 1979, estudou os efeitos do trabalho a quente em inclusões em barras 

laminadas através de micro-seções parale las à direção de laminação, onde as inclusões eram 

visíveis como elipsóides alongados. Foi mostrado que, para a inclusão, a relação 

comprimento/largura é constante para cada seção paralela ao eixo do el.ipsóide. A razão entre 

o maior e menor diâmetro para as seções c itadas foi comparada com a razão de deformação 

do aço como um todo. Uma relação foi então fe ita entre a razão de comprimento/largura da 

inclusão com a razão comprimento/largura do aço, dando uma medida relativa da plasticidade 

inclusão/aço. 

Em cima destes estudos foi definido (Malliewicz e Rudnick em Kiessling e Lange, 

1968) um índice de deformabilidade (v) para as inclusões, onde: v = E i f E a. sendo E i uma 

medida verdadeira da elongação da inclusão e E a uma expressão para a elongação verdadeira 

do aço. Este índice de deformabilidade pode variar entre O e 1, sendo O para a inclusão que 

não se deforma nada com o aço e 1 para a que quase se deforma totalmente com o aço. 

Variações deste índice de deformabil idade em função da temperatura para diferentes 

inclusões são um indicativo útil. A figura 46 apresenta a variação do índice de 

deformabilidade com ~ temperatura, sendo que para todos os casos, exceto para os cálcios 

aluminatos indeformáveis e para os sulfetos, a tendência de mudança de plasticidade de 

acordo com a variação composic ional também é indicada. 
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Figura 46 - Influência da temperatura na deformação plástica de diferentes inclusões (Malkiewicz e 
Rudnick em Kiessling e Lange, 1968). 
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Malkiewicz e Rudnick em Kiessling e Lange, 1968, estudaram descontinuidades em 

aços larninados a quente causadas por inclusões não metálicas, para inclusões com diferentes 

índices de deformabilidade. Para valores perto de 1 as inclusões deformam-se da mesma 

maneira que o aço e as forças de ligação da interface aço/inclusão não se quebram jamais. As 

inclusões aparecem em microseções como elipses, sem haver descontinuidades no aço 

causadas pelas inclusões. 

Se o índice de deformabilidade cai, as inclusões não acompanham a matriz durante a 

laminação do aço e tensões passam a existir na interface aço/inclusão. Em princípio, trincas 

devem ocorrer na direção perpendicular à do escoamento do aço, mas em função das trincas 

surgirem e o aço continuar deformando, ocorre a formação de "vazio" cônico entre a inclusão 

e o aço (Gubenko, 1996). O tamanho do vazio cônico depende da plasticidade da inclusão, da 

temperatura de laminação e da taxa de deformação (Weib, 1997). Este vazio pode ser visto na 

figura 47 para uma inclusão de cálcio aluminato que não se deformou durante a laminação. 
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Figura 47 - Inclusão de cálcio aluminato não deformada durante laminação (Kiessling c Lange, 1968). 

Em função das tensões compressivas na direção perpendicular a do escoamento do aço, 

o "vazio" cônico pode ser preenchido com aço, como é mostrado na figura 48. 

Figura 48- (CA2) 12 CaO, 79 Ah03 e traços de Ti02 (%em peso). (G) Espinélio com 25 MgO, 65 Ah03 e 
traços de CaO e Ti02 (%em peso). (M) Matriz com 16 CaO, 40 Si02 e 42 Ah03 (% em peso) (Kiessling e 

Lange, 1968). 

Uma abordagem diferente para o estudo da plasticidade de inclusões de óxidos foi dada 

por Benard, Riboud e Urbain, 1981, (sendo que o mesmo mecanismo também foi apresentado 

por Gagne e Thibault, 1998) os quais efetuaram medidas de plasticidade nos óxidos dos 

sistemas Ca0-Ah03-Si02 e Mn0-AI20 3-Si0 2, realizando medidas de viscosidade das fases 

óxidas a partir de amostras sintéticas preparadas a partir de pós de composição controlada dos 

materiais. As suas medidas foram feitas através de um viscosímetro rotativo, onde variações 

de viscosidade em função de mudanças de temperatura e de composição química dentro dos 

sistemas foram registradas. Para efeito de comparação e confirmação de valores, os autores 

realizaram testes de fluência isotérmica em algumas amostras que também tinham sido 

utilizadas para as medidas de viscosidade. Foi medida a velocidade de compressão isotérmica 

das amostras para diferentes valores de deformação verdadeira sob tensão constante. Os 

autores deduziram a velocidade de deformação através do estágio estacionário, obtendo-se um 

valor de viscosidade aparente, levando em conta a tensão e a velocidade de deformação. Para 

a Si02, ambas as medidas foram coerentes (líquido e fluência), sendo que as composições de 
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alta Si02 (-0,75 %em peso) também guardam boa fidelidade, e para valores mais baixos de 

sílica ( -0,55 % em peso) os valores se degradam. Para temperaturas de 800 a 600°C as 

inclusões passam a se comportar como vítreas e não mais como líquido fundido. O 

comportamento das inclusões vítreas também é diferente dependendo da temperatura de 

deformação ser ou não inferior à temperatura de transição vítrea. Uma cristalização parcial 

das inclusões pode também levar a um aumento da viscosidade aparente. 

Na mesma revisão, a lei de deformação do metal durante a laminação foi descrita por 

uma relação entre a tensão, a deformação real e a velocidade de deformação. Para comparar as 

deformações do aço e da inclusão, fez-se uma aproximação desta lei para a que caracteriza as 

inclusões não cristalizadas. Para o caso, o parâmetro de viscosidade dependia da composição 

e da temperatura da inclusão. Foi definida pelos autores, para os aços, uma viscosidade 

aparente, sendo o parâmetro de viscosidade do aço dependente não somente da liga e da 

temperatura, mas também das características de deformação. 

A figura 49 apresenta a comparação da viscosidade relativa de um aço carbono baixa 

liga cbm uma inclusão com 72 Si02, 9,9 Ab03 e 17,8 CaO (% em peso). 
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Figura 49 - Comparação da viscosidade de uma inclusão com a de um aço (Benard, Riboud e Urbain, 
1981). 

Para a parte superior da figura, a viscosidade do aço foi comparada com a da inclusão 

diretamente para as condições de deformações empregadas. Na pane inferior, a deformação 

relativa é dada pela razão deformação da inclusão/aço. Nota-se nesta figura a fraca amplitude 
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da compatibilidade de deformação entre o aço e a inclusão. 

Em função de seus resultados, os autores propuseram quatro mecanismos básicos 

relacionados com os domínios de composição de algumas fases de inclusão dos s istemas 

Ca0-Si02-Al20 3 e MnO Si02-Ah03. Estes mecanismos e seus campos de domínio são 

apresentados na figura 50. 
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Figura 50 - Mecanismo proposto para tipos de inclusões do sistema CaO-SiOrAhOJ e MnO- SiOz-AI203 
antes c após laminação (adaptada de Benard, Riboud e Urbain, 1981). 

O domín io do campo 1 é para uma inclusão vítrea de viscosidade muito elevada para as 

condições de laminação. As figuras 51a e b apresentam exemplos deste tiJ?O de inclusão, com 

formação de cavidades e trincas ao redor de uma inclusão indeformável. A figura 51b já havia 
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sido apresentada na figura 47. 

-
l001Jm 

a) 

Figura 51 - Formação de cavidades ao redor de inclusões globuJares indeformáveis . a) Inclusão bifásica 
indeformável (Benard, Riboud e Urbain, 1981), b) Inclusão monofásica indeformável (Kiessling e Lange, 

1968). 

O domínio do campo 2 é considerado como para inclusões que podem se separar em 

dois líquidos, onde um muito viscoso forma uma carapaça. São para teores em sflica 

ligeiramente mais baixos com inclusões vítreas bifásicas que são parcialmente não 

deformáveis. A figura 51 a poderia ser considerada como pertencente a este domínio. 

O domínio do campo 3 está na zona de baixo teor em sílica, com inclusões 

parcialmente ou totalmente cristalizadas, assim parcialmente ou nada deformáveis. O dorninio 

do campo 3 foi dividido, ainda, em três características diferentes de deformação, sendo o 

campo 3-1 para inclusões inteiramente cristal i nas fragmentando-se no curso da laminação. O 

campo 3-2 é citado como para colônias de inclusões que se distribuem na laminação e o 

campo 3-3 como para inclusões complexas de fase indeformável em matriz muito deformável. 

O mecanismo proposto no item 3-1 foi mostrado na figura 24. A figura 52 também 

apresenta este aspecto em um aço laminado com uma redução de I :5 . 

. - . 

Cal 50 pm 

Figura 52 - (G) Espinélio de Mg0.Al20 3• (Cal) Matriz com 78 Al20 3, 14 CaO c 3 MnO (% em peso) 
(Kiessling e Langc, 1968). 

A figura 53 apresenta também o aspecto de quebra da inclusão de cálcio aluminato para 

um aço inox laminado a frio, sendo que nesta a separação dos cristais é parcial. 
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Figura 53- (G) Espinélio com 30 MgO e 70 Ah03 (% em peso). (Cal) Matriz com 80 Ah03 e 20 CaO (% 
em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

A figura 54 apresenta um exemplo para o campo 3-2, onde colônias de alumina são 

di stribuídas durante a operação de laminação a quente. 

Figura 54 - Colônias de alumina distribuídas durante a operação de laminação (Gattelier et ai., 1992). 

Exemplos do mecanismo do campo 3-3 foram dados nas figuras 8 e 12. Ainda assim, 

faz-se útil mostrar um exemplo de inclusões pertencentes a este campo. A figura 55 apresenta 

o referido mecanismo em uma inclusão com cristais de espiné lio em uma matriz de silicato. 

------ -
SO~m 

Figura 55 - (G) Galaxita com 36 M nO, 1 FeO, 39Cr20 3 e 25 Ah03 (% em peso). (M) Matriz com 23 M nO, 
1 FcO, 43 Si02, 18 Ah03, 4 Cr 20 3 e 8 CaO (% em peso) (Kiessling e Lange, 1968). 

O mecanismo do campo 4 é exemplificado na figura 56 para uma inclusão vítrea no 

domínio C-A-S em um aço carbono laminado. 

50 !Jffi 

Figura 56- Inclusão do tipo C-A-S com 9 MnO, 15 CaO, 39 Si0 2, 29 Ah03 c 3 Ti02 (% em peso) 
(Kiessling c Lange, 1968). 
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Inclusões de cálcio aluminato, as quais são livres de Si02, são mais duras em relação 

àquelas que possuem sílica. Usualmente, elas mantêm seu aspecto esférico mesmo após 

deformação da matriz metálica, sendo que, se o aço for mais duramente deformado, 

especialmente em altas temperaturas, elas se dividem em partículas, alinhando-se na direção 

de deformação. 

Cicutti, Madias e Gonzáles, 1997, também propuseram mecanismos de deformação 

para inclusões de alumina, cálcio aluminato e sulfeto de manganês antes e depois da 

laminação. Estes mecanismos concordam com os apresentados por Benard, sendo que Cicutti 

apresenta mecanismos diferenciados para diferentes tipos de cálcio aluminatos. Cita-se que no 

estudo de Benard, as duas únicas fases do sistema pseudobinário Ca0-Ah03 estudadas foram 

Ab03 e Ca0.2Ah03, sendo que ambas concordam com o mecanismo de Cicutti. Como 

informação adicional, Cicutti apresenta os cálcio aluminatos menos saturados em Ah03 como 

inclusões globulares não deformáveis durante a laminação, aproximando-se assim do 

mecanismo proposto por Benard para o campo 1 da figura 50. Menciona-se que depois de 

pesada deformação mecânica, mesmo inclusões menos saturadas em alurnina apresentarão 

mecanismos de deformação muito próximos aos apresentados para os campos 3-1 e 3-2 da 

figura 50 (altos teores de alumina). 

A figura 57 apresenta o mecanismo proposto por Cicutti, Madias e Gonzales, 1997. 

TIPO FUNDIDA LAMINADA 
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( Anel de Sulfeto ) ....... 
Figura 57 - Mecanismos de deformação para inclusões de alumina, cálcio aluminato e sulfeto de manganês 

antes e depois de laminação (Cicutti, Madias e Gonzales, 1997). 
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Explicação adicional é apresentada por Hollapa e Helle, 1995, e Barretos, 1999, em 

estudo sobre conLrole de inclusões em aços de alta performance mencionando a influência de 

adições de cálcio em aços desoxidados com alumina com baixos e altos teores de enxofre na 

condição laminada. É citado que adições de cálcio convertem gradualmente as inclusões duras 

de alurnina em cálcio aluminatos fundidos que tomam a forma globular no aço líquido, 

mantendo-a durante a solidificação e também durante a laminação. 

A figura 58 apresenta o mecanismo proposto para a modificação de inclusões de 

sulfetos e de óxidos durante a laminação de aços com alto e baixo enxofre desoxidados com 

alumínio. 
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Figura 58 - Esquema de inclusões de sulfetos e óxidos em aços na condição laminada (Hollapa e Helle, 
1995 c Barretos, 1999). a) Inclusões de MnS e Ah03 para um aço com baixo teor de S, b) Inclusões de MnS 

e Ah03 para um aço com baixo teor de S tratado com Ca, c) Inclusões de MnS e Al20 3 para um aço com 
alto teor de S, d} Inclusões de MoS e Al20 3 para um aço com alto teor de S tratado com Ca. 
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3 - Procedimento experimental 

Antes de ser feita uma descrição dos materiais utilizados e dos parâmetros específicos 

de cada técnica de investigação e dos métodos de ensaio, será apresentado, em caráter 

introdutório, um organograma geral do trabalho para que assim o leitor situe-se melhor na 

sequência do estudo. 

A figura 59 apresenta o organograma geral do trabalho. 

CORTE DOS CPs 
PARA DEF. QUENTE 

ENSAIOS DE 

DEFORMAÇÃO 

À OU ENTE 

CORTE DOS CPs 
PARA INVEST. DAS 

INCS. DEFORMADAS 

Figura 59- Organograma referente ao procedimento experimental empregado no trabalho. 

Este trabalho divide-se, basicamente, em duas etapas: a primeira referente à 

caracterização de inclusões não metálicas e a segunda referente à investigação de 

características de deformabilidade destas inclusões. · · 

Na primeira etapa, inclusões inerentes ao processo de fabricação do aço foram 

escolhidas aleatoriamente para análise (não sendo dada ênfase à qualidade de aço a qual as 

inclusões pertenciam). 

.x>LA DE ENGENHARIA 
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No organograma da figura 59, a etapa I inicia em "inc. tarugos aleatórias", sendo que, 

para esta etapa, operações anteriores foram realizadas na empresa produtora dos aços por seus 

técnicos ("corte tarugos" e "inspeção visual"). Assim, na linha de produção e inspeção normal 

de aços de construção mecânica, tarugos de posição pré-determinada nas corridas pela rotina 

de inspeção da empresa foram periodicamente retirados da linha antes da preparação para a 

laminação e foram cortados e preparados para inspeção de macro-inclusões por inspeção 

visual. 

Após a localização das inclusões não metálicas, as amostras dos tarugos foram 

preparadas por técnicas metalográficas que englobavam o uso de lixas d'água com 

granulometria indo de 100 a I 000 e, após, polidas com pasta de diamante de 4 e 1 ~m. 

Partiu-se, então, para o estágio " investigação microestrutural" , onde as inclusões foram 

estudadas e caracterizadas em função de seu aspecto microestrutural e morfológico para 

diversas qualidades de aços de construção mecânica ("tentativa quant. por EDS", "análises 

quant. por WDS", "análises semiquant. por EDS", "mapeamento por EDS" e "análises em 

linha' por EDS"). Para esta etapa, atenção foi dada somente à aplicabilidade das técnicas. 

No passo seguinte, " identificação de ines. de tarugo", uma das técnicas aplicadas em 

"investigação microestrutural" foi tomada como rotineira e os componentes químicos das 

inclusões, bem como as fases presentes ou precipitadas, fo ram identificadas e relacionadas 

com a literatura levando em conta, também, os possíveis elementos presentes em solução 

sólida. .. 

Após a obtenção de um procedimento de rotina para identificação das fases das 

inclusões de tarugos, estendeu-se este procedimento para a identificação de inclusões de 

barras laminadas ("identificação de ines. de barras"), isto é, que foram deformadas. 

Para a obtenção das amostras referentes às inclusões em barras ("inc. barras 

aleatórias"), também foram realizadas pelos técnicos da empresa colaboradora operações 

anteriores ("laminação", "inspeção automática por ultra-som na linha" e "corte das barras"). 

Ressalta-se que, nesta primeira etapa, o tipo de aço estudado não foi objeto de 

delimitação, ou seja, as qualidades de aços foram escolhidas aleatori amente, tendo como 

único critério a presença ou não de inclusões não metálicas em inspeção visual (macrografia) 

e em inspeção via ultra-som (na linha de produção). 

Na segunda etapa do trabalho duas qualidades de aços foram escolhidas. Estas 

qualidades foram especificadas em função de uma ser largamente produzida na usina e, a 

outra, em função de ser uma qualidade de aço com restrições bem específicas em relação à 

presença de inclusões por suas características de trabalho. Após a "escolha das corridas SAE 
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1045 e SAE 521 00", fo i realizado o "corte dos tarugos" nas posições das corridas onde é mais 

comum o aparecimento de inclusões não metálicas. Posteriormente, foi realizada uma 

operação de "foJjamento/normalização". Estas operações foram realizadas pelos técnicos da 

empresa. 

Menciona-se aqui que, para possibilitar a detecção das inclusões por ultra-som, foi 

necessário realizar uma operação de forjamento nos tarugos, reduzindo-os de uma seção 

quadrada de 150XI50 mm para uma seção de 100X100 mm. Esta operação foi realizada a 

quente, tendo o intuito de alargar as inclusões para que elas fossem mais facilmente 

detectáveis por ultra-som. Ainda, visando a maior detectabilidade das inclusões por ultra-som, 

após a operação de recalque também foi realizado um tratamento térmico de nmmalização nos 

tarugos mencionados para diminuição do tamanho de grão do material , pois contornos de grão 

grosseiros atuam como refletores para o feixe sônico, o que dificulta a detecção das inclusões. 

Como última operação realizada na empresa, foi realizada a " inspeção automática por 

ultra-som em laboratório". Desta forma, foi obtido um "mapa" geral da posição das inclusões 

nos tarugos forjados e normalizados. 

Em "inspeção manual por ultra-som", a posição das inclusões foi verificada 

manualmente. Após, em "corte dos CPs. para def. quente", foram cortados corpos de prova 

para os ensaios de deformabilidade a quente que continham, pelo menos, uma inclusão não 

metálica centrada nos corpos de prova. 

O estágio seguinte foi a realização dos "ensaios de deformação a quente", sendo, após, 

cortados os corpos de prova para investigar as inclusões presentes em "corte dos CPs. para 

invest. das ines deformadas", sendo que neste estágio foi estudada tanto a composição 

· química das inclusões quanto suas características de deformação em função dos ensaios 

empregados. 

3.1 - Materiais 

• inclusões não metálicas em amostras de tarugos de aço de construção mecânica. 

• inclusões não metálicas em amostras de barras laminadas de aço de construção 

mecânica. 

• aço SAE 1045, com composição nominal apresentada na tabela 27. 

Tabela 27- Composição nominal do aço SAE 1045 utilizado no t rabalho(% em peso). 

SAE c Mn Pmáx. Smáx. Cu 

1045 0,43-0.50% 0.60-0.90 % 0.030% 0,050 % 0,20 % 
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• aço SAE 521 00, com composição nominal apresentada na tabela 28. 

Tabela 28- Composição nominal do aço SAE 52100 utilizado no trabalho (% em peso). 

SAE c Si Mn Pmáx S max C r 

52100 0,95-1 ,10 % 0,15-0,35 % 0.25-0.45 % 0,030 % 0,030 % I ,35- l ,65 % 

A análise da composição química dos dois aços estudados foi realizada em um 

espectrômetro de emissão ótica da marca Spectro modelo Spectrolab LAOL8 76004117, 

tendo sido feitas as coletas em quatro pontos diferentes da porção central de cada tarugo, 

sendo que a média dos valores encontrados é apresentada na tabela 29. 

Tabela 29 - Composição química dos aços estudados (% em peso). 

Aço C% Si% Mn% P % S% Cr% Mo% Ni % AI % Co% Cu % 
SAE 1045 0,383 0.205 0,796 0,011 0,026 0.070 0,0 15 0,074 0,015 0.0131 0,18 

SAE 52100 0,883 0.192 0,278 0,011 0.009 1,463 0,0195 0.095 0.005 0,011 0.1 39 

3.2 - Equipamentos 

Nesta seção será feita uma descrição dos equipamentos utilizados. A descrição dos 

parâmetros de trabalho será apresentada no item "3.3- Métodos", sendo aqui mencionados os 

tipos e modelos dos equipamentos e os laboratórios onde estão instalados. 

3.2.1 - Análises microestruturais 

As análises microestruturais foram realizadas utilizando as técnicas de espectrometria 

por dispersão de comprimento de onda e de espectrometria por dispersão de energia, onde: 

a) a coleta de imagens em microscópio eletrônico de varredura com detector de elétrons 

retroespalhados com contraste composicional foi realizada no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica da GERDAU - Aços Finos Piratini, utilizando um microscópio da marca LEO, 

modelo 440, com microssonda da Oxford, modelo 706 com janela UTW; 
.. 

b) as análises de espectrometria por dispersão de comprimento de onda (WDS) foram 

realizadas no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo sido utilizada uma microssonda da marca 

Cameca modelo SX 50; 

c) a tentativa de análise pontual quantitativa por espectrometria por dispersão de 

energia (EDS) foi realizada no Centro de "Science et Microstrutures-SMS" da Écóle 

Supérieure Nationelle des Mines de Saint Etienne-EMSE-França", utilizando um microscópio 

eletrônico de varredura da marca JEOL, modelo 840, com microssonda da Oxford com janela 

UTW; 
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d) a coleta de imagens em microscópio eletrônico de varredura com detector de elétrons 

secundários, as análi ses pontuais serniquantitativas, o mapeamento de raios X e as análises em 

linha foram realizadas no Laboratório de Metalurgia Física da Escola de Engenhaiia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul , utilizando um microscópio da marca Philips, 

modelo XL 20 com janela UTW. 

3.2.2 -Inspeção não destrutiva por ultra-som 

Menciona-se aqui que as inspeções não destrutivas por ultra-som foram realizadas de 

duas maneiras, sendo a primeira com uma linha de inspeção automática e a segunda com um 

equipamento de inspeção manual. Justifica-se o uso das duas formas de inspeção pelo fato da 

primeira (chamada de C-Scan) ser aplicável a análises em peças de grandes dimensões e 

possuir grande praticidade de uso e da segunda (em função da necessidade de corte dos 

tarugos até as dimensões dos corpos de prova para ensaios de deformabi lidade a quente) ser 

aplicável para peças de pequenas dimensões onde seria necessária uma localização mais 

precisa dos defeitos (Strohaecker et ai. , 1999a). 

As análises por ultra-som foram reali zadas com os seguintes equipamentos: 

• a análise automática por u.J tra-som foi realizada no Laboratório de Inspeção Não 

Destrutiva da GERDAU-Aços Finos Piratini , utilizando um sistema de análise por imersão 

com um transdutor de freqüência 1 O MHz não focalizado; 

• a análise manual por ultra-som foi realizada no Laboratório de Metalurgia Física da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, utilizando um sistema 

de contato direto cabeçote/peça com um transdutor de freqüência 15 MHz não focalizado. 

3.2.3 - Testes de deformabilidade à quente 

Os testes de deformabilidade a quente foram realizados no Laboratório de Metalurgia 

Física da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma 

máquina de ensaios universal servo hidráu lica da marca MTS, modelo 81 O, sendo os ensaios 

realizados com controle de deslocamento. 

3.3 - Métodos 

Para desenvolver as técnicas de análise empregadas, foi utilizada uma bibliografia de 

base, a qual não foi c itada no texto em fu nção da teoria referente a técnicas de microanálise 

ser amplamente encontrada na literatura. As referências mencionadas são: Goldstein e 

Yakowitz, 1975, Reed, 1975, Maurice, Meny e Tix ier, 1979, Goodhew e Humphreys, 1988, 
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Kiss, 1995 e Goldstein et ai., 1984. Mais especificamente em relação à aplicabilidade das 

técnicas de microanálise às inclusões não metálicas, menciona-se Dyson et ai. , 1998, Blais e 

L'Esperance, 1998 e Ray, Dhua e Jha, 1999. 

3.3.1 - Obtenção de imagens em microscópio eletrônico de varredura 

As imagens coletadas com detector de elétrons retroespalhados foram obtidas com 

contraste composicional e voltagem de aceleração do feixe de elétrons de 20 KeV, tendo sido 

em todas as amostras depositada uma camada condutora de carbono sobre as peças. 

As imagens obtidas com detector de elétrons secundários foram obtidas com voltagem 

de aceleração indo de 20 a 30 KeV, sendo que em todas as amostras foi depositada uma 

camada condutora de carbono sobre as peças (com exceção de duas - figuras 60a e 61 a - nas 

quais a título de comparação não foi depositada nenhuma camada condutora). 

3.3.2 - Análise por espectrometria por dispersão de energia (EDS) 

3.3.2.1 -Tentativa de análise quantitativa em EDS 

Foi real izada uma tentativa de análise quantitativa pela técnica de EDS (item 3.2.1-c). 

A amostra utilizada foi uma inclusão escolhida aleatoriamente na qual foi depositada 

uma camada condutora de carbono. O primeiro passo foi o de realizar uma análise qualitativa 

dos elementos presentes nas fases da inclusão para que, então, fossem providenciados os 

padrões de elementos puros (fora o oxigênio) para a realização das análises. 

Os elementos identificados na análi se qualitativa foram Cálcio, Alumínio, Silício, 

Magnésio, Ferro, Enxofre e Manganês. 

Os padrões de elementos puros foram colocados junto a inclusão em um mesmo porta 

amostras e a deposição de uma camada condutora de carbono foi realizada. Após, os padrões 

foram colocados junto a inclusão dentro do microscópio eletrônico de varredura no mesmo 

porta amostras. A coleta de dados nos padrões e na inclusão foi reali zada no mesmo dia e com 

as mesmas condições de aquisição (corrente de feixe, tempo de aquisição . e voltagem de 

aceleração). Os valores empregados foram corrente de feixe de 1.10·8 A, tempo de aquisição 

de 100 segundos para cada padrão e voltagem de aceleração de 20 Ke V. 

A sequência de análise empregada foi a de coletar os valores de contagem provenientes 

dos fótons de raios X dos padrões dos elementos e compará-los com os provenientes da fase a 

ser quantificada. Para ·uma fase que, por exemplo, possuía três dos elementos identificados 

mais oxigênio, o procedimento foi o de coletar os dados dos três elementos e imediatamente 

após os dados para a fase a ser analisada. Para cada elemento a ser analisado deve ser 
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detenninada a linha que será utilizada para a análise quantitativa {por exemplo XKa ou XLa) 

e o método de correção da matriz a ser utilizado. O valor de oxigênio é determinado 

estequiometricamente em relação aos outros elementos presentes na análise (supondo-o 

estequiométrico). Foram realizadas coletas em três pontos de cada uma das fases observadas. 

Quando da realização da rotina de cálculo, o método de correção da matriz utilizado foi o 

método ZAF (número atômico, absorção e fluorescência). 

3.3.2.2 - Análises semiquantitativas em EDS 

As análises semiquantitativas em EDS foram divididas em dois grupos. 

O primeiro conjunto de análises (item 4.4) foi realizado buscando estimar a diferença 

dos resultados obtidos para análises quantitativas em WDS (item 4.3) com análises 

semiquantitativas em EDS. Isto é, foram feitas análises semiquantitativas por EDS em pontos 

de inclusões que foram determinados em função de análises de WDS realizadas nas mesmas. 

Para possibilitar a comparação, tentou-se coletar os dados de EDS praticamente nos mesmos 

pontos anal isados em WDS. 

O segundo grupo (itens 4.9, 4.1 O e 4.11.5) tomou as análises de EDS como rotineiras e 

as utilizou para identificação das fases das inclusões relacionando-as com as composições 

nominais reportadas na literatura. 

Ambos os grupos de análises foram realizados com o emprego de uma voltagem de 

aceleração de 15 KeV, tendo sido depositada em todàs as amostras uma camada condutora de 

carbono. O tempo de aquisição para cada ponto foi de 40 segundos. O tempo morto ("dead 

time") foi de 40 flS. 

No software utilizado para as análises semiquantitativas, a janela UTW tem capacidade 

de detecta~ fótons de raios X provindos do elemento oxigênio (mas não na precisão 

necessária). Em função das análises de WDS (item 3.3.3) terem sido feitas obtendo-se um 

resultado para cada elemento puro e colocando-se o ·oxigênio em quantidades 

estequiométricas com estes elementos, optou-se por, nas análises de EDS, ob~er o resultado 

final também colocando o oxigênio em quantidades estequiométricas com os outros elementos 

obtidos nas análises. 

Para todas as análises realizadas, os valores de intensidade relativa e de largura à meia 

altura obtidos para os elementos, após as devidas correções de matriz, foram comparados com 

dados armazenados no padrão interno do software ("standard"), sendo que o resultado final 

foi apresentado como percentual em peso de óxidos estequiométricos (a conversão foi interna 

ao software, sendo somente especificado ao software qual o tipo de óxido que se supunha 
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estar presente) com o resultado final normal izado a 100% de quantidade de óxidos em peso. 

3.3.2.3 - Mapeamento elementar de raios X em EDS 

As análises de mapeamento de raios X em EDS foram feitas com voltagem de 

aceleração do feixe de elétrons de 15 Ke V. Este valor fo i especificado em função de, em 

algumas inclusões, a fase sulfeto de cálcio (CaS) estar presente, sendo mais indicado o uso de 

voltagens menores para elementos mais leves (S). 

O valor de tempo morto foi diminuído para 20 ~s, conforme indicação do manual do 

software de EDS (para aumento da taxa de contagem). O valor de contagens por segundo 

médio empregado foi de 4000 cps. Foi empregado um tempo de aquisição ("counting time'') 

de 1000 segundos para cada canal. A imagem foi obtida com uma varredura ("scan") de 484 

linhas por campo ("lines per frame") e 117 ms por linha. Calibrou-se o equipamento para 

acumular um número máximo de 20 campos ("frames") em toda a análise. 

O programa utilizado possui a capacidade de acumular, em mapeamento, quatro canais 

simultâneos, tendo sido para cada canal especificado um elemento diferenciado. 

3.3.2.4 - An?lises em linha em EDS 

As análises em linha em EDS foram feitas com voltagem de aceleração do. feixe de 

elétrons de 15 KeV. O valor médio de contagens por segundo empregado foi de 4000 cps. Foi 

empregado um tempo de aquisição ("counting. time") de 720 segundos para cada linha. O 

tempo no qual o feixe fica parado em cada ponto da linha ("dwell time") empregado foi de 

1000 mili segundos. O número de pontos da linha ("dwell points") foi de 720. O valor do 

tempo de integração ("integration time"), que é o tempo de contagem dos fótons de raios X 

foi 990 mili segundos (para que fótons do ponto seguinte não fossem contados no ponto de 

análise). 

3.3.3 - Análise por espectrometria por dispersão de comprimento de onda 
(WDS) 

As análises por WDS foram realizadas com uma voltagem de aceleração de 15 KeV, 

tendo sido estipulado um tempo de 20 segundos para cada coleta. Para todas as amostras 

analisadas fo i depositada uma camada condutora de carbono, sendo que esta camada possui 

uma espessura conhecida, para que possa, assim, se~.Ievada em conta nos fatores de correção 

empregados (apresenta também a mesma espessura da camada de carbono depositada sobre os 

padrões de elementos puros ou compostos de composição conhecida). 

Primeiramente foi realizada uma análise qualitati va de EDS em todas as inclusões a 
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serem analisadas para identificar os padrões a serem utilizados. Após, o conjunto de padrões e 

a peça a ser investigada foram colocadas dentro da microssonda em um mesmo suporte. 

Então, os cri stais internos de cada espectrômetro foram posicionados de maneira a 

difratar somente fótons do elemento referente ao padrão utilizado. Os dados de intensidade 

deste padrão são armazenados e, após, o feixe de elétrons (com o mesmo valor de corrente e 

de voltagem) é direcionado à amostra a ser analisada. Os dados de intensidade foram 

coletados e comparados com os dados do padrão. 

Mais especificamente, os pontos a serem analisados foram identificados e sua posição 

(coordenadas x, y e z) foram indicadas ao aparelho. Após a escolha e definição de 

coordenadas de todos os pontos, a rotina de quantificação foi iniciada, sendo coletados os 

dados do padrão e, após, dos referidos pontos. 

Em função dos elementos componentes das inclusões estarem presentes, em sua grande 

parte, sob forma de óxidos, com baixíssimas quantidades de elementos não ligados com o 

oxigênio, optou-se por quantificar cada elemento em percentual em peso, e de colocar o valor 

de ox·igênio como percentual em peso referente a óxidos estequiométricos dos elementos 

analisados. 

Para possibilitar a comparação dos resultados de EDS com os de WDS, os valores de 

percentual em peso elementares foram convertidos em percentual em óxidos. A fórmula 

empregada foi: 

M Óxido = Cmom · (M atom + (M aromO ·F)), onde Móxjdo é a massa do óxido a ser calculada, 

Ca1om é a concentração atômica do elemento componente do óxido, M310m é a massa atômica 

do elemento componente do óxido, M310m0 é a massa atômica do oxigênio e F é um fator em 

função da estequiometria do óxido, sendo F= I para óxidos tipo (A10 1), F=l,5 para óxidos do 

tipo (A20 3), F=2 para óxidos do tipo (A10 2), F=3 para óxidos do tipo (A10 3) e F=2,5 para 

óxidos do tipo (A20s). 

3.3.4 - Testes de deformabilidade à quente 

No intuito de obter indicações sobre características de deformação através de condições 

de contorno controladas e determinadas no estudo, foram selecionados dois tipos de aço a 

serem investigados. Tarugos pré-determinados provenientes de corridas destes aços foram 

selecionados e retirados da linha de produção normal. 

Estes tarugos foram submetidos a uma operação de forjamento (no intuito de alargar 

um pouco as inclusões em uma direção específica) e a um tratamento térmico para a 

diminuição do tamanho de grão. Estes tarugos foram, então, inspecionados por ultra-som no 
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intuito de determinar a localização das inclusões não metálicas. Corpos de provas dos tarugos 

foram usinados mantendo a inclusão não metálica detectada centrada neles. 

Os corpos de prova eram cilíndricos com dimensões de 15 mm de altura por 10 mm de 

diâmetro, sendo mantida uma relação de altura/diâmetro de I ,5. Estes corpos de prova foram, 

então, submetidos a testes de compressão uniaxial a quente ( I 000 e 11 00°C). Os testes foram 

realizados em uma máquina servo-hidráulica, sendo usada a velocidade de deslocamento 

como parâmetro de controle. Os dados de deformação foram coletados de maneira a serem 

obtidas curvas de tensão x deformação verdadeiras do material ensaiado. Os parâmetros de 

controle para o conjunto de ensaios foram mudanças na velocidade de deformação e valor de 

deformação final para cada temperatura. Desta forma, buscou-se uma aproximação às 

condições de laminação com variação e controle de parâmetros determinantes das 

características do produto. Menciona-se que as velocidades de deformação empregadas foram 

limitadas pelas características da máquina utilizada, salientando-se que em operações normais 

de laminação a quente, as velocidades empregadas são maiores do que as utilizadas. 

Dois destes ensaios foram comparados com ensaios nas mesmas condições para 

materiais que, segundo verificações por ultra-som, eram isentos de inclusões. 

Todos os corpos de prova com inclusões não metálicas foram cortados e o mecanismo 

de deformação das mesmas foi avaliado. 

As condições de testes utilizadas para a investigação das características de deformação 

das inclusões em questão são apresentadas nas tabelas 30 e 31. 

Tabela 30 - Amostras com inclúsão, critério de testes. 

Aço Temperatura Valor final de deformação real Velocidade de deformação 

1000°C I 0,0094 mm/s 0,094 mmls 
SAE 52100 0.4 0,012 mmls 0.12 mm/s 

1100°C I 0,0094 mm/s 0,094 mmls 

0.4 0.012 mm/s 0,12 mm/s 

tooo0c I 0.0094 mmls 0.094 mmls 
SAE 1045 0.4 0,012 mm/s 0, 12 mm/s 

1100°C I 0.0094 mm/s 0,094 mmls 

0.4 0,012 mm/s 0.12 mm/s 

Tabela 31 - Amostras sem inclusão, critério de testes. 

Aço Temperatura Valor final de deformação real Velocidade de deformação 

SAE 52100 1000°C I 0,0094 mm/s 

SAE 1045 tooooc I 0,0094 mm/s 

Os ensaios de compressão para os corpos de prova com inclusão foram realizados com 

velocidades de deformação de 0,0094; 0,0 12; 0,094 e O, 12 mm/s, nas temperaturas de 1000 e 
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Os ensaios foram interrompidos em dois valores de deformação final, sendo estes de 

0,4 e 1. Este procedimento foi empregado para analisar características de quebra das 

inclusões. Isto é, em qual nível de deformação as inclusões começam a se fragmentar e em 

quantas partes, relacionando estas características com aspectos de composição química das 

inclusões. As características de quebra também foram relacionadas com a velocidade de 

deformação empregada. 

Para os ensaios feitos nos aços sem inclusões, não se optou por parar os ensaios em 

di versos valores de deformação final, pois uma curva de tensão x deformação até um valor 

elevado de deformação final descreveria todo o comportamento do material "limpo" para uma 

dada temperatura e uma dada velocidade de deformação. Foram realizados somente dois 

ensaios em função de, após os ensaios, ter sido verificado que a presença das inclusões não 

metálicas nos corpos de prova não apresentaou grande influência nos valores finais do gráfico 

tensão x deformação. Para todos os ensaios, depois de atingida a temperatura de teste, o 

sistema foi mantido por cinco minutos neste patamar de temperatura para homogeneização da 

mesma no corpo de prova. 

Os ensaios foram feitos com controle de deslocamento. As amostras foram resfriadas 

dentro do forno após os ensaios. No aquecimento e no tempo de espera para homogeneização 

da temperatura, os corpos de prova foram submetidos a uma pré-carga de 0,2 K.N. 

Adicionalmente aos ensaios de deformação, foram realizados dois outros ensaios para 

verificação da expansão térmica do sistema rígido da máquina (o qual influi no valor final de 

deformação medido) nas temperaturas de 1000 e 1100°C em um outro corpo de prova de 

mesmas dimensões dos utilizados nos ensaios de deformação. 

Nesta verificação de expansão ténnica, foi utili zado, após atingir a temperatura 

desejada, um tempo de ensaio de cinco minutos mais o tempo de duração dos ensaios dos 

corpos de prova de deformação submet~.dos ao maior valor de deformação final , com a menor 

velocidade de deformação. Durante estes ensaios o corpo de prova foi carregado com o 

mesmo valor de pré-carga (0,2 KN) empregado nos ensaios de deformação. 

Para todos os ensaios realizados foram efetuadas correções nos gráficos finais de tensão 

x deformação em relação a deformação térmica dos componentes rígidos da máquina e da 

superfície de atrito dos corpos de prova com os cabeçotes da máquina. Uma vez que os 

valores médios de carga a serem aplicados aos corpos de prova não são muito altos (em 

função de a temperatura de ensaio ser alta) não será feita uma correção nos valores de carga 

em função da rigidez do barramento da máquina. 



72 

Os dados coletados nos ensaios foram tempo (s), carga aplicada (N) e deslocamento do 

atuador (mm). As fórmulas empregadas foram: 

ê = ln(h; !(h; - d )), A= n(r; Y .(h; !(h; - d )) , CJ = F I A , É = (t: ,+ót - t:, )I !lt , onde: 

E = deformação, hi =altura inicial (mm), d =deslocamento do atuador (rnrn), ri= 

raio inicial do corpo de prova (mm), a = tensão aplicada (MPa), A=superfície do corpo de 

prova em contato com os cabeçotes (mm2
), F= força aplicada (KN), ê = taxa de 

deformação (s"\ E1 =deformação no instante t = i, para t =tempo (s), Et+At =deformação 

no instante t = i+ôt, para t variando de ti a tf, sendo ti= tempo inicial(s) e tr =tempo final(s). 

3.3.5 - Localização das inclusões após os testes de deformação 

Todas as amostras submetidas aos ensaios de deformação a quente foram embutidas a 

quente em uma resina sintética e foram gradativamente submetidas a uma sequência de 

lixamento em uma máquina com controle automático de força e rpm. As amostras foram 

colocadas no porta-amostras em um conjunto de quatro e, então, submetidas a uma sequência 

de lixamento que envolveu lixas de granulometria 220, 320, 400, 600 e 1200. Após, foram 

polidas com o uso de pastas de diamante de 4 e 1 11m. Então, as amostras foram levadas a um 

microscópio ótico para a verificação da presença ou não das inclusões na superfície polida. 

Se, no caso, alguma inclusão não metálica fosse identificada, a amostra era levada ao 

microscópio e letrônico de varredura para uma investigação mais apurada de seu aspecto 

microestrutural. Se nenhuma inclusão fosse identificada, as amostras eram novamente 

submetidas ao mesmo processo de Iixamento e polimento. 

Essa sequência de investigação foi empregada em função de, após a localização inicial 

por ultra-som da posição das inclusões (tanto em equipamento automatizado quanto em 

análises manuais), não ter mais sido possível, no trabalho, determinar a posição exata das 

inclusões. Isto é , após a localização inicial das inclusões, os corpos de prova nas dimensões de 

testes foram usinados, e a pequena dimensão final destes (15 mm de altura e 1 O mm de 

diâmetro) impediu uma nova investigação manual por ultra-som em função de uma parte do 

corpo de prova estar na zona morta do cabeçote e também de ser gerada uma grande reflexão 

lateral do feixe sônico. Assim, a opção foi de proceder o lixamento das amostras em 

intervalos aproximados de 150 11m até que fossem localizadas as inclusões não metálicas. 

Menciona-se qÜe neste processo, algumas das inc lusões podem. ser arrancadas ou até 

mesmo estarem localizadas fisicamente no meio de cada intervalo de sequência de Iixamento. 

Aliando-se este fato a possíveis imprecisões no processo de detecção por ultra-som, 
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mencionando-se que possíveis poros ou outros tipos de defeitos internos podem também 

refletir o feixe sonoro, a apresentação de resultados deste item deu-se de forma a serem 

mostradas todas as inclusões encontradas nas amostras investigadas. 
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4 - Resultados e discussões 

4.1 - Aspectos de obtenção de imagem 

Esta seção irá apresentar sequências de imagens em microscópio eletrônico de 

varredura coletadas de uma mesma inclusão com o uso de detector de elétrons secundários e 

de detector de elétrons retroespalhados. 

A figura 60 apresenta, para a inclusão a ser chamada de 1 nesta seção, uma sequência 

de imagens coletadas em a) detector de elétrons secundários sem deposição de camada 

condutora sobre ela, b) detector de elétrons secundários com deposição de camada condutora 

de carbono sobre ela, c) detector de elétrons retroespalhados com deposição de camada 

condutora de carbono sobre ela e d) detector de elétrons secundários com deposição de 

camada condutora de carbono sobre ela e saturação em contraste. 
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Figura 60- Inclusão 1. a) elétrons secundários sem camada condutora, b) elétrons secundários com 
camada de carbono, c) elétrons retroespalhados com camada de carbono c d) elétrons secundários com 

camada de carbono e saturação em contraste (1, 2, 3, 4 e 5- fases identificadas visualmente na inclusão). 

As regiões indicadas como (1), (2) e (3) na figura 60b mostram as fases identificadas na 
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análise desta inclusão em imagem coletada com detector de elétrons secundários e deposição 

de camada condutora de carbono. As regiões indicadas como (1), (2), (3), (4) e (5) na figura 

60c indicam as fases identificadas na análise desta inclusão em imagem coletada com detector 

de elétrons retroespalhados. 

A figura 61 apresenta uma segunda inclusão, a ser chamada de 2 nesta seção, 

apresentada na mesma sequência de imagens mencionada para a figura 60. 
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Figura 61 -Inclusão 2. a) elétrons secundários sem camada condutora, b) elétrons secundários com 
camada de carbono, c) elétrons rctrocspalhados com camada de carbono c d) elétrons secundários com 

camada de carbono e saturação em contraste (1, 2, 3, 4 e 5- fases identificadas visualmente na inclusão). 

As regiões indicadas como (1), (2) e (3) na figura 6lb mostram as fases identificadas na 

análise desta inclusão em imagem coletada com detector de elétrons secundários com 

deposição de camada condutora de carbono. As regiões indicadas como ( I), (2), (3 ), ( 4) e (5) 

na figura 61 c indicam as fases identificadas na análise desta inclusão em imagem coletada 

com detector de elétrons retroespalhados. 

Evidenc.ia-se na análise das figuras 60a e 61 a o fato das inclusões não metálicas não 

serem condutoras e létricas. Assim, a interação do feixe de elétrons com a superfície das 

inclusões faz com que uma parte dos elétrons seja repelida pela própria superfície da inclusão, 

sendo esta parte dirigida contra o detector de elétrons secundários, saturando-o em termos de 
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sinais recebidos. Assim o pico de brilho observado nas figuras 60a e 61 a é verificado e não 

são obtidas informações relevantes da morfologia das inclusões. Quando é depositada uma 

camada condutora sobre a superfície das inclusões, este carregamento eletrostático passa a ser 

evitado. 

Quando da coleta de imagens com detector de elétrons secundários, as imagens geradas 

apresentam baixo nível de variação de contraste provindo de variações no número atômico 

médio das fases componentes da imagem. A grande contribuição para a diferenciação de 

aspectos internos nestas imagens vem do contraste relacionado com variações topográficas 

dos aspectos investigados (Strohaecker et ai. , 1999b). Desta fo1ma, frontei ras entre fases são 

bem distinguidas, assim como variações de altura (como buracos e sulcos, os quais são muito 

bem revelados). 

Assim, nas figuras 60b e 61 b, em função do recobrimento com camada de carbono, os 

aspectos morfológicos internos da inclusão começam a ser observados. Pela análise das 

figuras 60b e 61 b, levando em conta as variações de contraste nas imagens, poderia ser 

afi rmado que estas inclusões possuem três fases, sendo elas uma matriz monofásica (1 ), com 

tom de cinza mais claro; cristais grandes (2), com tom de cinza mais escuro e com 

características morfológicas bem definidas, possuindo aspecto poligonal e, ainda, uma terceira 

fase (3) citada como precipitados brancos (ou mais claros) na matriz da inclusão. 

Nas figuras 60c e 61c as imagens das amostras com camada condutora de carbono 

depositada foram obtidas com detector de elétrons retroespalhados. Nestas figuras a variação 

de contraste provinda de mudanças no número atômico médio das fases presentes é bem mais 

acentuada (comparando com as figuras 60b e 61 b ). 

Para as figuras 60c e 61c, podem agora ser distinguidas cinco fases diferenciadas, 

sendo estas a matriz das inclusões ( 1 ); os cristais grandes de aspecto poligonal (2); alguns 

precipitados mais claros e "coerentes" com a matriz (3), com pequena variação de tom de 

cinza em relação a ela; os precipitados com um tom de cinza bem mais claro que a matriz (4) 

e, por último, uma quinta fase (5) com um tom de cinza muito próximo do tom dos cristais 

poligonais, mas que se aliando a pequena variação de tom de cinza com o seu aspecto menos 

poligonal , pode ser diferenciada como outra fase. Menciona-se que todas as fases 

mencionadas para as figuras 60c e 6lc foram confirmadas através de análises qualitativas de 

EDS. 

Como informação adicional, as figuras 60d e 6l d apresentaram as inclusões em questão 

com camada depositada de carbono e imagem coletada em detector de elétrons secundários. 

Para estas imagens o valor de contraste foi bastante elevado, procedimento adotado em função 
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da tentativa de novamente diferenciar as cinco fases mencionadas no parágrafo acima. 

Percebe-se que não foi possível a diferenciação das cinco fases presentes na inclusão, sendo 

ainda que, quando da elevação do valor de contraste, aspectos morfológicos relacionados com 

a topografia (buracos) deixam de ser visíveis e as frontei ras das fases, ou da própria inclusão, 

passam a ser mal definidas. 

Em função dos resultados e discussões apresentados neste item, menciona-se que a 

diferença de tons de cinza gerada pela composição química de cada fase faz com que se tenha 

uma boa idéia do número de fases precipitadas e também de sua morfologia. Desta forma, 

quando da investigação da composição química das fases das inclusões por técnicas de 

microanálise, pode-se determinar os pontos a serem escolhidos para investigação al iando-se 

aspectos de tonalidade, de morfologia e de análises qualitativas. Por serem partículas não 

metálicas, e não condutoras eletrônicas, sugere-se que as anál ises sejam realizadas com 

deposição de camada condutora de carbono sobre as peças. 

4.2 -Tentativa de análise quantitativa em EDS 

Esta seção irá apresentar os resultados e discussões referentes a uma tentativa de 

análise quantitativa realizada em uma inclusão específica. 

A tabela 32 apresenta os dados de contagem e de tempo morto percentual obtidos para 

os padrões utilizados na análise. Os dados foram obtidos com corrente de 1.10·8 A, 20 KeV de 

energia de aceleração e 100 segundos de tempo de aquisição para cada padrão. 

Tabela 32 - Dados de contagem e tempo morto percentual obtidos para os elementos utilizados como 
padrões na análise (1.10.8A, 20 KeV e 100 segundos). 

Padrão Tempo morto Contagens por segundo 

Mg 35 - 37% 8850 - 9150 

Si 41 -43% I 0000 - I 0300 
AI 41 -43% I 0000 - I 0300 
C a 2 1-23% 4900 - 5150 
s 21-23% 5000 - 5300 
F e 47-48% 9000 - 10000 
Mn 48-50% 9500 - 9800 

Percebe-se que para os elementos cálcio e enxofre existe uma menor taxa de contagem 

(em comparação aos outros). Todos os dados referentes aos padrões foram coletados nas 

mesmas condições de análise, justificando-se a dife rença nas taxas de contagem pelo fato dos 

diversos elementos apresentarem diferentes características de emissibilidade. 

A figura 62 apresenta a inclusão na qual foi real izada a tentativa de análise quantitativa 

por EDS. Os pontos indicados pelas setas são os locais onde foram realizadas as análises. 
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Figura 62 - Inclusão utilizada na tentativa de análise quantitativa por EDS (Pl a P9 - pontos de análise). 
(a)- Sujeidade, (b) - Arrancamento. 

As tabelas 33 a 35 apresentam os valores de EDS obtidos para os nove pontos 

indicados na figura 62. Os dados foram obtidos com corrente de 1.1 o·8 A, 20 Ke V de energia 

de aceleração e 100 segundos de tempo de aquisição para cada ponto investigado. Para os 

pontos Pl , P2, P3, P4, P5 e P6 os valores de tempo morto percentual e de contagem ficaram 

entre 18 e 21 % e 4400 e 5100 cps, respectivamente. Já para os pontos P7, P8 e P9 os valores 

de tempo morto percentual e contagem ficaram entre 30 e 3 1 % e 7000 e 7500 cps. 

A tabela 33 apresenta os resultados obtidos para a matriz da inclusão da figura 62, 

sendo eles apresentados sob a forma de percentual em massa elementar (com o oxigênio 

calculado estequiometricamente em função dos elementos presentes na análise) e em 

percentual em massa de óxidos. 

Tabela 33- Resultados obtidos para a matriz da inclusão da figura 62 (% em peso). 

Ponto Percentual em massa elementar Percentual em massa de óxidos Soma 
C a AI Si Mg F e O (esteq.) CaO Ah03 Si02 MgO Fe203 

Pl 55,64 24,20 2, 13 2,97 0,25 48, 19 77,85 45,73 4,56 1 4,92 0,32 133,4 

P2 48,37 26,27 2,76 3,45 0,19 48, 14 67 ,68 49,64 5,90 5,72 0,24 129,2 

P3 44,52 23,55 2,75 3, 10 0,17 43,93 62,29 44,50 5,88 5. 14 0,22 118,1 

A tabela 34 apresenta os resultados obtidos para os cristais escuros da inclusão da 

figura 62 apresentados sob a forma de percentual em massa elementar (com o oxigênio 

calculado estequiometricamente em função dos elementos presentes na análise) e em 

percentual em massa de óxidos. 
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Tabela 34- Resultados obtidos para os cristais escuros da inclusão da figura 62 (% em peso). 

Ponto Percentual em massa elementar Percentual em massa de óxidos Soma 
C a AI Si Mg F e O (esteq.) CaO AhOJ Si02 MgO Fe203 

P4 0,55 42,48 - 21,23 0,3 1 52,07 0,77 80,27 - 35,20 0,4 116,7 

PS 0,22 37,68 - 18,89 0,09 46.07 0,3 1 171 ,20 - 31 ,32 0,12 102,9 

P6 0,19 41,16 - 20,74 0,29 50,42 0,27 77,77 - 34,39 0,37 112,8 

A tabela 35 apresenta os resultados obtidos para os precipitados claros da inclusão da 

figura 62, sendo eles apresentados sob a forma de percentual em massa elementar. 

Tabela 35- Resultados obtidos para os precipitados claros da inclusão da figura 62 (% em peso). 

Ponto Percentual em massa elementar Soma 
C a AI Si Mg s F e Mo O (esteq.) 

P7 98 11 0.67 - - 75.55 0.26 0.24 - 174.8 
P8 92,31 1.00 . - 70.30 0.29 o 20 . 164.10 
P9 98.21 0.83 - - 74.40 0.25 0.23 - 173.9 

Após a análise qualitativa da inclusão da figura 62, foram ide~tificadas três fases 

distintas, sendo a matriz composta de Ca, AI, Si, Mg, Fe e O (tabela 33), os cristais escuros 

compostos de Mg, AI, Ca, Fe e O (tabela 34) e os precipitados claros compostos de Ca, S, AI, 

Fe e Mn (tabela 35) .. 

Na análise da matriz da inclusão, tabela 33, os valores de quantificação final (soma) 

ficaram numa média de 127 %. Associa-se essa diferença do valor final ideal de I 00% a 

vários fatores , dentre eles: 

• a matriz da inclusão apresenta uma característica rugosa, sendo percebidos vários 

poros após o polimento. Nos pontos analisados, embora a tentativa tenha sempre sido a de 

realizar coletas nas partes mais planas da matriz, existe sempre a possibilidade de existir um 

poro imediatamente abaixo do ponto anal isado; 

• os elementos di ssolvidos em solução sólida na matriz (identificada como uma fase de 

XCaO.YAI203 - tabela 22, figuras 28 e 29) estão em quantidades razoáveis (média de 2,5 % 

para o silício e de 3,2 % para o magnésio), mas embora seja mencionado que as fases de 

cálcio aluminato apresentem solubilidade com óxidos duplos de MgO e Si02, existe a 

possibilidade que um dos elementos, ou ambos, estejam parcialmente dissolvidos na forma de 

Ca ou Mg, sendo então o valor de oxigênio estequiométrico superestimado (Jarakovic et ai. 

1996); 

• mais especificamente relacionado com a rotina de análise, e'm sistemas de EDS o 

controle de corrente de feixe usualmente não é preciso, sendo que em várias análises a 

corrente pode variar durante a aquisição, implicando em fonte de erro; 
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• para a análise em questão, os padrões de elementos foram submetidos à deposição de 

camada de carbono juntamente com a inclusão em estudo, mas menciona-se que os padrões e 

a inclusão não estavam exatamente no mesmo plano, sendo que também os padrões não foram 

submetidos a um processo de polimento. 

Para a análise dos cristais escuros, os valores de quantificação ti na I apresentaram uma 

média mais próxima do valor de 100 % (tabela 34), sendo ela de 110,8 %. O cristal é 

confirmado como espinélio, pois esta é a única fase estável (fora MgO e Ah03) no sistema 

binário Mg0-Ah03, possuindo composição estequiométrica de 28% de MgO e 72 % de 

AI20 3. As médias obtidas para os três pontos analisados (P4, P5 e P6) na figura 62 foram de 

33,6 % de MgO e de 76,4 % de Ah03. 

A quantidade de outros elementos presentes em solução sólida nesta fase (média de 

0,32% de Ca e 0,23 o/o de Fe) é bem inferior aos presentes na matriz da inclusão, facilitando, 

desta forma, a quantificação fi nal. 

Ainda assim, para a média dos valores de quantificação final, obteve-se uma diferença 

de I 0% em relação ao valor ideal de I 00 %, sendo isto creditado aos mesmos fatores inerentes 

a rotina de análise mencionados nos comentários sobre a quantificação da matriz da inclusão. 

Os maiores problemas de valor de quantificação final foram obtidos para as coletas 

realizadas nos precipitados claros, onde a média ficou em tomo de 170% (tabela 35). Este 

valor altíssimo para quantificações do gênero é relacionado com os problemas já citados de 

rotina de análise e, também, ao fato das contagens médias para os pont_os de coleta desta fase 

(P7, P8 e P9) terem sido maiores que para as outras duas fases (indo de um valor máximo de 

5100 cps na matriz e nos cristais escuros para 7500 cps nos precipitados claros). 

Com influência mais forte ainda, menciona-se o fato de os precipitados desta fase, na 

inclusão em análise, possuírem um tamanho da ordem de alguns micrometros, sendo que não 

se sabe, assim, se o volume de interação do feixe de elétrons com a fase não é também 

influenciado pela outra fase que estiver por baixo dela. Assim, os coeficientes de correção em 

função de absorção, fluorescência e número atômico não estariam levando em conta todos os 

elementos presentes na análise. 

Desta forma, para as condições de trabalho empregadas, o uso de EDS para análises 

quantitativas não foi válido. De forma alguma se nega a adaptabi lidade de ·EDS para este tipo 

de análise, apenas sugere-se que para emprego da técnica seja adquirido um conjunto de 

padrões dos elementos componentes das inclusões. Após, a amostra a ser analisada deve ser 

adaptada em um porta amostras que garanta que tanto as inclusões quanto os padrões dos 

elementos estejam colocados fisicamente em uma mesma altura em relação ao detector. 
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Novamente, mencionando-se o caráter não condutor das referidas inclusões, recomenda-se 

que seja depositada uma camada condutora (carbono) sobre todo o conjunto de uma só vez, 

sendo também útil que a espessura deste filme seja conhecida, para que assim esta espessura 

seja levada em conta dentro dos fatores de correções a serem utilizados. Em função da 

corrente de feixe em microscópios eletrônicos de varredura não possuir, normalmente, um 

controle rígido de variação, sugere-se que atenção especial seja dada a este ponto quando da 

realização de análises quantitativas em EDS. 

4.3 -Análises quantitativas em WDS 

As cinco inclusões que foram escolhidas aleatoriamente e anali sadas quantitativamente 

por WDS serão apresentadas com imagens coletadas em detector de elétrons retroespalhados 

e detector de elétrons secundários, evidenciando os aspectos apresentados no item 4.1. 

Menciona-se que, para todas as inclusões analisadas em WDS, atenção foi dada às 

partes (ou fases) das inclusões que tinham uma aparência homogênea e possuíam um tamanho 

aparentemente grande o suficiente para que todo o volume de interação do feixe de elétrons 

estivesse contido nesta fase. 

As mesmas inclusões apresentadas nesta seção foram submetidas a análises 

semiquantitativas por EDS e os resultados serão apresentados na seção 4.4. 

A figura 63 apresenta a primeira inclusão ~nalisada em WDS, sendo na figura 63b 

indicadas as fases onde fo i realizada a coleta. 
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Figura 63- Primeira inclusão analisada em WDS, a) imagem em elétrons secundários, b) imagem em 
elétrons retroespalhados (regiões 1, 2, 3 e 4 - fases identificadas). 

A tabela 36 apresenta os resultados de WDS (% em peso) obtidos para a matriz da 

inclusão da figura 63, para os cristais escuros poligonais (2), e para os cristai s escuros 

irregulares (3). 
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Tabela 36- Resultados de WDS para a inclusão da figura 63 (%em peso). 

Ponto Local Mg AI F e s C a Mn Si o Soma 
Inclusão 1/Pl Matriz 1.905 22.454 1.938 0.378 30.723 0.118 4.154 38.688 100.374 
Inclusão 1/P2 Matriz 2.013 22.471 0.812 0.1 61 31.2 10 0.031 3.445 37.856 97.998 
Inclusão I/P3 Fase 2 17.079 37.783 0.464 o 0.092 o 0.015 45.031 I 00.465 

Inclusão 1/P4 Fase 3 58.993 0.639 0. 177 0.0 11 0.264 0.208 0.022 39.586 99.840 

Esta inclusão apresenta quatro fases diferentes, sendo elas a matriz da inclusão ( I), 

composta de Mg, Al, Ca, Si e O, com pequenas quantidades de Mn, Fe e S, quatro cristais 

grandes de tonalidade escura e formato poligonal (2), compostos de Mg, AI e O, com 

pequenas quantidades de Fe, Ca e Si, outros cristai s de tonalidade escura e morfologia 

irregular (3), compostos de Mg e O, com pequenas quantidades de Al, Fe, S, Ca, Mn e Si, e os 

precipitados claros (4), que são constituídos, basicamente, de Ca e S, sendo que os resultados 

de quantificação obtidos para esta fase serão apresentados no item 4.6. 

A figura 64 apresenta a segunda inclusão analisada em WDS, com imagem coletada em 

detector de elétrons secundários e retroespalhados, respectivamente. 
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Figura 64- Segunda inclusão analisada em WDS, a) imagem em elétrons secundários, b) imagem em 
elétrons retroespalhados (regiões 1, 2, 3 c 5 - fases identificadas). 

A tabela 37 apresenta os resultados de WDS (% em peso) para a matriz da inclusão da 

figura 64 (1), para os cristais escuros poligonais (2), e para os cristais escuros irregulares (3). 

Tabela 37- Resultados de WDS para a inclusão da figura 64 (%em peso). 

Ponto Local Mg AI F c s C a M n Si o Soma 
Inclusão 2/Pl Matriz 2.263 17.603 0.115 0.358 29.232 0.037 9.657 39.702 98.983 
Inclusão 2/P2 Matriz 2.008 17.246 0.133 1.014 .. 29.02 1 o 10.067 39.246 98.736 

Inclusão 2/P3 Fase 2 17.391 36.784 0.873 o 0.366 0.076 0.424 45.062 100.977 

Inclusão 2/P4 Fase3 59.093 0.677 0.137 0.014 0.316 0.270 0.014 39.208 99.730 

Esta inclusão apresenta quatro fases diferentes, sendo elas a matriz da inclusão (I ), 



83 

composta de Mg, Al, Ca, Si e O, com pequenas quantidades de Mn, Fe e S, cristais de 

tonalidade escura e formato poligonal (2), compostos de Mg, Al e O, com pequenas 

quantidades de Fe, Ca e Si, os outros cristais de tonalidade escura e morfologia irregular (3), 

apresentando-se algumas vezes em formato dendrítico ou espinha de peixe compostos de Mg 

e O, com pequenas quantidades de Al, Fe, S, Ca, Mn e Si, e os precipitados claros (5), os 

quais são para esta inclusão diferenciados dos mencionados na figura 63 (fase 4) , sendo 

constituídos basicamente de Ca, Si e O, cujos resultados serão mostrados na seção 4.5. 

A figu ra 65 apresenta a terceira inclusão analisada em WDS, com imagem coletada em 

detector de elétrons secundários e retroespalhados, respectivamente. 
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Figura 65 -Terceira inclusão analisada em WDS, a) imagem em elétrons secundários, b) imagem em 
elétrons retroespalhados (regiões 1, 2, 3 c 5- fases identificadas). 

Esta inclusão apresenta, também, quatro fases diferentes, sendo elas em características 

gerais (sem entrar no mérito de quantidade de cada fase) as mesmas da figura 64. 

A tabela 38 apresenta os resultados de WDS (% em peso) para a matriz da inclusão da 

figura 65 ( I), para os cristais escuros poligonais (2) e para os cristais escuros irregulares (3). 

Tabela 38- Resultados de WDS para a inclusão da figura 65 (o/o em peso). 

Ponto Local Mg AI F e s C a Mn Si o Soma 

Inclusão 3/Pl Matriz 7.738 12.558 0.033 1.22 27.286 0.239 10.439 38.517 98.03 

Inclusão 3/P2 Matriz 6.707 14.402 0.03 0.6 19 26.834 0. 128 10.318 39.478 98.556 

Inclusão 3/P3 Fase 2 16.995 37.807 0.325 0.007 0. 11 4 0.08 1 0.056 45.037 100.406 

Inclusão 3/P4 Fase 3 58.629 0.503 0.21 3 0.031 0.172 0.262 0.027 40.193 100.03 

Adicionalmente, para verificação dos resultados, procedeu-se a análise da inclusão 

apresentada na figura 66, sendo que para esta, em função dos cristais escuros de aspecto 

poligonal (2) e dos cristais escuros de aspecto irregular (3) terem se apresentado de fáci l 

identificação, optou-se por demonstrar somente a amíli se da mau·iz da inclusão (1 ) . 

A figura 66 apresenta a quarta inclusão anali sada em WDS, com imagem coletada em 
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detector de elétrons secundários e retroespalhados, respectivamente. 
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OOk\1 
b)~ 
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Figura 66- Quarta inclusão analisada em WOS, a) imagem em elétrons secundários, b) imagem em 
elétrons retroespalhados (regiões l , 2, 3 e 5- fases identificadas). 

A tabela 39 apresenta os resultados de WDS (% em peso) para a matriz (1) da inclusão 

da figura 66. 

Tabela 39- Resultados de WDS para a inclusão da figura 66 (% em peso). 

Ponto Local M~ AI F e s Ca Mn Si o Soma 

Inclusão 4/Pl Matriz 5.562 13.525 0.267 0.554 29.983 0.105 9.967 38.873 98.857 

Uma quinta e última inclusão foi analisada por WDS em função desta apresentar uma 

característica diferenciada na matriz (1 ). Foi verificada na matriz da inclusão uma diferença 

de tonalidade da fase, apresentando em certas regiões uma tonalidade mais escura do que as 

regiões que a circundavam. Em função de uma aparente "coerência" entre estas regiões e da 

composição global das duas regiões encontrar-se entre os valores máximos e mínimos dos 

elementos encontrados nas outras quatro análises e, mais ainda, em função de ser comentado 

na literatura que as fases componentes das inclusões não metálicas apresentam amplo limi te 

de solubilidade, relacionou-se esta diferença de tonalidade como uma eventual saturação local 

de um determinado elemento químico. 

A figura 67, apresenta esta quinta inclusão anali sada em WDS, com imagem coletada 

em detector de elétrons secundários e retroespalhados, respectivamente. 
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Figura 67- Quinta inclusão analisada em WDS, a) imagem em elétrons secundários, b) imagem em 
elétrons retroespalhados (região 1 - fase a ser discutida). 

Em função do aspecto mencionado não ser de fácil identificação com a ampliação 

apresentada na figura 67, a figura 68 apresenta um detalhe da mesma, ressaltando o aspecto da 

di ferença de tonalidade da matriz. A região indicada como ( I) é referente a parte da matriz de 

tonalidade mais clara, e a região indicada como (2) é referente a parte da matriz com 

tonalidade mais escura. 

Figura 68 - Inclusão da figura 67 apresentada com uma maior ampliação (regiões 1 e 2- regiões da matriz 
identificadas como tendo diferença de tonalidade - detector de elétrons secundários). 

A tabela 40 apresenta os resultados de WDS (% em peso) para as duas regiões 

identificadas na matri z da inclusão da figura 67. 
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Tabela 40 - Resultados de WDS para a inclusão da figura 67 (% em peso). 

Ponto Local Mg AI F e s C a Mn Si o Soma 
Inclusão 5/Pl Matriz clara (1) 1.440 19.640 0.11 8 1.967 30.061 o 7.349 37.91 98.554 
Inclusão 5/P2 Matriz clara (1) 1.358 2 1.463 0.432 1.744 29.461 0.07 6.075 37.93 98.543 
Inclusão S/P3 Matriz escura (2) 6.485 19.241 0.133 2.062 26.579 0.09 5.679 37.50 97.789 

Inclusão 5/P4 Matriz escura (2) 6.239 19. 140 0.139 1.966 27.143 0.02 5.984 37.84 98.477 

Associou-se a diferença de tonalidade da matriz com a variação nos valores de Mg 

encontrados, o que vai de encontro à tonalidade mais escura dos cristais identificados como 

fases 2 e 3 das inclusões das figuras 63 a 66, os quais possuem altos teores de magnésio. 

Para todas as cinco inclusões analisadas nesta seção, os valores de quantificação das 

fases foram apresentados sob forma de percentual em massa elementar, com o oxigênio 

calculado estequiometricamente em relação aos elementos presentes na análise. Para 

possibi litar a comparação dos resultados de WDS com os de EDS, os valores de quantificação 

apresentados nesta seção foram transformados em percentual em peso de óxidos 

estequiométricos e são mostrados na tabela 4 1 (item 3.3.3). 

Tabela 41- Resultados de WDS apresentados em forma de óxidos(% em peso). 

Ponto Local Fig. MgO AhOJ Fez03 so3 CaO MnO Si02 Soma 
Inclusão 1/P1 Matriz 63 3, 133 4 1,986 2,747 0,91 8 42,542 0, 15 8,80 100.37 
Inclusão l/P2 Matriz 63 3,323 42,255 1,169 0,402 43,478 0.03 7.34 97,998 

Inclusão l/P3 Fase 2 63 28,292 7 1,336 0,669 0,00 0,138 0,00 0.03 100.47 

Inclusão 1/P4 Fase3 63 97.657 1,207 0.236 0,039 0,359 0,28 0,05 99,840 
Inclusão 2/Pl Matriz 64 3,729 33,008 0,17 1 0,891 40,585 0.06 ' 20,51 98,983 
Inclusão 2/P2 Matriz 64 3,270 31,9 1 0.20 1 2.49 1 39,77 0,00 21 ,09 98.736 
Inclusão 2/P3 Fase 2 64 28,783 69,387 1,259 0,00 0,525 0,1 1 0,92 100.98 

Inclusão 2/P4 Fase 3 64 97,4 12 1,271 0, 195 0,034 0.438 0,35 0,03 99.73 

Inclusão 3/P1 Matriz 65 12.527 23, 156 0,033 2.980 37,247 0,30 21,79 98.030 

Inclusão 3/P2 Matriz 65 10.983 26.886 0,034 1,509 37,095 0.15 2 1,8 1 98.556 

Inclusão 3/P3 Fase 2 65 28, 109 71,401 0,472 0,00 0,166 0, 11 0,12 100,4 1 
Inclusão 3/P4 Fase3 65 98,0 16 0,957 0.308 0,077 0,243 0,34 0,06 100,03 

Inclusão 4/P1 Matriz 66 9, 123 25,259 0,372 1,357 4 1,477 0, 12 21,09 98,857 

Inclusão 5/Pl Matriz clara {1) 67/68 2.297 35.674 0, 163 4,276 40,452 0.00 15,12 98.554 

Inclusão 5/P2 Matriz clara (1) 67/68 2. 177 39, 15 0.588 4,193 39.809 0,09 12,54 98,543 

Inclusão 5/P3 Matriz escura (2) 67/68 10,307 34,879 0, 196 4,938 35,665 0. 11 11 ,66 97,789 

Inclusão SIP4 Matriz escura {2) 67/68 9,949 34,766 0,197 4,178 36.5 11 0,03 12,3 1 98,477 

Por ser a matriz das inclusões (fase identificada como (1) nas figuras 63 a 67) a fase de 

mais di fíci l quantificação, por admitir várias quantidades de elementos em solução sólida, 

optou-se, nas tabelas .. de número 36 a 38, por apresentar os valores de coleta de dois pontos 

referentes a matriz e de um ponto referente aos cri stai s escuros de aspecto poligonal (2) e um 

ponto referente aos cristais escuros de aspecto inegular (3). A tabela 39 apresentou apenas um 

aspecto de confinnação da aplicabilidade da identificação da fase pela técnica utilizada e a 
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tabela 40, por ser referente a um detalhe específico da matriz da inclusão da figura 67, 

apresenta resultado de quantificação de quatro pontos referentes a matriz da inclusão. 

Em relação aos valores finais de quantificação encontrados para as fases (2) e (3) das 

figuras 63 a 65 (tabelas 36 a 38, pontos P3 e P4), menciona-se que estes valores tiveram 

variações menores do que 1% em relação ao valor ideal de 100 % de massa para os elementos 

componentes. Estas fases são de quantificação mais fácil do que a matriz das inclusões, pois 

possuem estruturas definidas e poucos elementos em quantidades majoritárias. 

Em relação às análises feitas na matriz das inclusões (tabelas 36 a 38, pontos Pl e P2; 

tabela 39, ponto Pl e tabela 40, pontos Pl , P2, P3 e P4), menciona-se que, para os valores 

apresentados, a discrepância em relação ao valor final de 1 00% aumentou, ficando em um 

limite máximo de 2,3%. 

Em função da matriz admitir variadas quantidades de elementos em solução sólida, os 

valores dos elementos majoritários variam bastante de uma inclusão para outra. Ainda assim, 

de um ponto para outro da mesma matriz, as variações na quantificação foram pequenas 

(tabela 41). 

No valor final de quantificação obtido menciona-se que quando da presença do 

elemento enxofre, ele também foi colocado na forma de óxido estequiométrico e sua 

quantidade somada ao valor final apresentado. Este fato acarreta erros, pois o enxofre quando 

presente em inclusões, apresenta-se na forma de partículas de sulfeto (CaS ou MnS) ou 

dissolvido em solução sólida como elemento simples. Se o enxofre se e.ncontrar em pequenas 

quantidades, não haverá maiores problemas na quantificação final , mas se ele se encontrar em 

maiores quantidades haverá alguma imprecisão no valor final quantificado e ele apresentará 

uma maior distância do valor de 100% em massa. 

Em relação às análises de WDS apresentadas na tabela 41, menciona-se que quando da 

rotina de anál ise alguns pontos coletados apresentaram-se bastante discrepantes em relação 

aos resultados esperados, tanto em função dos valores finais de quantificação quanto dos 

resultados qualitativos obtidos. Isto é, algumas vezes para as mesmas inclusões apresentadas 

nas figuras 63 a 67, os resultados de quantificação fi nal de um ponto da matriz caíram para 

valores em torno de 95% em massa ou, em outros casos, os valores individuais dos elementos 

quantificados identificaram altos percentuais de elementos que não tinham sido observados 

nos outros pontos (percentuais em torno de 45% de Fe20 3). 

Como exemplo destas observações, serão mostradas na tabela 42 duas coletas 

representativas de pontos de análise nos quais os resultados foram discrepantes dos outros 

obtidos para coletas na mesma fase. Ambos os pontos são referentes à matriz da inclusão 
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apresentada na figura 65. Ainda, na tabela 42, será apresentado o resultado de coleta para um 

terceiro ponto referente a matriz da inclusão da figura 66, no qual a concentração de MgO 

cresceu para valores em torno de 40%. 

Na tabela 42 os resultados de quantificação final são apresentados em forma de 

percentual de óxidos, sendo assim, passíveis de comparação com os resultados apresentados 

na tabela 41 (inclusão 3P I, inclusão 3P2 e inclusão 4P 1 ). 

Tabela 42- Resultados de WDS para pontos discrepantes (% em peso). 

Ponto Local Fig. MgO Ah03 Fe203 so3 CaO MnO Si02 Soma 

Inclusão 3/PS Matriz 65 4.210 34,382 I ,375 5,840 40,074 0,170 9,648 95,303 

Inclusão 3/P6 Matriz 65 2,685 4,393 45,508 1, 146 23, 147 0.394 11,919 89,212 
Inclusão 4/P2 Matriz 66 39.604 19,709 0,438 0,951 25,294 0,357 14,279 100.69 

Comparando-se o ponto 3/P5 com os resultados obtidos anteriormente para a matriz da 

inclusão, além da queda no valor de quantificação final , percebe-se variação em torno de 10% 

em peso para os valores de Si02 encontrados, com variações consideráveis também 

percebidas nos teores de MgO e AI20 3. Para o ponto 3/P6 o aumento do valor de Fe203 é 

bastante visível, além de uma queda maior no valor total de quantificação final. Para estes 

resultados destaca-se que, em pontos localizados, o feixe de elétrons pode estar interagindo 

com partículas subsuperficiais de outras fases, ou até mesmo poros ou partículas de ferro que 

ficaram retidas na inclusão e solidificaram junto com ela, sem descartar a hipótese de em uma 

análise se estar interagindo com a própria matriz metálica que circunda a inclusão. 

No ponto 4/P2, houve um crescimento de óxido de magnésio, mas, ainda assim, o 

valor final de quantificação ficou bastante próximo de 100%. Uma hipótese para este 

resultado é que, quando da coleta na matriz, o feixe de elétrons tenha interagido com uma 

partícula de MgO ou de Mg0.Ah03 que estivesse por baixo da matri z, e que a interface entre 

esta fase e a matriz não tenha exercido grande influência na quantidade total de fótons 

emitidos (levando em conta o fato que a mkrossonda considera todo o volume ativado como 

uma superfície homogênea). 

Desta forma, pontos discrepantes dentro do volume de amostragens devem ser refeitos 

ou descartados, sugerindo-se que, em uma rotina de análise química de inclusões, seja 

coletado um número pré-determinado de pontos, devendo os pontos discrepantes serem 

refeitos até que o número pré-determinado seja atingido, possuindo todos os pontos a mesma 

tendência de valores de quantificação. Sugere-se que, sempre que as dimensões da fase em 

questão sejam grandes o suficiente, que este número pré-determinado de pontos seja de quatro 

por fase. 
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4.4 -Análises semiquantitativas em EDS 

Para as análises de EDS, foi mencionado no item 3.3.2.2 que os resultados foram 

obtidos de forma a serem identificados todos os elementos presentes nas análises e colocá-los 

na lista de elementos a serem quantificados. Neste procedimento os picos de carbono e de 

oxigênio foram desconsiderados na lista de elementos presentes. Após, foi indicado ao 

programa que todos os elementos presentes estariam na forma de óxidos estequiométricos e 

era obtida a quantificação final sob forma de óxidos, sendo os resultados normalizados a 

100% em peso de óxidos. No mesmo item mencionou-se que este procedimento foi adotado 

para possibil itar a comparação com os resultados de WDS. Coloca-se, também, que o 

equipamento de EDS utilizado possuía uma janela UTW, a qual pode detectar elementos tão 

leves quanto o Boro (incluindo assim o oxigênio). 

Em uma análise de verificação, foi estudada uma inclusão para a qual, na lista de 

elementos a serem quantificados, o oxigênio foi incluído. Nos valores finais obtidos (valores 

elementares em peso normalizados a 100%), a quantidade necessária de oxigênio para que 

todos os outros elementos presentes estivessem sob a forma de óxidos estequiométricos foi 

menor do que ~ quantidade de oxigênio medida. Cita-se esta como uma segunda razão para a 

forma de quantificação descrita no item 3.3.2.2. 

Assim, nesta seção serão apresentados os resultados de análises semiquantitativas por 

EDS obtidos para a mesma sequência de inclusões apresentadas nas figuras 63 a 67. Após as 

análises de WDS, as amostras em questão foram preservadas, não tendo sido sequer repolidas. 

Assim, em função de pequenas "queimas" provenientes das análises em WDS, as análises de 

EDS foram efetuadas praticamente nos mesmos pontos apresentados na tabela 41. Os 

resultados a serem apresentados na tabela 43 serão dados na mesma ordem da tabela 41, 

possuindo também a mesma nomenclatura para cada ponto analisado. A voltagem de 

aceleração empregada nas análises fo i 15 Ke V, com o tempo de coleta de 40 segundos por 

cada ponto. 

Ressalta-se que para esta análise o problema inerente a quantificação do enxofre na 

forma de S03 continua tendo a mesma implicação mencionada no item anterior (4.3). 

A tabela 43 apresenta os resultados obtidos para as análises de EDS com a soma final 

dos elementos normalizada a 100% de percentual em massa dos óxidos estequiométricos. 
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Tabela 43- Resultados de EDS apresentados em forma de óxidos (% em peso). 

Ponto Local Fig. MgO Ah03 Fe203 so3 CaO MnO Si0 2 Soma 
Inclusão 1/Pl Matriz 63 3,57 39,83 1,04 0,00 45,94 0,00 9,62 100 
Inclusão 1/P2 Matriz 63 3,88 42.40 1,51 0,79 43,55 0,76 7,11 100 
Inclusão 1/P3 Fase 2 63 29,06 69,53 0,72 0,00 0,32 0,00 0,37 100 

Inclusão 1/P4 Fase3 63 97,38 1,17 0,00 0,00 0,92 0,53 0.00 100 

Inclusão 2/Pl Mat riz 64 4,08 32,16 0.77 1,07 42.41 0.00 19,7 100 
Inclusão 2/P2 Matriz 64 3.49 30.84 0.88 2,5 42,24 0,00 20.06 100 
Inclusão 2/P3 Fase 2 64 28.25 69.97 0,91 0.00 0.25 0.00 0.61 100 
Inclusão 2/P4 Fase 3 64 96,19 2,02 0,70 0,00 0,47 0.00 0,62 100 

Inclusão 3/Pl Matriz 65 13, 19 21,42 0,55 4,73 39,50 0,00 20,61 100 

Inclusão 3/P2 Matriz 65 10,48 23,40 0,58 2,53 4 1,00 0,44 21,56 100 

Inclusão 3/P3 Fase 2 65 29,00 69,58 0,00 0,00 0,82 0,00 0,60 100 

Inclusão 3/P4 Fase 3 65 96.15 I ,50 1,03 0,00 0,63 0,00 0.7 100 

Inclusão 4/Pl Matriz 66 9,05 31,56 0,99 1,22 39,9 0,00 17,28 100 

Inclusão 5/Pl Matriz clara (1) 67/68 2.1 1 39.34 0,61 4,43 41.84 0,00 11 ,67 100 

Inclusão 5/P2 Mat riz clara (1) 67/68 2.51 34.8 1 0,78 5,70 42,69 0,00 13,52 100 

Inclusão 5/P3 Matriz escura (2) 67/68 10,62 33.81 0,98 4,25 39,55 0,00 10,79 100 
Inclusão 5/P4 Matriz escura (2) 67/68 9,61 35,65 0,47 5, 11 36.75 0,00 12,42 100 

·Não serão apresentados aqui comentários referentes aos valores apresentados na tabela 

43, apenas menciona-se que eles possuíram a mesma tendência dos valores apresentados na 

tabela 41. Os comentários pertinentes serão apresentados no próximo item, onde será feita 

uma comparação mais criteriosa dos dados da tabela 41 com os da tabela 43. 

4.5 - Comp~ração de resultados de EDS com WDS 

Se forem tomados como referência os valores da tabela 4 1, percebe-se que a 

di screpância dos valores de EDS em relação aos de WDS é pequena e que, admitindo o 

grande limite de solubilidade que as fases das inclusões possuem e a ampla gama de 

elementos dispersos em solução sólida, as diferenças entre os valores, e mesmo os erros 

inerentes a cada técnica, não implicariam em maiores problemas para identificação das fases 

das inclusões (em relação aos dados de literatura). 

O procedimento de comparação adotado foi o seguinte: 

Agrupou-se os quatro pontos referentes a matriz da mesma inclusão (tabelas 41 e 43, 

pontos 1/Pl e l/P2, e, assim, sucessivamente para as matrizes das outras inclusões) e foi 

calculada a média dos valores obtidos, o desvio padrão e o erro padrão em relação a média 

obtida. Após, fo i obtida uma distribuição do erro padrão para o mesmo composto em todas as 

matrizes das inclusões. Para as fases identificadas como (2) e (3) nas figuras 63 a 65, em 

função delas possuírem em todas as inclusões analisadas praticamente a mesma composição, 

o procedimento foi calcular a média, o desvio padrão e o erro padrão para todos os pontos 
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coletados (independente da inclusão) e, então, apresentar uma distribuição representativa do 

erro padrão para cada composto componente destas fases. 

O desvio padrão foi calculado da seguinte forma (Helene e Vanin, 1981): 

DP =.JVc;; , com .JVc;; = -
1-f (xi-X]2

, onde DP é o desvio padrão da média, 
n -1 i=l 

-
V ar é a variância, n é o número de pontos na análise e X é a média dos pontos. O erro padrão 

foi dado como EP = ~ . 

A tabela 44 apresenta os resultados de média, desvio e erro obtidos para os compostos 

identificados nos pontos de coleta na matriz das inclusões analisadas, sendo eles referentes a 

análise em conjunto dos resultados apresentados nas tabelas 4 1 e 43. 

Tabela 44 - Dados de média, desvio e erro para os pontos de coleta nas matrizes das inclusões das figuras 
63 a 67 (M.- média, D. - desvio, E- Erro- % em peso). 

Pontos IPI c IP2 Pontos 2Pl e 2P2 Pontos 3Pl c 3P2 Pontos 4P1 Pontos SPI c 1P2 Pontos SP3 c SP4 

M. D. E. M. D. E. M. D. E. M. D. E. M. D. E. M. D. E. 
MgO 3,48 0,32 0,16 3,64 0,35 0,17 11 ,80 1,27 0,64 9,09 0,05 0,04 2,27 0,18 0.09 10,12 0,44 0.22 

A I2Ü3 41,62 1,20 0,60 3 1,98 0.89 0,45 23,72 2,29 1,14 28,41 4,46 3,15 37,24 2,34 1,17 34,78 0,75 0,38 

Fc20 3 1,62 0,78 0,39 0,5 1 0,37 0,19 0,30 0,3 1 0, 15 0,68 0,44 0,3 1 0,54 0,26 0.13 0,46 0,37 0,18 

S03 0,53 0,41 0.2 1 1,74 0.88 0,44 1,84 2.26 1,13 0.64 0.82 0,58 2,56 2,94 1.47 2,35 2,72 1.36 

C aO 43,88 1,45 0,72 41,25 1,29 0,64 38,71 1,88 0.94 40,69 1,12 0,79 4 1.20 1,3 1 0.65 37,12 1.69 0,84 

MnO 0,24 0,36 0,18 0,01 0,03 0,01 0,22 0,19 0.09 0,06 0,08 0,06 0.02 0,04 0,02 0,04 0.05 0.03 

Si02 8,22 1.20 0,60 20,34 0,60 0,30 2 1,44 0,56 0,28 19,18 2,69 1,90 13.21 1,48 0,74 11,79 0,75 0,37 

Os diagramas da figura 69 apresentam a distribuição de erro fornecida na tabela 44. A 

abcissa de cada diagrama indica os pontos de coleta, sendo o ponto I das abscissas referente 

aos pontos " 1/Pl e 1P2", o ponto 2 referente aos pontos "2/Pl e 2P2", o ponto 3 referente aos 

pontos "3/Pl e 3P2", o ponto 4 referente aos pontos "4/Pl ", o ponto 5 referente aos pontos 

"5/Pl e 5P2" e o ponto 6 referente aos pontos "5/P3 e 5P4". 
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Figura 69- Distribuição de erro para os compostos presentes na matriz das inclusões das figuras 63 a 67. 
a) MgO, b) Ah03, c)Fe20 3, d) S03, e) CaO, f) MnO c g) Si02 (tabela 44- % em peso). 

A tabela 45 apresenta os resultados de média, desvio e erro obtidos para os compostos 

identificados nos pontos de coleta dos cristais escuros de morfologia poligonal e nos cristai s 

escuros de morfologia irregular das inclusões analisadas (fases 2 e 3 nas figuras 63 a 65), 

sendo eles referentes a análise em conjunto dos resultados apresentados nas tabelas 41 e 43. 
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Tabela 45 - Dados de média, desvio e erro para os pontos de coleta nos cristais escuros das inclusões das 
figu ras 63 a 65 (M.- média, D. - desvio, E- Erro- % em peso). 

Pontos 1P3, 2P3 e 3P3 (Fase 2) Pontos 1P4, 2P4 e 3P4 (Fase 3) 

M. D. E. M. D. E. 
MgO 28,58 0,42 0,17 97,13 0,78 0,32 

Al20 3 70,20 0,93 0.38 1.35 0,37 0,15 

Fc10 J 0.67 0,42 0.17 0.41 0.38 0, 16 

S03 0.006 0,01 0,006 0,03 0,03 0.01 

CaO 0.37 0,26 0,11 0.51 0,24 0.09 

MnO 0,04 0,05 0.02 0,25 0,2 1 0,09 

Si02 0,44 0,33 0,14 0.24 0,32 0, 13 

Os diagramas da figura 70 apresentam as distribuições de erro fornecidas na tabela 45 

para cada composto, sendo o diagrama a) referente aos cristais escuros de morfologia 

poligonal e o diagrama b) aos cristais escuros de morfologia irregular. 

a) 

,g 3 

~ 
"' a. g 2 

w 

Foso 2 • orro 

MgO AJ203 Fo203 $03 CaO Ml10 5102 

Composto b) 

,g 3 

~ 
"' a. e 2 

w 

MgO Al203 Fo203 503 cao ""o 5102 

Composto 

Figura 70 - Distribuição de erro para os compostos presentes nos cristais escuros das inclusões das figuras 
63 a 65. a) fase 2. b) fase 3 (tabela 45 - % em peso). 

Para as distribuições de erro da matriz das inclusões (tabela 44 e figura 69) os valores 

de erro em relação a média dos valores só são significativos (se for levado em conta o valor 

do erro como um percentual do valor da média) para os elementos que se encontram em 

menor quantidade na matriz (Fe20 3, MnO e S03) . 

Para os elementos majoritários, MgO, Al20 3, CaO e Si02, os valores de erro nunca 

representaram mais do que 5% do valor da média, salvo para a Ab03 e a Si0 2 nos pontos 4PI 

(tabela 44). Para estes casos o erro representou 11 % do valor da média para a AhOJ e 9,9% 

para a Si02. Este aumento justifica-se em função da média e o erro terem sido calculados para 

uma coleta de somente dois pontos da matriz da inclusão da figura 66. 

Para os cri stai'S escuros de morfologia poligonal (fase 2, tabela 45, figura 70a) o 

percentual do erro em relação a média para os elementos majoritários foi ainda menor (menos 

que 1 %), bem como para os cristais escuros de morfologia irregular (fase 3, tabela 45, figura 
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70b), onde também este percentual foi menor que 1%. 

Em função do exposto, menciona-se a pequena discrepância entre os dados de coleta 

utilizando-se WDS (análises quantitativas com comparação de dados com padrões dos 

elementos componentes da análise) e EDS (análises semiquantitativas com comparação de 

dados com padrões armazenados no software de anál ise, com os resultados normalizados a 

100% em peso). Salienta-se, ainda assim, a maior precisão do emprego de análises com WDS, 

ressaltando somente que para análises rotineiras que impliquem em necessidade de coletas e 

interpretação de dados com maior rapidez, o emprego de análises de EDS é válido e não 

implica em discrepâncias significativas em comparação ao WDS. 

4.6 - Partículas de tamanho reduzido (silicatos e sulfetos de cálcio) 

Um dos problemas inerentes às análises pontuais utilizando emissão de raios X 

característicos é o do volume de interação do feixe de elétrons com a fase analisada. Para 

exemplificar os problemas inerentes a esta interação, a fase identi ficada como fase 4 na figura 

63b e fase 5 nas figuras 64b, 65b e 66b serão discutidas. 

A fase 5 será discutida primeiramente em função desta, quando das anál ises de WDS, 

ter gerado resultados de quantificação final não muito distantes do valor. ideal de 100% em 

peso (podendo assim ser discutida em relação a valores de quantificação), enquanto que a fase 

4 foi identifi cada de maneira puramente qualitativa. A fase 5 apresentou-se tanto como 

precipitados com tamanho em torno de 5 ~m quanto como redes dEmdrítri cas distribuídas 

sobre toda a matriz da inclusão, por vezes partindo de precipitados de maior tamanho. Foram 

coletados por WDS seis pontos referentes aos precipitados da fase 5, estando estes entre os de 

maior tamanho encontrados nas inclusões das figuras 64b, 65b e 66b. Após, estes mesmos 

seis pontos foram investigados por EDS. 

A tabela 46 apresenta os resultados obtidos por WDS em percentual em massa de 

óxidos para seis pontos analisados na fase 5 das figuras 64b, 65b e 66b 

Tabela 46 - Resultados de WDS para a fase 5 das figuras 64b, 65b e 66b (% em peso). 

Local Coleta MgO Al2Ü3 F~03 S0 3 CaO MnO SiOz Soma 

Fase 5 WDS 0,9 12 0,567 0,266 0, 178 58,251 0,053 30.955 9) ,259 

Fase 5 WDS 1,111 2,464 0,060 0,00 1 57,86 0.080 30.67 92,307 

FaseS WDS 2, 142 1,095 0,692 0,030 57,41 0,080 30,87 92,345 

Fase 5 WDS 1,762 7,29 0,2 14 0,2 15 54,48 0,00 29, 136 92,85 1 

Fase 5 WDS 0,396 1,793 0,695 0,090 59,499 0,027 30,76 93,260 

Fase 5 WDS I ,531 0, 176 1,624 0.00 58,59 0,136 32,369 94,455 
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A tabela 47 apresenta os resultados obtidos por EDS em percentual em massa de óxidos 

normalizados a lOO o/o para os seis pontos analisados (os maiores precipitados encontrados 

nas inclusões mencionadas). 

Tabela 47 - Resultados de EDS para a fase 5 das figuras 64b, 65b e 66b (percentual em peso de óxidos). 

Local Coleta MgO Al203 Fe203 S03 CaO MnO Si02 Soma 

Fase 5 EDS 1,14 0,93 0,63 0,70 65,96 0,00 30,64 100 

Fase 5 EDS 0,89 1.27 1.00 0.00 64.9 0,39 31 ,55 100 

Fase 5 EDS 1,82 0,82 0.94 0,00 65,43 0,52 30,47 100 

Fase 5 EDS 2,81 10,75 0,98 0,00 54,12 0,00 31,34 100 

Fase 5 EDS 0,59 1,45 1,30 0,00 65,03 0,47 31,15 100 

Fase 5 EDS 0,24 1,13 0.46 0,00 66,14 0,00 32.02 100 

Em relação aos dados apresentados na tabela 47, menciona-se que em função da fase 

investigada ser uma partícula pequena, o feixe de elétrons interage com a fase que se encontra 

ao redor dela. Assim, os outros elementos (e suas características de absorção) não são levados 

em conta de uma forma correta na rotina de cálculo de correção de matriz. Embora as 

partículas da fase 5 possuam dimensões que chegam, por vezes, a uma dezena de 

núcrômetros, não é possível inferir que em sua profundidade elas possuam a mesma 

dimensão, assim os resultados finais de análises quantitativas por WDS nestas partículas 

levaram a valores de média de 92,75% em peso, desvio padrão de I ,07 e erro de 0,44. 

De acordo com os dados das tabelas 46 e 47, estas partículas são compostas, 

majoritariamente, de óxidos de CaO e Si0 2, e foram identificadas como pertencendo ao 

sistema binário Ca0-Si02, sendo denominadas silicato de cáJcio. Os óxidos CaO e Si02 

também são compostos presentes em grande quantidade nas matrizes das inclusões. 

Basicamente, no aspecto qualitativo, esta fase difere da matriz em função da ql.Jeda do teor de 

a~umina. Um problema inerente de sua análi se, tanto qualitativa quanto quantitativa, seria o 

de, para o caso dos raios X enútidos estarem sendo influenciados pela matriz, o valor de CaO 

obtido, por exemplo, ser uma soma do valor de CaO do sil icato e da matriz (bem como o 

valor de Si02). 

A figura 71 apresenta dois espectros de EDS coletados nos silicatos mencionados, 

sendo a figura 71 a para um precipitado de menor tamanho do que o da figura 71 b. Percebe-se 

que a influência dos elementos da matriz diminui com o aumento do tamanho do precipitado. 



CaKa CaKa 

SiKa 
SIKa 

CaK.b 
Colao 

2.00 2.so J.oo 3.50 •.oo • .5n s.oo 2.00 2.50 3.00 3.50 •• oo 4.50 5.00 

a) b) 

Figura 71 - Espectros padrões coletados pant a partícula de silicato. a)maior influência da matriz. b) 
menor influência da matriz (abscissas em KeV). 

96 

Para este item não serão feitas anál ises comparativas entre as tabelas 46 e 47, 

apresentando distribuição de erro para cada composto, em função da apresentação dos dados 

referentes aos pontos de coleta não ser a mesma para as duas tabelas e, também, de não se 

saber o quanto em cada ponto coletado o resu ltado foi influenciado ou não pela matriz da 

inclusão. Ainda assim, os resultados de EDS (tabela 47) para a fase silicato apresentaram a 

mesma proporção relativa entre os compostos em comparação com a tabela 46. 

Em relação ao aspecto de "redes" em _que a fase se apresenta, faz-se útil mencionar o 

diagrama ternário Ca0.Si02.Al20 3 apresentado na figura 29. Em função de gradie~ltes locais 

de composição química e de diferenças de solubilidade, se a composição da inclusão dentro 

do aço líquido (T:: I553°C) se encontrar em posições intermediárias às das fases estáveis, 

durante a solidificação do aço duas fases podem se formar. Existindo duas frentes de 

sol idificação, a fase em maior quantidade "empurraria" a outra, conferindo-lhe assim o 

aspecto de redes. 

Ainda em referência a partículas de pequeno tamanho, a fase identificada como 4 na 

figura 63b será discutida. Como aspecto adicional, a figura 72 apresenta uma segunda 

inclusão (a) que contém os mesmos precipitados mencionados, sendo eles identificados 

também como "fase 4". Nesta figura também será apresentado um espectro padrão de EDS (b) 

coletado para esta fase. 
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Figura 72- a) Inclusão contendo precipitados brancos de sulfeto de cálcio (fase 4- fase a ser discutida). b) 
espectro de EDS coletado para a fase 4. 

Tanto os precipitados da figura 63 quanto os da figura 72 apresentaram-se como 

partículas pequenas, com tamanho da ordem de 2 a 5 )lm. 

Estas partículas, quando analisadas em WDS, apresentaram resultados de quantificação 

total final bastante distante de 100%. Ainda assim estas fases podem ser bem caracterizadas 

em função do cálcio e do enxofre serem os dois componentes majoritários na análise 

qualitativa do espectro de EDS (figura 72b) coletado da fase, sendo elas, assim, identificadas 

como partículas de sulfeto de cálcio. 

Para estas partículas (tanto de silicato de· cálcio quanto de sulfeto de cálcio), embora 

seja difícil evitar a influência dos elementos da matriz, uma possibilidade é a de diminuir a 

voltagem de excitação do feixe de elétrons (em função do cálcio, enxofre e silício serem 

elementos leves) para valores próximos de 2,5 vezes a energia de excitação do cálcio, 

obtendo-se um menor volume de interação (YHela et al., 2000c, Strohaecker et al. , 2000). 

Seria assim obtida para a fase silicato de cálcio uma análise quantitativa de maior qualidade e 

uma análise qualitativa da fase sulfeto de cálcio onde os elementos majoritários presentes 

seriam somente o cálcio e o enxofre (como na figura 72b). 

Conclui-se que, levando em conta a possibilidade de influência na análise de outras 

fases presentes na inclusão (em função do tamanho reduzido das fases em questão), uma boa 

identificação qualitativa pode ser realizada, indicando assim a composição majoritária da fase 

estudada. 

4. 7 - Mapeamento elementar de raios X em EDS 

Esta seção apresentará os resultados obtidos para mapeamento elementar de raios X por 

EDS. Ela consta da análise das cinco inclusões apresentadas no item 4.3, figuras 63 a 67 e, 

ainda, de uma sexta inclusão não apresentada anteriormente. 
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Como comentário introdutório, menciona-se que para rotinas de mapeamento 

elementar, quanto maior o tempo de aquisição mais precisa será a análise. Outro fator a ser 

mencionado para o caso de mapeamento de elementos leves ou presentes na forma de 

partículas de pequeno tamanho, é o procedimento de diminuir a voltagem do feixe incidente a 

valores em torno de 2,5 vezes a energia de sua linha de excitação e aumentar o tempo de 

aquisição, permitindo obter uma melhor distribuição deste elemento na imagem mapeada. 

No entanto, se a intenção for de apresentar os mapeamentos isolados para cada 

elemento químico (um para cada canal) e no final a superposição das imagens referentes a 

cada canal , as condições de aquisição devem ser idênticas para todos os elementos mapeados 

(voltagem de aceleração, corrente de feixe e magnificação). 

Para os resultados a serem apresentados neste item, pode-se concluir que uma 

densidade maior de pontos em cada imagem pertinente a cada canal isolado representa uma 

maior concentração do elemento em questão. Em um outro tipo de mapeamento utilizável e 

que é empregado em alguns programas de análi se, em cada canal mapeado imprime-se um 

código de cores ao elemento em função de sua composição química. Isto é, ao se mapear 

Al20 3, por exemplo, seria dada uma cor diferente para a fase espiné lio (28% MgO e 72% 

Al20 3) e para a fase anortita (20% CaO, 43 % Si0 2 e 37% AI 20 3) . O programa empregado 

(item 3.2.ld) não possuía esta opção. 

A figura 73 apresenta a sequência de mapeamento para a figura 63 do item 4.3. A 

figura apresenta a seguinte ordem: a) figura original, b) mapeamento de alumínio, c) 

mapeamento de cálcio, d) mapeamento de magnésio, e) mapeamento de silício, f) 

mapeamento de enxofre e g) soma geral. 

Menciona-se que para esta figura, bem como para a figura 74 e para as figuras 76, 77 e 

78, não é necessário ao leitor retomar ao item 4.3, onde as mesmas inclusões foram analisadas 

por WDS, pois em todas as sequências de mapeamento a figura original é apresentada. 
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Figura 73 - Sequência de mapeamento, a) figura original, b) alumínio, c) cálcio, d) magnésio, e) silício, f) 
enxofre, g) soma geral. Regiões 1, 2, 3 c 4 - regiões a serem discutidas. 
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Ainda relacionado com a rotina de análise, menciona-se que nos resultados 

apresentados, as imagens não foram obtidas em sua forma final no programa utilizado para 

realizar o mapeamento elementar. Houve uma rotina de análise de imagem empregada, a qual 

não foi mencionada nos itens referentes a equipamentos e procedimentos em função de ter 

sido uma técnica empregada somente para tratamento de dados. 

O tipo de placa de aquisição do microscópio utilizado no trabalho adquire as imagens 

em 8 bits, distribuindo pulsos de brilho em 256 tons de cinza. Assim, também as imagens de 

mapeamento são registradas em tons de cinza. Estas imagens, obtidas por cada canal foram 

levadas a um anal isador de imagens, onde uma operação de "threshold" foi feita, binarizando

as. Na imagem binarizada um filtro morfológico de dilatação seguido de erosão foi aplicado, 

sendo assim reduzido o ruído das imagens (é delimitado o tamanho da vizinhança- pixeis - e 

em função deste tamanho a operação de filtragem é realizada) (Strohaecker, Cardoso e 

Barretos, 1998). Após, uma cor é conferida a imagem e ela é transformada em uma imagem 

de 24 bits ("RGB true calor"). Então as imagens estão prontas para serem somadas e 

apresentadas em sua forma final. 

A figura 74 apresenta a sequência de mapeamento para a figura 65 do item 4.3. A 

figura apresenta a seguinte ordem: a) figura original, b) mapeamento de alumínio, c) 

mapeamento de cálcio, d) mapeamento de magnésio, e) mapeamento de silício e f) soma 

geral. Em função de características de distribuição no texto, os comentários referentes as 

figuras de número 75 a 78 serão mencionados aqui, seguindo-se então o texto até o final do 

capítulo como uma sequência de apresentação das ·figuras e suas respectivas legendas. 

A figura 75 apresenta a sequência de mapeamento para uma inclusão que não foi 

mencionada no item 4.3. A figura apresenta a seguinte ordem: a) figura original, b) 

mapeamento de aluminio, c) mapeamento de cálcio, d) mapeamento de magnésio, e) 

mapeamento de silício, f) mapeamento de enxofre e g) soma geral. 

A figura 76 apresenta a sequência de mapeamento elementar para a inclusão da figura 

66 do item 4.3. Os elementos mapeados foram alumínio, cálcio, magnésio e silício. A figura 

77 é referente a figura 66 do item 4.3, também tendo sido mapeados os elementos alumínio, 

cálcio, silício e magnésio. A figura 78 é referente a figura 64 do item 4.3, sendo os elementos 

mapeados alumínio, cálcio, silício e magnésio. 

Para as figuras 76, 77 e 78, o código de cores foi o mesmo utilizado para as figura 73, 

74 e 75, sendo a ordem de apresentação a seguinte: a) figura original, b) mapeamento de 

alumínio, c) mapeamento de cálcio, d) mapeamento de magnésio, e) mapeamento de silício e 

f) soma geral. 
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Figura 74- Sequência de mapeamento, a) figura original, b) alumínio, c) cálcio, d) magnésio, e) silício e f) 
soma geral. Região 1 - região a ser discutida. 
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Figura 75- Sequência de mapeamento, a) figura original, b) alumínio, c) cálcio, d) magnésio, e) silício, f) 
enxofre, g) soma geral. Região 1 - região a ser discutida. 
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Figura 76- Sequência de mapeamento, a) figura original, b) alumínio, c) cálcio, d) magnésio, e) silício e f) 
soma geral. Regiões I e 2 - regiões a serem discutidas. 
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Figura 77- Sequência de mapeamento, a) figura original, b) alumínio, c) cálcio, d) m'agnésio, e) silício e f) 
soma geral. 
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Figura 78 - Scquência de mapeamento, a) figura original, b) alumínio, c) cálcio, d) magnésio, c) silício c t) 
soma geral. 
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Em relação a figura 73b, menciona-se que são definidas três regiões diferenciadas de 

concentração de alumínio, tendo a primeira (I) um formato bem definido e possuindo a maior 

concentração. A segunda região (2) é citada como sendo a matriz da inclusão e a terceira (3) 

uma zona sem alumínio. 

Na figura 73 c, percebe-se apenas duas regiões diferenciadas em relação a concentração 

de cálcio, sendo uma a matriz, com concentração relativamente homogênea e outra região sem 

cálcio. 

Em relação ao elemento magnésio (73d) são percebidas três regiões, uma (1) com alta 

concentração de magnésio, outra (2) com uma menor concentração, apresentando formato 

regular e sendo coincidente com a região (1) da figura 73b e, uma terceira região (3), que é a 

matriz da inclusão onde o magnésio se encontra em baixos teores. Menciona-se que são 

percebidas regiões com alta concentração de magnésio dentro da região (2), possuindo a 

mesma concentração aparente da região (1 ) - assinalada como (4) na figura 73d. 

O elemento silício (73e) possui concentração homogênea na matriz da inclusão. 

A figura 73f apresentou a distribuição do enxofre na inclusão, o qual se encontra 

disperso como um envelope ao redor da inclusão e também em concentração maior em 

determinada região interna da inclusão (1). 

Na figura 73g· foi apresentada a superposição dos elementos mapeados, percebendo-se 

5 regiões diferenciadas na inclusão, sendo elas: ( I) matriz da inclusão composta de óxidos de 

cálcio, alumínio, silício e magnésio em menores teores (tabelas 36, 41 e 43), (2) fase com 

morfologia poligonal, composta de óxidos de magnésio e alumínio, (3) fase com morfologia 

irregular composta de óxido de magnésio e (4) fase composta de cálcio e enxofre, a qual se 

apresenta tanto precipitada na inclusão quanto como capa circundando a mesma. 

Em geral, as mesmas observações feitas para a sequência de imagens da figura 73 são 

vál idas para a fi gura 74. O elemento enxofre não foi detectado nesta inclusão. 

Para o alumínio novamente são distinguíveis três regiões (região de maior 

concentração, matriz e região sem alumínio). Existe uma queda no valor de alumínio da 

matriz da inclusão, com aumento dos valores de magnés io e si lício (ver tabelas 38, 41 e 43), o 

que confere uma menor densidade de pontos amarelos a matriz da inclusão em comparação 

com a figura 73g. 

Com relação ao elemento cálcio, são percebidos pequenos pontos com aumento de 

concentração de cálci·ó, os quais são coincidentes com uma "nova" região com ausência de 

alumínio ( I). Esta região é chamada de nova pois não tinha sido observada na figura 73. 

A soma destes dois aspectos fornece regiões pequenas (1 ), de difíci l observação, com 
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tonalidade mais azulada na soma final dos elementos (74g). Estas zonas são coincidentes com 

os silicatos de cálcio identificados no item 4.6. Menciona-se que para o caso, estas regiões 

foram identificadas mais pela ausência de alumínio que pelo aumento no valor de cálcio. 

Este aspecto fica mais bem evidenciado na figura 75 (região I), onde uma concentração 

maior da fase foi encontrada. Esta figura não foi apresentada no item 4.3, assim relações 

quanto ao aumento ou redução de concentração de elementos na matriz não são pertinentes. 

Esta inclusão também apresenta o elemento enxofre fom1ando um envelope. 

Referente a figura 75, embora não tendo sido analisada quantitativamente em WDS, 

menciona-se que a fase clara no canto superior esquerdo da figura 75a (1) é de fácil 

identificação qualitativa, sendo ela um sil icato de cálcio. Podem ser percebidas as áreas de 

ausência de alumínio na figura 75b ( I), de maior concentração de cálcio na figura 75c (1) e 

também de maior concentração de silício na figura 75e (1). Na figura 75f os silicatos ficaram 

melhor delimitados e identificados, em comparação com a figura 74g, onde também foi 

verificada a presença desta fase. 

Em relação a figura 76, menciona-se o aspecto dos poros visíveis na figura 76a ( I), os 

quais são vistos como pontos escuros na figura 76g (1). A fase silicato nesta inclusão também 

foi identificada, aparecendo como um vazio no mapeamento de alumínio (76b) e como um 

ponto de maior concentração no mapeamento de cálcio (76c). Na imagem final (76g), e la 

também é identificada (2). 

O silício (76f) apresenta-se nesta inclusão com a mesma c~ncentração aparente 

percebida nas figuras 74f e 75e, sendo que em relação a figura 73f, ele se apresenta em maior 

concentração na matriz da inclusão (tabelas 41 e 43). 

Os comentários gerais referentes às figuras 77 e 78 são praticamente os mesmos que 

foram mencionados para os mapeamentos anteriores, sendo que para a figura 77, o aspecto da 

maior concentração de magnésio em locais específicos da matriz da inclusão (figura 68, tabela 

40) não fo i evidenciado. 

O emprego da técnica de mapeamento elementar apresentou-se adequado para fornecer 

a distribuição das fases presentes na inclusão. Mesmo partículas de tamanho reduzido podem 

ser bem distinguidas, salientando-se que a diferenciação entre partículas de MgO e 

Mg0.Ah03, as quais são de difíci l diferenciação somente em função de ·sua tonalidade na 

imagem original, passa a ser de fácil realização. Noções sobre distribuição morfológica das 

fases toma-se uma informação úti l na medida que, agrupamentos de fases nas regiões de 

fronteira da inclusão com aço, por exemplo, podem indicar uma origem exógena das 

inclusões, relacionando-as, por exemplo, com choques das inclusões com insumos do 
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processo de fabricação após a nucleação e formação das mesmas. 

4.8 - Análises em linha em EDS 

Os resultados de análise em linha serão apresentados como uma superposição do 

espectro obtido para o elemento escolhido em cada varredura com a imagem original. A 

posição da linha horizontal escolhida para a varredura também é assinalada na figura com 

uma seta indicativa de seu início. As duas linhas brancas pontilhadas são os limites inferiores 

e superiores de contagem. A linha do espectro detectado é uma linha branca contínua. 

Para melhor adaptação do texto, os comentários referentes às figuras 79, 80 e 81 serão 

apresentados aqui. A figura 79 apresenta o resultado da análise química em linha para uma 

região específica da inclusão apresentada na figura 75. A figura 80 é referente a uma região 

específica da inclusão apresentada nas figuras 66 e 76. A sequência de apresentação dos 

elementos investigados é a) cálcio, b) silício, c) alumínio e d) magnésio. A figura 81 apresenta 

o resultado da análise química em linha para duas regiões específicas da inclusã~ apresentada 

nas figuras 63 e 73. A sequência de apresentação dos e lementos investigados é a) enxofre, b) 

cálcio e c) cálcio para a segunda região. 

t 

a)l!!!l b)IE!!I 

í1l 11 

Figura 79- Primeira inclusão submetida a análises em linha; a) cálcio, b) silício, c) alunúnio e d) 
magnésio. 
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• 

Figura 80- Segunda inclusão submetida a análises e.m linha; a) cálcio, b) silício, c) alurninio e d) magnésio . 

• 

a)l!!!!!l b)l!!!l • 

Figura 81 -Terceira inclusão submetida a análises em linha; a) enxofre, b) cálcio e c) cálcio para a 
segunda região. 
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A técnica baseia-se em determinar para cada canal o elemento a ser analisado. 

Resumidamente, o feixe de elétrons para em um ponto da linha de análise escolhida e os 

fótons de raios X são registrados de acordo com sua intensidade. Neste processo é 

especificado o tempo no qual o feixe de elétrons fica parado em determinado ponto ("dwell 

time"). Ainda deve ser especificado ao programa o tempo de contagem dos fótons 

("integration time") e este deve ser, na medida do possível, imediatamente inferior ao tempo 

de coleta dos fótons. O programa registra as contagens referentes ao elemento em função da 

posição na linha escolhida. Assim se for especificado, por exemplo, que conte fótons por um 

tempo maior do que o feixe se mantém em determinado ponto, será contada também uma 

parcela de fótons do ponto seguinte. Na linha pertinente a distribuição de intensidades obtida, 

o pico referente a uma mudança de composição estaria adiantado em relação à fase que o 

origina. 

Em relação a sequência de análise da figura 79, para o precipitado de silicato de cálcio 

(1 em 79a), percebe-se um valor relativo mais alto do elemento cálcio nesta região (79a) e do 

eleménto silício (79b), com ausência dos elementos alumínio (79c) e magnésio (79d). 

Para o precipitado de silicato de cálcio (1 em 80a), os mesmos comentários feitos para 

a figura 79 continuam sendo válidos. Como aspecto adicional, menciona-se as diferentes 

intensidades relativas dos picos de magnésio (80d) quando da posição do feixe nos cristais de 

espinélio e nos cristais de periclásio (respectivamente 1 e 2 em 80d). 

Para o precipitado de sulfeto de cálcio (1 em 81 a), pode ser observado o pico de 

enxofre referente à passagem do feixe sobre ele. Quando da investigação do elemento cálcio, 

não foi percebida grande variação no teor do precipitado. Procedeu-se, então, uma segunda 

análise em linha na inclusão para verificar a intensidade do pico de cálcio em outro lugar da 

matriz. Foi constatado que o sinal do cálcio para um segundo local na matriz era praticamente 

de mesma intensidade, justificando a pequena variação do teor de cálcio pelo pequeno 

tamanho do precipitado (assim com uma grande influência da matriz da inclusão, que contém 

cálcio). 

As análises e lementares em linha mostram vantagens em comparação com os 

mapeamentos elementares de elementos individuais em função de, no mapeamento, a variação 

de composição da fase ser indicada por variação na população de pontos mapeados, o que 

pode se tomar de difícil identificação para pequenas diferenças de concentração. Sugere-se 

que uma atenção especial seja dada para a concordância entre o tempo de contagem de fótons 

e o tempo em que o feixe fica parado em ponto de coleta, evitando assim diferenças entre a 

linha representativa da variação composicional e o início da fase em análise. 
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4.9 -Identificação de inclusões de tarugo 

Tanto esta seção quanto a próxima ( 4.1 0), irão apresentar os resultados de análises 

semiquantitativas por EDS de diversas inclusões, escolhidas aleatoriamente, a fim de 

identificar suas fases componentes, relacionando-as com dados de literatura. No item 

"procedimento experimental" - 3.3.2.2 foi mencionado que todas as coletas de EDS seriam 

feitas empregando voltagem de aceleração de 15 keV, ainda assim, nas seções em questão, 

algumas vezes as imagens foram coletadas com voltagens diferentes de 15 keY, sendo que 

quando da coleta de dados de raios X retornou-se à voltagem mencionada. 

Em fu nção do já mencionado amplo limite de solubilidade que a maioria das fases 

componentes das inclusões apresentam, em muitos casos a comparação dos valores de EDS 

obtidos com os reportados na literatura diferem em relação à composição estequiométrica. 

Desta forma, a identificação das fases deve ser feita em cima dos valores quantitativos 

obtidos, das indicações qualitativas e das características morfológicas das referidas inclusões. 

Nestas duas seções, em função da tentativa de uma identi ficação completa das fases das 

inclusões, serão apresentados, juntamente com as imagens pertinentes e com a média dos 

valores de quantificação obtidos (quatro pontos de coleta por fase), os espectros padrões 

coletados para o caso onde não foi possível obter sinais de raios X somente da fase em 

questão, e a identificação qualitativa da fase foi feita somente em função de seu espectro 

padrão. Nesta seção (4.9) serão apresentados somente os resultados de análises de inclusões 

provenientes de tarugos (sem nenhuma redução). 

Menciona-se aqui que a forma de apresentáção dos resultados será feita em função da 

possibilidade de agrupamento das inclusões em uma "família", isto é, em função do 

agrupamento das inclusões em tomo de uma característica comum, podendo ser esta tanto 

química quanto morfológica. 

Para o caso das inclusões que se apresentavam com fases óxidas, sendo estas tanto 

compostos binários quanto ternários com dimensões suficientemente grandes para englobar 

todo o volume de interação do feixe de elétrons, a identificação das fases se deu de forma a 

plotar em um gráfico ternário os valores de quantificação em óxidos estequiométricos dos 

componentes majoritários de cada fase. Existiram casos em que os outros componentes 

presentes nestas fases estavam em quantidades razoáveis (atingindo por vezes até 15% em 

peso). Ainda assim, optou-se por graficar os componentes majoritários normalizando-os a 

100%, pois assim pode ser obtido um indicativo razoável da composição da fase. 

A figura 82 apresenta o primeiro "grupo" de inclusões encontradas, sendo este 

composto de seis inclusões que possuíam praticamente a mesma composição média da matriz. 
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Nesta figura é apresentada uma imagem de cada inclusão, sendo que quando for necessário 

ressaltar um aspecto específico de uma das imagens, este aspecto será apresentado em outra 

figura juntamente com a discussão pertinente. 

a) 

c) 

e) 

(a)~ 

v ~o~ v 2011"' 
o~v 

b) 
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ccv bO 1Jm v 601J111 
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f) 
OOkV 

Figura 82- Primeiro grupo de inclusões de tarugo analisado nesta seção. a), b), c), d), e) c f) inclusões 
estudadas. Fases 1 e 2- fases identificadas. (a) - Arrancamcntos, (b)- Sujeidadc. 

A tabela 48 apresenta a média dos pontos coletados nas matrizes (fase 1) das inclusões 

da figura 82. 
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Tabela 48- Média de valores obtidos para as matrizes das inclusões da figura 82 (%em peso de óxidos 
cstequiométricos). 

Inclusão Local MgO CaO Si02 AhOJ so3 Ti02 MnO 

82a Matriz (fase 1) 8,60 48,88 21.92 13,87 2.79 1,58 2,3 1 

82b Matriz (fase 1) 9,46 45,17 22,8 1 14,91 2,84 1,5 1 2,88 

82c Matriz (fase 1) 7,86 45 ,50 25 ,46 16,05 1,72 1,32 1,96 

82d Matriz (fase 1) 10,56 44,52 22,27 15,57 2,92 1,49 2,80 

82e Matriz (fase 1) 11.29 45,65 24,1 14,07 1,51 1,66 1,70 

82f Matriz (fase 1) 10. 10 44,36 23, 14 15.55 3.63 0.98 2.2 1 

De acordo com os valores da tabela 48, a matri z das inclusões pertence ao sistema 

ternário CaO-Si0 2-AI20 3 (tabela 22, figu ras 28 e 29). Estes valores de média permitiram que 

a fase fosse identificada como sendo gelenita (2CaO.Si02.Ah03), que possui composição 

estequiométrica de Ca0-41, Si02-22 e Al20 3-37 (%em peso). 

A figura 83 apresenta um diagrama temário (temperatura ambiente) no qual todas as 

fases do sistema Ca0-Si02-Ah03 foram plotadas juntamente com o valor médio de 

quantificação obtido para os três maiores componentes das matrizes da~ inclusões da figura 

82. No gráfico não será feita distinção entre o ponto referente a cada inclusão por elas terem 

uma composição média mui to próxima, sendo estes pontos denominados como "Ines 1 a 6". 
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Figura 83 - Matrizes·das inclusões da figura 82 (ines 1 a 6) plotadas no diagrama ternário do sistema 
CaO-Si0rAh03 (%em peso). 

De acordo com o observado no diagrama ternário da figura 83 poderia ser afmnado que 

as matrizes das inclusões analisadas poderiam ser referentes tanto a fase gelenita quanto a fase 
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grossularita. Quando da comparação dos dados da tabela 48 com os valores estequiométricos 

apresentados na literatura, verificou-se que para a fase gelenita (41% CaO, 22% Si02 e 37% 

Ah03), somente os valores de Al20 3 estariam apresentando alguma discrepância, enquanto 

que para a fase grossularita (37% CaO, 40% Si02 e 23% Ah03), além dos valores de Ah03, o 

valor de Si02 também estaria discrepante dos dados da tabela 48. 

Nas referências bibliográficas apresentadas neste trabalho (item 2.3.3.5), embora tenha 

sido mencionado que temários cristalinos como a grossularita, a gelenita e a Ca-cordierita não 

sejam comuns em inclusões, foi mencionado por Pickering, 1979, que fases de inclusões com 

composição no limite da gelenita (C2AS) são comuns em aços desoxidados com Ca-Si. 

Também Rait e Pinder, citados em Kiessling e Lange, 1968, mencionaram ter encontrado a 

fase na escória proveniente da válvula submersa do processo de lingotamento. 

Em relação aos precipitados claros (fase 2) encontrados em cinco das inclusões 

apresentadas na figura 82, menciona-se que eles foram identificados apenas qualitativamente, 

pois as partículas possuíam tamanho reduzido e tinham grande influência da matriz das 

inclusões. Serão feitos agora comentários sobre a morfologia de precipitação desta fase nas 

inclusões da figura 82, e após, será dada ênfase aos detalhes utilizados para a identificação 

qualitativa desta fase. 

Na figura 82b os precipitados se apresentaram formando uma capa contínua ao redor da 

inclusão, sendo que os mesmos precipitados foram observados em menor quantidade e mais 

espaçados com tamanho maior (em torno de 4 J..Lm) internamente a inclu~ão. 

Na figura 82c os precipitados eram arredondados e distribuídos com pequeno 

espaçamento na matriz da inclusão. 

Na figura 82d os precipitados formaram uma capa contínua em algumas partes da 

fronteira da inclusão com o aço, tendo sido também verificada uma precipitação bastante fina 

desta fase na matriz da inclusão. 

Na figura 82e os precipitados formaram novamente uma capa contínua ao redor da 

inclusão, e em algumas regiões internas os precipitados estavam bastante próximos, de 

maneira a darem a impressão de serem um único precipitado de maior tamanho. Os aspectos 

mencionados para as figuras 82d e 82e são de difícil visualização na magnificação 

apresentada, assim a figura 84 apresenta as inclusões mencionadas com maior magnificação, 

sendo a figura 84a referente a figura 82d e a figura 84b referente a figura 82e. 
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Figura 84 - Inclusões das figuras 82d (a) c 82c (b) com uma maior magnificação. (1) matriz c (2) 
precipitados claros. 
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Na figura 82f os precipitados claros também foram encontrados circundando a 

inclusão, tendo como diferença o aspecto que internamente à inclusão também foram 

verificados precipitados finarnente dispersos. Em função de seu pequeno tamanho não foi 

possível identificar estes precipitados ou relacioná-los com os precipitados finamente 

dispersos com os precipitados identificados como fase 2 na figura 82. 

Em relação ao aspecto de identificação qualitativa da fase dos precipitados claros (fase 

2), menciona-se que a identificação desta fase já foi discutida no item 4.6, ainda assim, pela 

maior quantidade de precipitados encontrados e em função deste item tomar as análises de 

EDS como rotineiras, serão feitos comentários em relação a identificação da fase. Em função 

de seu tamanho reduzido, esta fase po.ssui grande influência da matriz da inclusão (fase que se 

encontra por debaixo dela), assim a figura 85a e b irá apresentar dois espectros de coleta de 

EDS para esta fase, sendo o primeiro referente a um precipitado que não teve muita influência 

da matriz e o segundo referente a outro de maior influência. 

( ~. C K• 

S Ka 

I 10 uo uo 
b) 

Figura 85 - Espectros de EDS dos precipitados claros das inclusões da figura 82. a) menor influência da 
matriz, b) maior influência da matriz. Abcissa em KcV. · 

A tabela 49 apresenta os resultados de quantificação obtidos para os dois espectros 

apresentados na figura 85. 
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Tabela 49- Resultados de quantificação para os espectros da figura 85 (% em peso). 

Espectro Local C a s Mn M_g_ AI Si o 
a Precipitados claros 54.10 29,52 5,45 0.00 0,95 1,63 8,36 
b Precip itados claros 49,30 18,97 4,61 3,35 4,89 4,33 14,55 

Em razão dos elementos Cálcio c Enxofre serem os componentes majoritários nos 

espectros da figura 85 e em seus resultados de quantificação (tabela 49), a fase é 

qualitativamente identificada como sulfeto de cálcio. 

Menciona-se que esta fase pode se apresentar como um sulfeto misto de cálcio e 

manganês. Este fato é exemplificado no espectro da figura 86, o qual é referente a um dos 

precipitados claros da figura 82c, onde é percebido um aumento relativo do pico de 

manganês. 

6.60 7.40 8.20 

Figura 86 - Espectro referente aos precipitados claros da figura 82c (Abcissa em KeV). 

A tabela 50 apresenta os valores de quantificação para o espectro da figura 86. 

Tabela 50 - Valores de quantificação para o espectro apresentado na figura 86 (o/o em peso). 

Local C a s Mn Mg AI Si o 
Precipitados 42.43 26.30 14.74 0,99 1,84 3,87 9.83 

A figura 87 apresenta o segundo "grupo" de inclusões encontradas, sendo este 

composto de quatro inclusões que foram identificadas como possuindo a mesma matriz e, 

mais ainda, como possuindo os mesmos cristais precipitados internamente. 
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b) 

d) 

Figura 87 -Segundo grupo de inclusões de tarugo analisado nesta seção. a), b), c) e d) Inclusões estudadas. 
Fases 1 e 2 - fases identificadas. 

A matriz das inclusões foi relacionada C<?m a fase ) apenas por circundar a segunda 

fase observada. Os cristais escuros foram identificados na figura como fase 2. 

A figura 88 apresenta dois espectros padrões coletados para a fase I das inclusões da 

figura 87·: O primeiro possui menor influência da matriz metálica que circunda a inclusão e o 

segundo maior influência (aumento no pico de ferro). 

S K 

0.90 8 l O 9 00 

a) b) 

Figura 88 -Espectros padrões coletados para a fase 1 das inclusões da figura 87. a) maior influência da 
matriz, b) menor influência da matriz. Abcissa em KeV. 

A tabela 5 1 apresenta a média dos valores de quantificação para quatro pontos de coleta 

nas inclusões da figura 87a e b. Para as figuras 87 c e d, os valores de quantificação não serão 

apresentados em função do aumento do valor de ferro obtido nas quantificações. 
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Tabela 51 - Resultados de quantificação obtidos para a fase 1 das inclusões da figura 87 (% em peso). 

Fase Local C a s Mn Mg AI F e o 
1 Matriz 51 ,82 32.89 9.09 0.7 1 1,84 1.97 1,68 

Referente aos cristais de tonalidade escura das inclusões da figura 87, a tabela 52 

apresenta a média dos valores de quantificação para dois pontos de coleta na fase 2 em cada 

inclusão da figura 87. 

Tabela 52 - Resultados de quantificação obtidos para a fase 2 das inclusões da figura 87 (% em peso). 

Fase Local MgO A h O., Fe20J 
2 Cristal 28.70 70,02 1,27 

Os valores da tabela 52 indicaram que os cristais pertencem ao sistema binário Mg0-

Al20 3 e, de acordo com os dados de literatura, são classificados como cristais de espinélio 

com fórmula química Mg0.Ah 0 3 e composição estequiométrica em peso de 28% MgO e 

72% Ah03 (tabela 13, figuras 22 e 23). 

As médias dos valores de quantificação para cada cristal de cada inclusão da figura 87 

são plotados em um diagrama ternário para o sistema Mg0-Si02-Al20 3, e são apresentados na 

figura 89. 

Os pontos mencionados foram identificados no gráfico como "Ines 7 a 1 O" 
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Figura 89- Cristais escuros das inclusões da figura 87 (ines 7 a 10) plotadas no diagrama ternário do 
sistema Mg0-Si02-Al20 3 (%em peso). 
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As outras quatro inclusões que serão apresentadas nesta seção possuem aspectos 

morfológicos e de composição química (em relação a combinação de fases precipitadas, tipo e 

número) diferentes entre si e das outras dez inclusões analisadas nesta seção. Ainda assim elas 

serão apresentadas como um "terceiro grupo", sendo que após serão discutidas 

individualmente. 

A figura 90 apresenta o "terceiro grupo" de inclusões analisadas, sendo este composto 

de quatro inclusões diferenciadas. 
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Figura 90- Terceiro grupo de inclusões de tarugo analisado nesta seção. a), b), c) e d) inclusões estudadas. 
Fases 1, 2 e 3 - fases identificadas. 

A tabela 53 apresenta a média dos resultados de quantificação obtidos para os pontos 

de coletada da inclusão da figura 90a. .. 

Tabela 53- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figu ra 90a (%em peso). 

Figura Local MnO Si0 2 AhOJ C aO MgO Ti0 2 so3 
90a Matriz 47,2 1 30,78 12,89 2,49 0.70 2, 16 3.75 

De acordo com os resultados de EDS da tabela 53, a inclusão da figura 90a foi 

identificada como uma inclusão monofásica pertencente ao sistema MnO-Si02-Al20 3 (tabela 

3, figuras 4 e 5). Estes valores de média permitiram que a inclusão fosse identificada como 

pertencente ao domínio da Spessartita (3Mn0.Al20 3.3Si02), que possui composição 
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estequiométrica de MnO - 43, Si02 - 36 e Al20 3 - 21 (% em peso). 

O valor de MnO encontrado para esta inclusão (47,21%) é bastante superior ao teor de 

MnO reportado para as outras duas fases ternárias do sistema (Mn-Anortita e Mn-Cordierita, 

24 e 22%, respectivamente- tabela 3). 

A figura 91 apresenta um diagrama ternário no qual todas as fases componentes do 

sistema Mn0-Si02-AI20 3 foram plotadas juntamente com o valor médio de quantificação 

obtido para os três maiores componentes da inclusão da figura 90a. O ponto referente a 

inclusão fo i denominado no gráfico como ponto "Inc 11". 
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Figura 91 - Matriz da inclusão da figura 90a (inc 11) plotada no diagrama ternário do sistema MnO-SiOr 
Ah03 (%em peso). 

Para a inclusão 90b foram identificadas três fases, assinaladas como 1, 2 e 3 na figura. 

Ela foi classifi cada como sendo inclusão trifásica composta de uma matriz ( I), de cristais de 

tonalidade mais escura e morfologia regular (2) presentes em toda a inclusão e de uma terceira 

fase identificada como precipitados claros presentes em alguns pontos da matriz. Menciona-se 

que, embora esta inclusão se apresente com formato completamente irregular, ela foi retirada 

de uma amostra de aço proveniente de um tarugo (sem nenhum grau de redução). 

A tabela 54 apresenta a média dos valores de quantificação obtidos para as quatro 

coletas realizadas na matriz ( 1) da inclusão e para as quatro coletas realizadas nos cristais de 

tonalidade escura (2). 
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Tabela 54- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura 90b (% em peso). 

Fase Local MgO C aO AbOJ Si02 Fe203 
1 Matriz 3,66 46,48 45,57 2,91 1,35 

2 Cristal 26,93 3,07 70,01 0,00 0,00 

De acordo com os resultados da tabela 54, a matriz da inclusão foi identificada corno 

pertencente ao sistema binário Ca0-Ah03 e, segundo a média de seus valores de 

quantificação para seus componentes majoritários, ela foi identificada corno pertencente ao 

domínio da fase C l2A 7 (tabela 22, figuras 28 e 29), com composição estequiornétrica de 48% 

CaO e 52% AhOJ. A figura 92 apresenta a plotagem da média dos valores de quantificação 

obtidos para a matriz da inclusão da figura 90b ("Inc 12") no diagrama ternário do sistema 

CaO-Si02-Al20 3. 
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Figura 92 - Matriz da inclusão da figura 90b (inc 12) identificada como pertencente ao sistema binário 
Ca0-AI20 3 plotada no diagrama ternário do sistema CaO-Si0rAiz03 (%em_ peso). 

As outras duas fases presentes nesta inclusão foram identificadas corno a fase espinélio 

(2) e corno a fase sulfeto de cálcio (3). Comentários adicionais não serã.o feitos pois estas 

fases já foram bastante discutidas nas inclusões anteriores. Apenas serão apresentados na 

figura 93 dois espectros padrões referentes às fases 2 e 3 da figura 90b. 
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Figura 93- Espectros padrões para as fases 2 (a) e 3 (b) da inclusão da figura 90b (abcissa em KeV). 

A inclusão apresentada na figura 90c foi identificada como possuindo três fases, sendo 

que na figura somente duas são identificadas em função de a terceira ser de difícil observação 

na magruficação da figura. Desta forma, a figura 94 apresenta o detalhe da terceira fase, sendo 

esta indicada como fase 3 na figura. 

Figura 94 - Inclusão da figura 90c em uma maior magnificação (3 -terceira fase identifi cada). 

A tabela 55 apresenta a média dos valores de quantifi cação obtidos para a inclusão da 

figura 90c, sendo a fase (1 ) identificada como a matriz da inclusão, a fase (2) como os cristais 

escuros e a fase (3) como os precipitados claros (figura 94). 

Tabela 55- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura 90c (% em peso). 

Fase Local MgO C aO Al:OJ SiOz Fez0 3 K20 
1 Matriz 1,7 1 44,32 4 1,8 1 12, 16 0.00 0,00 

2 Cristais escuros 28,51 2 0.00 70,41 0,00 1,08 0,00 

3 Precipitados claros 0.26 65.64 1,95 31,58 0.00 0,57 

Em re lação aos dados da tabela 55, menciona-se que, em função das médias dos quatro 

valores de quantificação obtidas para a matriz da inclusão (44,32% - CaO, 41 ,81 % - Al20 3 e 

12, 16% - Si02), houve duas opções de relação com os dados de literatura. A primeira delas foi 

a de relacionar a matriz da inclusão como pertencente ao domínio da gelenita, fase do sistema 
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temário Ca0-Si02-Ah03, com composição estequiométrica 41 % CaO, 37 % Ah03 e 22% de 

Si02 • Para este caso foi feita a plotagem da média dos valores de quantificação no diagrama 

tem{rrio Ca0-Si02-Ah03, e o ponto referente aos valores de quantificação foi denominado 

"In c 13". 

A figura 95 apresenta a plotagem da média dos valores de quantificação obtidos para a 

primeira opção de identificação da matriz da inclusão da 90c plotada no diagrama ternário do 

sistema CaO-SiOrAhOJ. 
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Figura 95 - Primeira opção de identificação da matriz da inclusão da figura 90c (inc 13) plotada no 
diagrama ternário do sistema Ca0-Si0rAh03 (o/o em peso). 

De acordo com o observado na figura 95, o ponto referente a média dos valores obtidos 

para a matriz da inclusão da figura 90c ficou entre as composições da fase gelenita e da fase 

CI2A7 (48% CaO e 52% Al20 3) . 

Na continuação da identificação das fases da referida inclusão, os cristais escuros (2) 

foram relacionados com a fase espinél io do sistema binário Mg0-Ah03 (28% MgO e 72% 

Al20 3) . Referente aos precipitados claros finamente dispersos na matriz da inclusão (3 na 

figura 94), embora eles sejam de tamanho reduzido, foi possível identificá-los como 

pertencentes ao sistema binário Ca0-Si02. Em função de seu tamanho reduzido, não foi 

possível nesta análise identificar com precisão a qual fase específica do sistema binário Ca0 -

Si02 eles pertencem, pois os valores de CaO podem ter sido influenciados pela matriz da 

inclusão. Ainda assim, levando em conta as análises que foram apresentadas anteriormente no 
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item 4.6 (partículas de silicato de cálcio), estes precipitados foram qualitativamente 

identificados como pertencentes ao referido sistema. Salienta-se a elevação da média dos 

valores de quantificação do composto Si02 da matriz (12,16%) para a fase em questão 

(3 1,58%). 

Apenas em caráter informativo, e sal ientando-se que esta fase não foi identificada com 

segurança, a figura 96 apresenta a plotagem da média dos valores de quantificação obtidos 

para os precipitados claros finamente dispersos na matriz da inclusão da figura 90c plotada no 

diagrama ternário do sistema Ca0-Si02-AI20 3. Novamente nesta figura o ponto referente a 

média dos valores obtidos fo i identificado como "In c 13". 

o 
o'~~ 

3Cao.2S.O, 
Ranka.nlto 

lnc 13 
O 7 2Cao.s.o, 

• O<oà,gto 

5 10 1 • Trydimita., 
quar1zo. erlstobalita 

2Ca0.2Al,0,.5SIO, 
Ca·CordM)nta 

• 3CaO.AI~0,.3SlC, 

Grossu1am.u 

• 
•eao.At,0 ,.2S•O, 

Anot111A 

zcaO.AI,o,.so, 
• Golenrta 

3Cao.AJ,O, 12Cao 7Al O Cao.Al O Cao 2At,O, 
C3A C12A7 I , CA, J CA2 

1 .o .... --r----r---r---4~---r----.r--<._.,.---4~-----r.__.. 0.0 
AJ,O, 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 O. 7 0.8 0.9 1.0eo,undum 

A1203 

Figura 96 - Precipitados claros linamente dispersos na matriz da inclusão da ligura 94 (inc 13) plotado no 
diagrama ternário do sistema Ca0-SiOrAh03 (% em peso). 

Em função do aspecto morfológico de precipitados fechadamente espaçados da fase 

identificada como pertencente ao sistema binário Ca0-Si02 , passou-se a creditar o alto valor 

da média dos valores de Si02 da matriz da inclusão da figura 90c a uma influência destes 

precipitados no volume de interação do fe ixe de elétrons quando da análise da matriz da 

inclusão. Assim passou-se a considerar o valor de Si02 obtido como di sperso em solução 

sólida e optou-se por classificar a matriz da inclusão como pertencente ao sistema binário 

CaO-AhOJ, passando ela a ser considerada como referente à fase CI2A7 (48% CaO e 52% 

AI20 3). 

Considerando apenas os compostos CaO e Ah03 como componentes majoritários da 
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matriz da inclusão, a figura 97 apresenta a plotagem da média dos valores de quantificação 

obtidos para a matriz da inclusão da figura 90c ("Inc 13"), desconsiderando o valor Si02 

obtido, no diagrama ternário do sistema Ca0-Si02-Ah03• 
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Figura 97 - Matriz da inclusão da figura 92c (inc 13) identificada como pertencente ao sistema binário 
Ca0-A]z0 3 plotada no diagrama ternário do sistema Ca0-Si0rAh03 (%em peso). 

Os valores de média obtidos para a matriz (44,32% CaO e 41 ,81% AhOJ) indicaram 

que ela está no domínio da fase Cl2A7. Menciona-se que para esta inclusão a média do valor 

de Si02 foi de 12,16%. Este valor é muito pequeno para que ela possa ser considerada como 

pertencente ao sistema ternário Ca0-Si02-Ah0 3, pois o menor valor de Si02 reportado para 

uma fase ternária estável neste sistema é de 22% (tabela 22). 

Salienta-se que para a matriz desta inclusão a média de quantificação dos valores de 

Si0 2 foi baixa, sendo que ela foi identificada como pertencente à mesma fase da matriz da 

inclusão da figura 90b (C12A 7). Isto confirma a influência da fase silicato de cálcio no 

volume de interação do feixe de elétrons quando da análise da matriz da inclusão da figura 

90c. 

Referente à inclusão apresentada na fi gura 90d, foram identificadas três fases 

diferenciadas, tendo sido a matriz da inclusão identificada como (1), os cri stais escuros de 

morfologia regular como (2) e a terceira região (3) referente a uma zona de tonalidade clara. 

A tabela 56 apresenta a média dos valores de quantificação obtidos para a matriz da 

inclusão (1) e para os cri stais de tonalidade escura (2). 
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Tabela 56- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura 90d (o/o em peso). 

Fase Local MgO CaO Al:OJ SiOz MnO Fez03 

1 Matriz 2,71 40.2 55, 15 0.82 0.24 0.88 

2 Cristal escuro 29,10 0,00 70.89 0.00 0,00 0,00 

De acordo com os resultados da tabela 56, a matriz (I) da inclusão pertence ao sistema 

binário CaO-AI20 3 e os cristais de tonalidade escura são pertencentes ao sistema Mg0-Al20 3 

(fase espinélio - 28% MgO e 72% Ah03). 

A figura 98 apresenta a plotagem da média dos valores de quantificação obtidos para a 

matriz da inclusão da figura 90d ("Inc 14") no diagrama ternário do sistema CaO-Si02-Ah0 3. 
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Figura 98 -Matriz da inclusão da figura 90d (inc 14) identificada como pertencente ao sistema binário 
Ca0-Al20 3 plotada no diagrama ternário do sistema Ca0-Si0rAh03 (o/o em peso). 

De acordo com o observado na figura 98 o ponto referente a matriz da inclusão ficou 

localizado entre as composições das fases C12A 7 (48% CaO e 52% Ah0 3) e CA (35%Ca0 e 

65% AI20 3). 

A matriz desta inclusão não pode ser identificada como pertencente a uma das fases, 

apenas menciona-se o aumento do valor de Al20 3 em relação às outras matrizes de inclusões 

pertencentes a este sistema binário que foram anteriormente di scutidas, o que poderia indicar 

que esta fase é referente ao composto CA. 

Referente a fase identificada como uma área esbranquiçada (3), novamente não foi 

possível especificar a qual composto ela pertence. A tabela 57 apresenta o resultado de 
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quantificação e lementar para dois pontos coletados nesta fase. 

Ta bela 57 - Resultados de quantificação para a fase 3 da figura 90d (% em peso). 

Fase Local C a s AI Si K F c o 
3 Re~ião clara 58,50 3.57 18,59 4,29 1,07 1,84 12,1 4 

3 Região clara 56,94 4.30 19,36 5,42 0,70 0.57 13.01 

A proporção dos dados de quantificação obtida para os elementos desta fase segue a 

mesma proporção que os dados da matriz da inclusão, não podendo ser afirmado o quanto o 

percentual de cada elemento é influenciado pela matriz. Salienta-se apenas a detecção de 

pequenas quantidades dos elementos enxofre e potássio. 

Em caráter comparativo, a figura 99 apresenta dois espectros padrões de EDS coletados 

para a matriz da inclusão (a) e para a região mais clara (b). 

5.40 6.)0 1.20 1 . 10 

a) b) 

Figura 99 - Espectros padrões coletados para a matriz (I) e para a região mais clara (3) da inclusão da 
figura 90d (abcissa em KeV). 

Em relação às características gerais de identificação de fases de inclusões em tarugos, 

coloca-se: 

da fase espinélio 

A fase espinélio foi a de mais fác il identificação dentre as fases presentes em 

inclusões não deformadas. Apresentou-se sempre como uma fase de contornos 

regu lares e tonalidade definida, sendo que mesmo quando presente nas mais 

diferenciadas matrizes não apresentou grandes variações de composição 

química. 

das matrizes de óxidos binários e temários 

Não foram verificadas grandes variações composicionais nas matrizes binárias e 

ternári~.s das inclusões (para a mesma inclusão). Das inclusões analisadas que 

possuíam matriz binária ou ternária, estas foram bem idéntificadas e não foram 

verificados problemas para relacioná-las com os dados de literatura, salvo para 

casos onde a plotagem da fase em diagramas ternários as deixavam no meio de 
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pontos referentes a fases estáveis a temperatura ambiente. Para estes casos, a 

identificação da fase levou em conta também o quão longe dos valores 

estequiométricos estaria a composição de determinado composto. 

da fase silicato de cálcio: 

A fase si licato de cálcio, quando encontrada nas inclusões estudadas, não pode 

ser bem identificada quantitativamente ou mesmo relacionada com precisão 

com os dados de literatura, apenas sugere-se a identificação qualitativa da fase 

como pertencente a este sistema binário, e uma indicação da proximidade dos 

dados de quantificação obtidos com os valores estequiométricos reportados. 

da fase sulfeto de cálcio 

A fase sulfeto de cálcio foi , para todos os casos em que estava presente, 

identificada somente por uma análise qualitativa. 

da plotagem em ternários 

Quando da plotagem dos dados semiquantitati vos de EDS nos diagramas 

ternários referentes a cada sistema estudado, optou-se por utilizar os dados de 

quantifi cação em peso dos elementos majoritários presentes nas análises e 

normalizar a soma destes elementos a 100% em peso para, então, localizar os 

pontos nos diagramas ternários referentes. Este procedimento foi adotado por 

não se ter estudado qual composto minoritário estaria em solução sólida ou não 

(e também com qual composto e le estaria em solução). Ainda assim a 

metodologia empregada mostrou-se adequada para a identificação das fases. 

da distribuição morfológica das fases: 

A fase sulfeto de cálcio apresentou diversas morfologias nas inclusões de 

tarugos não deformados estudadas. Foi verificada como precipitados espaçados 

nas matrizes das inclusões, como precipitados redondos fechadamente 

espaçados e também como grupo de precipitados envelopando as inclusões. Em 

alguns casos a fase foi encontrada c ircundando cri stais regulares de espinélio. 

Sugere-se que, para estes casos, a fase sulfeto tenha encontrado como sítio de 

nucleação os cri stais de espinélio. 

Os cristais de espinél io apresentaram-se tanto em formato· retangular quanto 

triangular, sendo que em alguns casos possuíam partículas de MgO. Sugere-se 

que os cristais de espinélio possuam fonte exógena (pelos altos teores de MgO 

nos insumos do processo de fabricação e pelo Mg não ser um elemento utilizado 

na prática de desoxidação), atuando após como sítio de nucleação de inclusões 
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endógenas (tanto inclusões de sulfetos quanto inclusões óxidas). 

Em alguns casos foram encontradas inclusões de tarugos não deformados com 

morfologia completamente irregular. Sugere-se que estas inclusões estavam 

localizadas nas partes mais externas dos tarugos, onde houve um resfriamento 

mais rápido e foi mantido assim seu formato irregular. Existe, também, a 

possibilidade que estas inclusões possuam origem totalmente exógena, e quando 

incorporadas ao aço líquido mudem sua composição até os compostos estáveis 

naquela faixa de temperatura, mas ainda assim mantendo sua morfologia 

original. 

4.10- Identificação de inclusões de barras Iam i nadas 

Nesta seção serão apresentados os resultados de análises de inclusões provenientes de 

barras laminadas, sendo que todos os comentários introdutórios feitos para o item 4.9 são 

válidos para a presente seção. 

Aqui também as inclusões estudadas serão divididas em grupos referentes a uma 

característica morfológica comum. Menciona-se que para as inclusões provenientes de barras 

larninadas, em função da deformação e característica de quebra das mesmas, os pontos de 

coleta escolhidos estavam nas partes mais planas das inclusões. Nesta seção continuou-se 

coletando um número de quatro pontos (sempre qu~ possível) pra cada fase componente das 

inclusões. As inclusões apresentadas nesta seção são provenientes de tarugos de seção de 

l50X150 mm laminados a barras redondas de 50,0 mm de diâmetro. 

A figura 1 00 apresenta o primeiro grupo de inclusões de barras laminadas estudado 

nesta seção. Este primeiro grupo é composto de três inclusões, sendo que na · figura 100, as 

imagens a), c) e e) são referentes a uma visão geral da inclusão, e as imagens b), d) e f) são 

regiões específicas destas inclusões apresentadas em uma maior l)lagnificação. 
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Figura 100 - Primeiro grupo de inclusões de tarugo analisado nesta seção. Fases 1 e 2- fases identificadas. 
a), c) e e) lnclusões estudadas, b), d) c f) regiões específicas das figuras a), c) c e), respectivamente. 

Na inclusão da figura lOOa, foram identificadas duas fases (1 e 2 na figura 1 OOb ). A 

tabela 58 apresenta a média dos valores de quantificação obtidos para as duas fases 

encontradas nesta inclusão. 

Tabela 58- Resultados de quantificação para a inclusão da figura lOOa (% em peso). 

Fase Local MgO AhOJ S0 3 MnO C a s Mg AI F e o 
1 Matriz 28,003 70,57 1,12 0,30 - - - - - -
2 P recipitados claros - - - - .. 43.33 28.51 3,16 8.31 0,82 15.92 

De acordo com os resultados da tabela 58, esta inclusão é composta de uma matriz da 

fase espinélio (28% MgO e 72% Ah03) e de precipitados de sulfeto de cálcio (CaS). 
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A inclusão da figura 1 OOc foi identificada como uma inclusão monofásica. A tabela 59 

apresenta a média dos resultados de quantificação obtidos para esta inclusão. 

Tabela 59- Resultados de quantificação obt idos para a inclusão da figura lOOc (% em peso). 

Local C aO Alz03 MgO MnO 

Matriz 17,08 76,67 5,25 1.00 

De acordo com os dados da tabela 59, esta inclusão pertence ao sistema binário Ca0-

AI20 3. Em função de, no item anterior (identificação de inclusões de tarugo) não ter sido 

e ncontrada nenhuma inclusão que pertencesse à mesma fase da inclusão da figura lOOc, a 

figura 101 apresentará a plotagem dos valores de quantificação de CaO e Ah03 no diagrama 

ternário Ca0-Si0 2-Ah03. O ponto referente à inclusão foi denominado como "lnc 15". 
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Figura 101 - Matriz da inclusão da figura lOOc (inc 15) identifi cada como pertencente ao sistema binário 
Ca0-Aiz03 plotada no diagrama ternário do sistema CaO-Si0rAlz0 3 (% em peso}. 

De acordo com a figura 1 O I, a matriz da inclusão foi identificada como estando no 

domínio da fase CA2 (22% CaO e 78% AI20 3). 

Para a inclusão da figura lOOe, foram identificadas três fases diferenciadas, nomeadas 

como I, 2 e 3 na figura 1 OOf. 

A tabela 60 apresenta a média dos valores de quantificação obtidos para as três fases da 

figura lOOe. A fase ( I ) foi identificada como matriz da inclusão por estar "abaixo" dos 

precipitados de tonalidade clara (2). A fase (3) é referente aos cristais de tonalidade escura. 
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Tabela 60- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura lOOe (% em peso). 

Fase Local C aO Al20 3 MgO so3 P20 s C a s AI o 
1 Matriz 37,32 59,36 0,00 2,19 I ,13 - - - -
2 Cristais escuros 0,79 70,98 27,66 0,58 - - - - -
3 Precipitados claros - - - - - 46,63 36,59 1,97 14,82 

De acordo com os dados da tabela 61, esta inclusão foi identificada como possuindo 

uma matriz (1) de CA (35% CaO e 65% AI20 3), com cristais de espinélio (3) e precipitados 

de sulfeto de cálcio (3). 

As inclusões apresentadas na figura 100 foram apresentadas como "pe1tencentes" ao 

mesmo grupo em função de seu aspecto de deformação. Estas três inclusões apresentaram-se 

como quebradas em várias partes, ocorrendo a separação das inclusões em várias partes, 

podendo ser visto aço entre as partes que se separam em função da deformação aplicada. 

Foi mencionado no item 2.4 que as inclusões não metálicas, quando apresentam uma 

dureza bem mais elevada do que a matriz metálica (aço) que a circunda, mantêm-se coesas 

enquanto a matriz continua se deformando. Inclusões com alto teor de alumina (4500 HV de 

dureza) são destacadas como resistentes à deformação até um certo limite de tensão. Após, 

por serem duras e frágeis, apresentam mecanismo de quebra ou trincamento verificado nas 

inclusões apresentadas na figura 100. Neste contexto, a área (ou volume) inicial das inclusões 

passa a exercer forte influência, pois quanto maior for a inclusão, em mais partes ela se 

quebrará após atingir a referida "tensão de trincamento". Também, quanto menor for o 

tamanho da inclusão, mais coesa ela se tornará (para o mesmo tipo de inclusão). Assim, para 

as inclusões deste item, será sempre apresentada a área total da seção de inclusão analisada. 

Embora o valor dureza possa ser tomado como um excelente ponto de referência para 

discutir a deformabilidade das inclusões, menciona-se novamente o gráfico apresentado por 

Malkiwicez e Rudnick (figura 46), onde é apresentada a variação do índice de 

deformabilidade para diferentes temperaturas para diferentes inclusões não metálicas. 

Para a inclusão da figura lOOa, a área da seção analisada foi medida como sendo em 

torno de 39750 J..Lm2
. A fase espinélio, que possui 78% de Ah03 em sua composição 

estequiométrica, possu i, de acordo com a literatura, dureza de 2100 a 2500 HV. Por ser a fase 

espinélio a fase dominante na inclusão, para o processo de laminação empregado, a inclusão 

não absorveu deformação e partiu-se em vários pedaços. 

A inclusão da figura I OOc, composta da fase CA2 (78% Al20 3), também não absorveu 

deformação e partiu-se em vários pedaços. A área de sua seção. analisada foi de 

aproximadamente 33500 J..Lm2
, sendo que o valor de dureza para esta fase é relatado como 
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sendo 1100 HV. Embora esta fase possua menor dureza que a fase espinélio, é amplamente 

mencionado na lite ratura (figuras 24, 52, 53 e 57) seu aspecto de quebra durante a 

deformação. O aspecto de quebra em menores pedaços em comparação com inclusão da 

figura 1 OOa é creditado ao fato da última não ser uma inclusão monofásica, possuindo 

precipitados de sulfeto de cálcio (a inclusão IOOa apresentou um comprimento máximo de 

400~m, enquanto que a figura 1 OOc teve comprimento de 600J.J.m). 

A inclusão da figura lOOe apresentou , praticamente, a mesma característica de 

deformação da inclusão da figura 1 OOa, isto é, quebrou durante o processo de deformação, 

mas ainda assim manteve cristais de tamanho grande após a quebra. Esta inclusão apresentou 

área da seção analisada em torno de 47800 ~m2. Embora a fase CA apresente uma dureza de 

930 HV, menciona-se que esta inclusão também apresentou cristais de espinélio distribuídos 

internamente, os quais geram tensões na interface com a matriz da inclusão. Ainda assim, 

como na inclusão 1 OOa, a precipitação da fase sulfeto de cálcio (que admite deformação) 

pennitiu que os cri stai s de maior tamanho fossem mantidos unidos após a deformação da 

inclusão. Esta inclusão apresentou um comprimento máximo de 420 ~m. 

A figura 102 apresenta o segundo grupo de inclusões de barras laminadas estudado 

nesta seção (102a ec-vista geral, 102c e d - regiões específicas em maior magnificação). 

v 20010Tl v 2010Tl 

a) 
OkV 

b) 
OOkV 

V IOOIJm v 601JI1' 

c) 
OkV 

d) 
OOkV 

Figura 102 - Segundo grupo de inclusões de tarugo analisado nesta seção. Fases 1 c 2 - fases identificadas, 
área (a) - cavidades onde o recobrimento não foi efetivo. a) e c) Inclusões estudadas, b) c d) regiões 

específicas das figuras a) e c), respectivamente. 
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A figura 102a apresentou uma inclusão que, após deformação, apresentou alguns 

cristais que não quebraram e mantiveram a provável aparência da inclusão antes da 

laminação. Para esta inclusão foram coletados quatro espectros padrões das partes mais planas 

encontradas. Menciona-se que, para as partes rugosas ou quebradiças também foram coletados 

espectros, sendo eles quali tativamente os mesmos coletados para as partes planas, apenas 

estes não foram usados para quantificação em função do baixo nível de contagens decorrente 

da própria irregularidade destas partes. 

A tabela 61 apresenta a média dos valores de quantificação obtidos para a matriz da 

inclusão da figura I 02a. 

Tabela 61 - Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura 102a (% em peso). 

Local 
Matriz 

De acordo com os resultados da tabela 61 , esta é uma inclusão monofásica constituída 

da fase perichísio ( I 00% MgO). 

Em relação a figura 1 02c, foram identificadas duas fases diferenciadas, sendo uma (1 

em I 02d) a matriz e a outra precipitados claros (2 em I 02d) presentes em toda a inclusão. 

A tabela 62 apresenta a média dos valores de quantificação da inclusão da figura 1 02c. 

Tabela 62- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura 102c (%em peso). 

Fase Local MgO AhO:~ so., CaO C a s Mg AI o 
1 Matriz 26,85 69,19 2.15 1.81 - - - - -

2 Precipitados claros - - - - 46,06 35,23 0,92 3,90 13,9 1 

De acordo com os resultados da tabela 62, esta inclusão é composta das fases espinélio 

- Mg0.Al20 3 (1) e sulfeto de cálcio- CaS (2). 

As inclusões apresentadas na figura I 02 apresentaram maior deformação do que as da 

figura 100. Percebe-se que elas não se quebraram em vários pedaços e se separam ao longo do 

processo de deformação. Ainda assim, embora elas tenham se mantido coesas, em sua 

morfologia interna percebe-se que elas trincaram em vários pequenos cristais que continuaram 

agrupados (aspecto mais forte na inclusão da figura I 02a), o que também demonstra certa 

fragilidade da inclusão. 

A inclusão da fi gura 1 02a é composta da fase periclásio, que possui uma dureza de 

1000 HV. Mesmo admitindo-se que antes da deformação ela possuíss~ um tamanho grande, 

percebe-se por seus finais alongados que ela admitiu uma boa quantidade de deformação. Se 

for feita uma relação de seu comprimento (em torno de 783 J.im na direção de laminação) com 
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sua largura (em torno de 168 ~m), obteria-se um fator indicativo de fator de forma de 4,66. 

Menciona-se que a inclusão da figura I OOc também era uma inclusão monofásica 

composta de CA2, possuindo uma dureza muito próxima da fase periclásio. Isto indica que os 

compostos binários a base de Ca0-Al20 3 possuem uma alta resistência a deformação. 

A inclusão da fi gura 1 02c é composta da fase espinélio (2500 HV) e da fase sul feto de 

cálcio. Em função da maior dureza da fase dominante (espinélio), explica-se a menor 

deformabilidade da inclusão da figura 1 02c em comparação com a da figura 1 02a. 

Percebe-se que a inclusão da figura 102a não possui os finais tão alongados quanto os 

da inclusão da figura anterior. Seu comprimento máximo ficou em torno de 433~m. e sua 

largura em torno de 166 Jlm. Estes valores geram uma relação comprimento largura de 2,6 

(que é 1,8 vezes menor que a relação para a figura anterior). Poderia ser dito que esta 

diferença de "fator de forma" viria em função da diferença entre os tamanhos originais das 

inclusões, isto é, quanto maior for a inclusão, mais ela se deforma. Em função disto, supondo

se uma relação direta entre constância de área e constância de volume, foi calculada a área das 

seções de inclusão apresentadas nas figuras 1 02a e 1 02c. Para a primeira inclusão, a área ficou 

em torno de 61270 ~m2 e para a segunda em torno de 39111 ~m2, sendo que a relação entre as 

áreas ficou em um valor de 1 ,56. É confirmada assim a colocação de que ~ inclusão da figura 

lOOa admi tiu maior deformação que a inclusão da figura lOOc. 

Outro fator adicional seria o fato da inclusão da fi gura lOOa ter se quebrado em vários 

pequenos cristais, o que facilitaria um rearranjo dos cristais alinhando-se na direção de 

deformação. 

Ao ser real izada a comparação da inclusão da figura 1 OOa com a da figura 102c (as 

duas possuem as mesmas fases precipitadas, praticamente a mesma área da seção analisada e, 

também, praticamente o mesmo comprimento máximo), a única explicação encontrada para a 

diferença nos mecanismos de deformação é o fato de que a segunda, por possuir maior 

percentual da fase sulfeto de cálcio, admite mais deformação e não se rompe em vários 

fragmentos. 

A figura 1 03 apresenta, como um caso particular, uma amostra de barra laminada onde 

foram encontradas duas inclusões não metálicas de tamanhos diferentes e com características 

de deformação diferen tes. 

Desta forma, a figura I 03a apresentará uma vista geral de ambas as inclusões (setas 

indicativas de cada inc:lusão), a fi gura 1 03b apresentará a inclusão identificada como "lnc 1" 

em 103a (em função de ser de pequenas dimensões, somente uma imagem referente a ela será 

apresentada), a figura 1 03c apresentará a inclusão identificada como "lnc2" em I 03a e a 
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figura I 03d apresentará a "lnc 2" em uma maior ampliação. 

a) 
cV 200pm 

O O kV 
cV ?Opm 

200kV 

cV bOIJfn 

c) 
30 OkV 

Figura 103- Terceiro grupo de inclusões de tarugo analisado nesta seção. Fases 1, 2 c 3- fases 
identificadas, área (a) - regiões onde o recobrimento não foi efetivo, INC 1 e INC 2, inclusões a serem 
estudadas. a) Vista conjunta das duas inclusões, b) INC 1 em maior magnificação, c) INC 2 em maior 

magnificação, d) detalhes da INC 2. 

Referente a inclusão chamada de "Inc 1" na figura 1 03a e apresentada em maior 

magnificação na figura 103b, ela foi identificada como sendo composta de duas fases. Para 

esta seção da inclusão não é possível delimitar qual fase é a matriz da inclusão, apenas por 

detalhes de concordância com as inclusões apresentadas no capitulo anterior~ a fase (1) foi 

identificada como a matriz da inclusão e a fase (2) identificada como cristal nucleado na 

matriz da inclusão. Foi mencionado "concordância com o capítulo" anterior pelo fato da 

referida inclusão ter absorvido muito pouca deformação, tendo assim uma característica muito 

assemelhada a das inclusões de tarugo (sem deformação). 

A tabela 63 apresenta a média dos valores de quantificação obtidos para a inclusão da 

figura I 03b. 

Tabela 63- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura 103b (% em peso). 

Fase Local CaO Ah03 Si02 MgO Fe20 3 
1 Matriz 42,32 44.04 9,64 3,35 0,63 

2 Cristal escuro - 70.86 - 27.90 1.25 

De acordo com os dados da tabela 63, a fase (1) foi identificada como sendo um cálcio 
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aluminato do tipo Cl2A 7 e a fase (2) como espinélio. 

Referente a figura I 03c, menciona-se que esta foi de difícil identi ficação, pois a 

inclusão era toda constituída de pequenos cristais. Ainda assim puderam ser identificadas três 

fases diferenciadas (figura 1 03d), sendo e las a fase (1 ), constituída de cristais de pequeno 

tamanho distribuídos por toda a inclusão, a fase (2), constituída de cristais maiores de 

tonalidade clara e a fase (3), constituída de cri stais ainda maiores, de tonal idade escura. 

A tabela 64 apresenta a média dos valores de quantificação obtidos para a inclusão da 

figura 103c, sendo que nesta a fase (1) foi chamada de matriz apenas por concordância com as 

outras inclusões j á discutidas. 

Tabela 64- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura 103c (% em peso). 

Fase Local C aO A h O:~ SiOz MgO Fez0 3 Ca s F e o 
1 Matriz 40,78 43,68 8,94 3,44 1,12 - - - -
2 Precipitados claros - - - - - 45,97 38.85 3, 16 12,03 

3 Cristais escuros 1,56 71,51 - 26.94 - - - - -

De acordo com os dados da tabela 64, esta inclusão foi identificada como possuindo 

uma matriz ( I) de C12A7 (48% CaO e 52% Al20 3), com partículas de sulfeto de cálcio (2) e 

cristais de espfnélio (3). 

A inclusão da figura 103b é uma inclusão de tamanho reduzido (em comparação com 

as outras apresentadas nesta seção), deformando-se assim em menor escala. Ainda assim é 

percebida uma certa conicidade nas laterais desta inclusão, mecanismo este que vai de acordo 

com o apresentado na figura 47 por Kiessling e Lange para uma inclusão indeformável. 

Na figura 1 03c, em função dela ter trincado internamente em vários pequenos cristais , 

pode-se apenas intuir que a fase C l 2A 7 era dominante na inclusão antes da quebra (em 

função de sua maior quantidade). Se fosse feita uma comparação desta inclusão com as 

apresentadas nas figuras 1 02a e I 02c (onde foi possível calcular um "fator de forma"), ela 

apresenta uma relação de comprimento por largura de 1 ,9, sendo que a área da seção analisada 

foi calculada como sendo em torno de 2841 O Jlm2
. Daria assim a impressão de que foi a que 

menos se deformou, sem levar em conta o fato de ela ser a de menor tamanho entre as três. 

O fato desta inclusão não ter se fragmentado como as inclusões das figuras lOOc e 100e 

e, também, o fato dela ser (após deformação) toda composta de pequenos cristai s também 

indica que ela suportou menor deformação e "trinco.~" internamente. Esta inclusão apresentou 

um teor razoável de Si02, mas a literatura indica que, para as temperaturas de laminação, 

inclusões contendo sílica passam a ser mais viscosas e deformam-se mais para teores mais 

elevados de sflica. 
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É sugerida assim a presença de um tamanho limite para o qual inclusões indeformáveis 

(inclusões a base de cálcio aluminatos e de espinélio) passam a se quebrar em vários pedaços 

e aparecem como várias partes seguindo a linha de deformação do aço. Abaixo deste 

tamanho, estas inclusões são bem mais coesas, não apresentando um trincamento interno. 

Ainda, um terceiro mecanismo para estas inclusões foi encontrado, onde estas inclusões 

trincam internamente em vários pequenos cristais, dando a impressão que elas se alongam na 

direção de deformação do aço. 

A figura 104 apresenta a oitava inclusão de barra laminada analisada, sendo a figura 

1 04a referente a uma visão geral e a figura 104b referente a uma região específica da inclusão. 

a) 

(a) 

~ , 7\ . 

v 200pm 
OOkV 

•· V 2011m 

b) 
OkV 

Figura 104- Oitava inclusão de barra laminada analisada nesta seção. a) visão geral, b) região específica 
em maior magnificação. (a) - Arrancamento. 

Pára esta inclusão somente uma fase foi identificada. A tabela 69 apresenta a média dos 

resultados de quantificação obtidos para esta inclusão. 

Tabela 65- Resultados de quantificação obtidos para a inclusão da figura 104 (% em peso). 

Local Na20 MgO Al20 3 Si02 CaO MnO 
Matriz 3,09 1,84 8,76 61,80 16,22 8,28 

De acordo com os dados da tabela 65, esta inclusão se apresenta com composição 

química complexa, podendo pertencer ao sistema temário CaO-SiOz-AI20 3 com Mnü em 

solução sólida ou ao ternário Mn0-Si0 2-Ah0 3 com CaO em solução sólida. Ainda assim a 

média dos valores de quantificação de Si02 seria um pouco alta em relação às fases estáveis 

destes sistemas reportadas na literatura (tabelas 3 e 22), bem como a média de AhOJ seria um 

pouco baixa. Em função da morfologia interna da matriz ser complexa e da quantidade do 

elemento sódio encontrada na mesma, creditou-se esta inclusão a um arraste de pó flu xante 

de molde para dentro do aço líquido durante o lingotamento contínuo. Esta inclusão 

apresentou um alto índice de deformabilidade. Sua relação de comprimento (924 J.lm) por 
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largura (31 O J..Lm) foi de 2,98. Menciona-se que a área desta seção de inclusão foi a maior 

entre todas as analisadas na seção. Esta maior capacidade de deformação é relacionada aos 

altos teores de MnO e Si02 encontrados na inclusão. 

Pelo exposto neste item, verificou-se que a análise dos aspectos de deformação das 

inclusões não pode ser feita somente em função de seu fator de forma (tomando-o como uma 

relação entre o comprimento máximo e a largura máxima). Se a quebra da inclusão ocorrer 

durante seu processo da deformação, ela passa a ser descontínua e a relação 

comprimento/largura deixa de ser válida. Tendo as matrizes das inclusões um valor de dureza 

maior do que o aço, a anál ise de seu "grau de defonnabilidade" deve ser relacionado com a 

área (ou tamanho) das inclusões antes de deformação (partículas pequenas quebram ou 

deformam-se com maior dificuldade em comparação a partículas de mesma fase de tamanho 

maior, as quais podem mais faci lmente trincar ou terem quebras localizadas nas partes mais 

externas). 

Foram verificados três mecanismos básicos de deformação, sendo eles: fragmentação 

da inclusão em vários cri stais, passando estes a se deslocar com o aço na subsequente 

deformação da barra; um segundo mecanismo é o de quebra da inclusão em vários pequenos 

cristais internos, sendo que seu rearranjo permite um certo alongamento da inclusão e, ainda, 

um terceiro mecanismo onde a inclusão apresenta-se sem a quebra em pequenos cri stais e 

acompanha a deformação da matriz metálica. 

4.11 - Testes de deformação a quente 

· 4.11 .1 - Dureza e Microestrutura 

Os resultados de dureza encontrados para os dois aços antes e após ensaios de 

deformação a quente são apresentados como valores de dureza Brinell (HB) na tabela 66 

(carga- 187,5 kg, identador - esfera de aço com 2,5 mm de diâmetro). 

Tabela 66 - Resultados de dureza Brincll (HB) para os dois aços antes e após dos ensaios de deformação. 

Aço SAE 1045 SAE 52100 

Pl P2 P3 Média Pl P2 P3 Média 

Dureza (HB) antes dos ensaios 174 187 187 182,6 383 393 383 386,3 
Dureza (HB) após os ensaios 195 195 202 197,3 363 363 363 363,0 

A fi gura 105 apresenta as microestruturas antes e após os ensaios de deformação a 

quente. O intu ito da apresentação destas estruturas é o de justificar as diferenças nas curvas 

tensão x deformação (item 4.11.2) obtidas para os dois aços nas mesmas condições de ensaio. 
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As figuras 1 05a e b são referentes às rnicroestruturas do aço SAE 1045 antes e após os ensaios 

de deformação, respectivamente. As figuras 1 05c e d são referentes às rnicroestruturas do aço 

SAE 521 00 antes e após os ensaios de deformação, respectivamente. As figuras 105e e f são 

referentes as figuras 105 c e d em maior magnificação. 

Figura 105- Aços SAE 1045 e SAE 52100 antes e após os ensaios de compressão a quente. a) SAE 1045 
antes dos ensaios, 200X; b) SAE 1045 após os ensaios, 200X; c) SAE 52100 antes dos ensaios, 200X; d) 

SAE 52100 após os ensaios, 200X; e) SAE 52100 antes dos ensaios, lOOOX; f) DIN 100Cr6 após os ensaios, 
1000X. 

A figura 106 apresenta o aspecto macrogrático dos corpos de prova após os ensaios de 

deformação. Foram empregados dois valores de deformação final, sendo para um grupo 

uti li zado o valor final de altura dos corpos de prova de 4,94 mm e para o outro de 9,48 mm. 
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Figura 106- Aspecto final dos corpos de prova após ensaios de deformação a quente para os dois níveis de 
deformaç.ôio impostos. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 66, o aço SAE 52100 apresenta 

uma dureza superior ao aço SAE 1045 (ambos na condição de como recebidos antes dos 

ensaios de deformação a quente). Os valores de dureza estão de acordo com a composição 

química de ambos os materiais apresentados na tabela 29, onde para o aço SAE 52100 os 

valores de carbono e cromo encontrados são bem mais altos que para o aço SAE 1045. 

Em relação às estruturas iniciais dos dois aços (figuras I 05a, c e e), menciona-se que o 

aço SAE I 045 é composto de perlita com ferrita em contorno de grão. Esta é a estrutura 

esperada para um aço hipoeutetóide resfriado lentamente. O aço SAE 52100 apresenta uma 

estrutura bainítica com carbonetos de cromo dispersos na matriz metál ica. 

Comprova-se, através das duas estruturas, que seus tamanhos de grão estão de acordo 

com o esperado para o tratamento térmico de normalização empregado nos materiais (objetivo 

de refinar a estrutura para que tamanhos de grão grosseiro não interferissem no caminho do 

feixe sônico dificultando a localização das inclusões não metálicas). 

Após os ensaios de deformação a quente, em função da exposição às altas temperaturas 

e do resfriamento lento, foi verificado um grande crescimento de grão na estrutura dos dois 

aços (figuras 1 05b, d e f). A estrutura do aço SAE I 045 continuou sendo composta de perlita 

e ferrita em contorno de grão, e a do aço SAE 52100 continuou sendo composta de bainita, 

mas nesta passou-se a perceber o aparecimento de ferrita em contorno de grão juntamente 

com a dissolução dos carbonetos de cromo vistos na estrutura anterior aos ensaios. 

As pequenas mudanças nos valores de dureza verificados após os ensaios de 

deformação (tabela 66) são justificadas em função das mudanças microestruturais ocorridas. 

Para o aço SAE 1045, a área relativa de perlita aumentou, aumentando assim seu valor de 

dureza. A ferrita é um constituinte de menor dureza do que a perlita. 

ESCOLA DE ENGENHA.HIA 
- ·- · · -----· 
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No aço SAE 52100, além do aparecimento de ferrita, os carbonetos a base de cromo 

foram dissolvidos na matriz metálica, diminuindo a dureza do material. 

4.11.2 - Curvas de ensaios de deformação a quente 

Esta seção irá apresentar os resultados dos ensaios de compressão a quente realizados 

para o trabalho em questão. Em função dos ensaios terem englobado quatro velocidades de 

deformação diferentes para os dois aços em duas temperaturas (tabela 30), perfazendo um 

total de 16 ensaios para as amostras com inclusão, optou-se por apresentar aqui somente um 

conjunto de quatro ensaios, os quais englobam as quatro velocidades de deformação para um 

mesmo aço com a mesma temperatura. Os outros doze ensaios englobam somente variações 

nas curvas tensão verdadeira x deformação e força x deslocamento em função das 

características de material e de temperatura, e não das condições de contorno dos testes. 

Os dados foram coletados sob forma de força, tempo e deslocamento do atuador. Após 

os devidos cálculos e correções, os dados para cada ensaio foram graficados sob forma tensão 

x deformação. Ainda assim, como mostrado nas tiguras 107 a 110, para cada ensaio também 

foram graficados a força empregada em função do deslocamento do atuador e, também, o 

deslocamento do atuador e a velocidade de deformação em função do tempo de ensaio. 

Antes de exemplificar a forma de coleta de dados dos ensaios, faz-se útil que sejam 

feitos comentários sobre as condições de contorno utilizadas nos referidos ensaios. Desta 

forma, a figura 107 apresenta, para o conjunto de ensaios realizados, as diferentes condições 

de contorno empregadas. Na figura 107a os valores de deslocamento do atuador são plotados 

em função do tempo de cada ensaio. Na figura I 07b as diferentes velocidades de deformação 

são plotadas em função do deslocamento do atuador em cada ensaio. Na figura 107c, as 

diferentes velocidades de deformação são plotadas em função do tempo de cada ensaio. Na 

figura 107d, as diferentes velocidades de deformação são plotadas em função da deformação 

para cada ensaio. 
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Figura 107- Aço SAE 1045 com inclusão, T = 1100°C, a) deslocamento X tempo, b) velocidade de 
deformação x deslocamento, c) velocidade de deformação x tempo e d) velocidade de deformação x 

deformação. 

Para os ensaios realizados foram escolhidos dois valores de deformação final dos 

corpos de prova, sendo eles de 1 e 0,4. Assim foram calculados os valores de altura final dos 

corpos de prova para que fosse atingida a deformação final de 1 nos tempos de 1000 e 100 

segundos e a deformação final de 0,4 nos tempos de 400 e 40 segundos. Isto implicou em dois 

valores de altura final dos corpos de prova, sendo eles de 4,94 e 9,48 mm (figura 106). 

A figura 107 apresentou gráficos referentes às diferentes velocidades de deformação 

empregadas. Desta forma, os ensaios poderiam ser divididos em dois grupos, um englobando 

as velocidades de deformação de 0,0094 e 0,012 mm/s e outro as de 0,094 e O, 12 rnrnls. Para 

o primeiro grupo a diferença entre os valores de velocidade de deformação fica em 0,0026 

mmls, enquanto que no segundo fica em 0,026 mmls. Isto é, existe uma diferença de uma 

ordem de grandeza entre as diferenças das duas velocidades para cada grupo. 

A figura 108 apresenta, como exemplo do procedimento de coleta de dados, o resultado 

do ensaio para o aço SAE 1045, amostra com inclusão (detectada por ultra-som antes do 

teste), para uma temperatura de 1100°C e uma velocidade de deformação de 0,0094 mm/s, 

com deformação final de 1. Os gráficos são apresentados em forma de curvas tensão x 

deformação, força x deslocamento, deslocamento x tempo e velocidade de deformação x 

tempo. 
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A figura 109 apresenta o resultado do ensaio para o aço SAE 1045, na condição com 

inclusão, para uma temperatura de 1100°C e uma velocidade de deformação de 0,012 mm/s, 

com deformação final de 0,4. Os gráficos são apresentados em forma de curvas tensão x 

deformação, força x deslocamento, deslocamento x tempo e velocidade de deformação x 

tempo. 

70;-----------------------------, 12000>;------------------------------, 
65 .. .. 
"' - .. .. a. •• 

~ 3S 
o 
': )O 

g .. 
>- 20 

Ê 
§. 

~ 
" E .. 
~ 
" o 

" 10 

0,0 

5,5 

5,0 

4,5 ..• 
3 ,5 

3,0 

.... 
2,0 

1.> 

1,0 

o.> 

0,0 

0,0 0,1 

Aço 10o4S. 1100'c • 0.012 m m/s 

0,2 0.3 0,4 o.s 0.6 0,7 0,8 0 ,0 
Deformação 

Aço 1045 • 1100'C · 0 ,01 2 mmls 

11000 

10000 

0000 

8000 

~: 
~5000 
u. .... 

3000 

=~ 
1,0 1,1 • 5 • 10 

Deslocamento (mm) 
0.0 10;-----------------.:....._.,;_ ________ , 

_ 0.0 16 

10,01<1 
~0,012 .. 
E o,o1o 
2 
!O.oot .. 
~ O.OOf 

:i: 
~ o,ooc 
g 
<P 0,002 
> 

Aço 1045 • 1100' c • 0.012 m mJs 

o.ooo-t-.--,.---.--.--,.---.--.--,.---.--.--,.---.-.-,.~ 
50 100 150 200 250 )00 350 <1.00 4$0 $00 0 50 100 150 200 250 )()O 350 AOO 4.5Q 500 

Tompo (s) Tompo(s) 

Figura 109- Aço 1045 com inclusão, T = 1100°C, vel. def. 0,012 mm/s, def. final 0,4. 

A figura 110 apresenta o resultado do ensaio para o aço SAE 1045, amostra com 

inclusão, para uma temperatura de 11 00°C e uma velocidade de deformação de 0,094 mm/s, 
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com defom1ação final de 1. Os gráficos são apresentados em forma de curvas tensão x 

deformação, força x deslocamento, deslocamento x tempo e velocidade de deformação x 

tempo. 
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F igura 110 - Aço 1045 com inclusão, T = 1100°C, vel. def. 0,094 mm/s, dcf. final 1. 

A figura 111 apresenta o resultado do ensaio para o aço SAE 1045, amostra com 

inclusão, para uma temperatura de 1100°C e uma velocidade de deformação de 0,12 mm/s, 

com deformação final de 0,4. Os gráficos são apresentados em forma de curvas tensão x 

deformação, força x deslocamento, deslocamento x tempo e velocidade de deformação x 

tempo. 
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Em relação aos resultados apresentados nas figuras 108 a 111, os dados foram 

coletados sob forma de força, tempo e deslocamento do atuador. Após os devidos cálculos e 

correções, os dados para cada ensaio foram graficados sob forma de um gráfico tensão x 

deformação. Ainda assim, como mostrado nestas figuras, para cada ensaio também foram 

graficados a força empregada em função do deslocamento do atuador e, também, o 

deslocamento do atuador e a velocidade de deformação em função do tempo de ensaio. O 

gráfico de força por deslocamento foi plotado para que se tenha uma idéia da evolução da 

força empregada no ensaio. Já os gráficos de deslocamento e velocidade de deformação em 

função do tempo são úteis para que se acompanhe a conformidade do ensaio com as 

condições de contorno especificadas. 

Nos gráficos referentes a tensão por deformação, podem ser observados os mecanismos 

característicos referentes a deformação de materiais metálicos. Os picos de tensão que são 

verificados no ensaio são pertinentes aos mecanismos de endurecimento de materiais em 

função da deformação de seus grãos (processo de encruamento, onde os mecanismos de 

endurecimento e de recuperação dinâmica são concomitantes), enquanto que os "vales", ou 

queda nos valores de tensão, são referentes ao processo de recristalização dinâmica, onde 

novos grãos de materiais são criados para que possa, assim, ser continuado o processo de 

deformação. 

Em relação ao gráfico de força por deslocamento, percebe-se o contínuo aumento no 

valor de força empregado, sendo isto em função da necess idade de um maior esforço para que 

se comprima na mesma velocidade de deformação o corpo de prova ao longo de sua redução 

em altura. O aumento abrupto no valor de força para o final do ensaio é referente ao grande 

aumento da área de aplicação de força no final do ensaio, pois aumentando a área, aumenta-se 

também a influência da força de atrito do corpo de prova com as garras da máquina, força esta 

que se opõe ao esforço de deformação. 

Menciona-se aqui que (em referência aos gráficos de deslocamento e velocidade de 

deformação por tempo) os testes real izados foram baseados em controle de deslocamento e 

não em controle de deformação. Isto se deu puramente em função das características da 

máquina utilizada. A taxa de deformação é dada em função de e= (t: r+ru - t:, )I tlt (ver item 

3.3.4), sendo que para ensaios com controle de deformação (procedimento mais usualmente 

empregado), a forma do gráfico de deslocamento por tempo não deveria ser uma reta, e sim 

uma curva na qual sua inclinação seria menor nas partes finai s do ensaio, onde a dificuldade 

de deformação (em relação à força aplicada) é maior. Isto é, o valor de deslocamento do 

atuador deve ser menor para um mesmo intervalo de tempo no final do ensaio, para que assim 
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se obtenha o mesmo delta de deformação. Para uma altura menor do corpo de prova e uma 

conseqüente maior área de aplicação de força (quando se aplica velocidade de deformação 

constante), o valor de deformação é muito maior no final do ensaio para o mesmo 

deslocamento do atuador em um determinado intervalo de tempo do que no início do ensaio 

(ê =In h;f(h;- d)). 

Desta forma, se para os ensaios realizados fosse graficada a taxa de deformação em 

função do tempo (para o caso de um valor constante de deslocamento do atuador), esta seria 

maior para o final do ensaio do que para o início. 

Este procedimento não concederia informações adicionais aos ensaios realizados, mas 

ainda assim, para efeitos de demonstração, para os mesmos resultados apresentados nas 

figuras 108 a 111, os dados de taxa de deformação em relação ao tempo foram graficados e 

serão apresentados neste capítulo. 

A figura 112 apresenta os dados de taxa de deformação em relação ao tempo de ensaio. 
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Figura 112- Dados de taxa de deformação X tempo para o aço SAE 1045 na temperatura de 1100°C. 

A figura 112 confirma os comentários acima, sendo que o gráfico para a velocidade de 

deformação de 0,094 mm/s possui menor nível de ruído somente em função de, para este 

ensaio ter sido coletado um menor número de pontos. 

4.11.3 - Comparação entre os ensaios 

Nesta seção, será apresentada a comparação dos resultados dos ensaios para os dois 

aços, nas quatro taxas de deformação e nas duas temperaturas somente em função de suas 
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curvas tensão x deformação. 

A figura 113 apresenta os resultados obtidos para o aço SAE I 045, sendo as figuras 

113a e 113b referentes às temperaturas de 1100 e 1000°C, nas quatro velocidades de 

deformação empregadas, respectivamente. A figura 113c apresenta a comparação dos ensaios 

nas temperaturas de 1000 e 11 00°C somente para duas velocidades de deformação 

empregadas (0,0094 e 0,012 rnrnls), evitando assim superposição de picos. A figura 11 3d 

apresenta a comparação dos ensaios nas temperaturas de 1000 e 1100°C para as outras duas 

velocidades de deformação empregadas (0,094 e O, 12 mm/s). 
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Figura 113- Aço SAE 1045. a) T=ll00°C, vel. def. 0,0094, 0,012, 0,094 e 0,12 mm/s; b) T=l000°C, vel. def. 
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A figura 11 3a apresentou o aço SAE 1045 na temperatura de I 1 00°C nas quatro 

velocidades de deformação. Os maiores valores de tensão são verificados para as maiores 

velocidades de deformação empregadas, indo eles gradativamente da velocidade de 0,0094 até 

a de 0,12 mm/s. 

A diferença entre os valores de tensão das velocidades de O, 12 e 0,094 é maior do que a 

encontrada para as velocidades de 0,012 e 0,0094 em função da diferença entre as velocidades 

ser da ordem de 1 O vezes maior para o primeiro conjunto em comparação com o segundo 

(0,026 e 0,0026). A posição e o número dos picos de recristal ização não mudaram para os 
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dois conjumos de velocidades de deformação mais próximos, sendo que para as velocidades 

mais lentas o número de picos referentes a recri stalização é maior (nas velocidades mais 

rápidas não existe tempo para a ocorrência da recri stalização e posterior encruamento). 

Normalmente, as análises referentes à sensibilidade de materiais, as taxas de 

deformação empregadas são dadas em função do coeficiente m- coeficiente de sensibilidade a 

, ln(<Y? / <Y1 ) 
taxa de deformação (Meyers e Chawla, 1999). O coeficiente m e dado por m = . - . , 

ln(E 2/E1 ) 

onde, para um determinado material, deve-se variar as taxas de deformação (E) e, para um 

mesmo valor de deformação, verificar a variação na tensão. Para o caso do presente estudo 

esta análi se não é possível, pois os ensaios não foram realizados com controle de deformação 

(figura 112). Ainda assim, serão feitos comentários referentes a influência da velocidade de 

deformação da seguinte maneira: 

Para um valor pré-determinado de deformação, serão determinados os valores de tensão 

obtidos em cada ensaio. A diferença entre cada valor de tensão para os dois grupos de taxa de 

deformação mais próximos (0,0094/0,012 mm/s e 0,094/0,12 mm/s) será calculada. O valor 

resultante será especificado como um percentual do valor de tensão mais alto para cada grupo 

obtendo-se, assim, uma idéia de como a mudança na taxa de deformação influenciou o 

resultado dos ensaios para cada temperatura. 

Este procedimento será exemplificado para os· resultados destacados na figura 113a. 

Especificou-se o valor de 0,2 de deformação para realizar a comparação. Para a 

velocidade de 0,0094 mrn/s o valor de tensão fo i de 23,80 MPa, de 24,35 MPa para 0,012 

mrn/s, de 32,30 MPa para 0,094 mmls e de 35,03 MPa para 0,12 mrn/s. 

A diferença entre cada grupo foi de 0,55 e 2,73 MPa, respectivamente. O valor de 0,55 

representa 2,26% da maior tensão para o grupo (24,35 MPa) e o de 2,73 representa 7,8% da 

tensão de 35,03 MPa. 

Ass.im, para a temperatura de 1100°C, foi guardada uma relação (embora não-linear) 

entre a diferença dos valores de tensão para cada grupo de velocidade de deformação 

empregado. Mencionou-se que a relação não é linear pois a diferença entre o valor das 

velocidades de deformação de 0,12 e 0,094 é lO vezes maior do que a diferença entre as 

velocidades de 0,012 e 0,0094. 

A figura 11 3b apresentou o aço SAE 1 045 na temperatura de I 000°C nas quatro 

velocidades de deformação. Novamente os maiores valores de tensão são verificados para as 

maiores velocidades de deformação empregadas. Para esta figura, veri ficou-se uma inversão 

nos valores de tensão antes do primeiro pico de recristalização para as velocidades de 0,0094 
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e 0,012 mm/s. O esperado era que, assim como para os resultados da figura 96 e para as 

velocidades de 0,094 e O, 12, o valor de tensão da velocidade mais baixa fosse sempre inferior 

ao da velocidade superior. 

O percentual da diferença de tensão em relação ao maior valor para o grupo de 

velocidades de 0,094 e 0,12 mrnls (c.=0,2) manteve-se em 7,8%, mas para o grupo de 0,0094 e 

0,012 este valor subiu para 7,37%. 

Sugere-se que algum mecanismo microestrutural tenha impedido que o mecanismo de 

encruamento atuasse por inteiro, não permitindo que o primeiro pico de recristalização para 

este corpo de prova ocorresse em um maior valor de tensão em comparação com o ensaio para 

a velocidade de deformação de 0,012 mrnls. 

As figuras 113c e 113d apresentaram a comparação entre os resultados obtidos para 

1000 e 1 I 00°C nas mesmas velocidades de deformação. Esta comparação foi ilustrada em 

duas figuras pela razão de haver superposição de curvas se todas fossem apresentadas em um 

mesmo gráfico. Percebe-se por estas figuras que para todos os ensaios do aço SAE 1045 os 

valores de tensão para I 000°C são maiores que para 11 00°C. O número e posição dos picos de 

recristali zação não foram afetados pelo aumento de temperatura (salvo para o caso da 

velocidade de i 100°C com velocidade de deformação de 0,012 mm/s). 

A figura 114 apresenta os resultados obtidos para o aço SAE 52100, sendo ela 

apresentada na mesma ordem da figura 113 (aço SAE 1045). 

Assim as figuras 114a e 114b são referentes às temperaturas de 1100 e 1000°C, nas 

quatro velocidades de deformação empregadas, respectivamente. A figura 113c apresenta a 

comparação dos ensaios nas temperaturas de 1000 e 11 00°C somente para duas velocidades 

de deformação empregadas (0,0094 e 0,012 mrn/s) e a figura 113d apresenta a comparação 

dos ensaios nas mesmas temperaturas para as outras duas velocidades de deformação (0,094 e 

O, 12 mrnls). 
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Figura 114- Aço SAE 52100. a) T=1100°C, vel. def. 0,0094, 0,012, 0,094 e 0,12 mm/s; b) T=1000°C, vel. 
def. 0,0094, 0,012, 0,094 e 0,12 mm/s; c) T= 1000 e 1100°C, vel. def. 0,0094 e 0,012 mrnls; d) T= 1000 c 

1100°C, vel. def. 0,094 e 0,12 rnrnls. 

O mesmo tipo de análise feita para o aço SAE 1045 foi real izada para o aço SAE 

52100. Na figura 114a, os maiores valores de tensão também foram obtidos para as maiores 

velocidades de deformação. 

O percentual da diferença de tensão entre as velocidades manteve-se em 5,6% para 

0,0094 e 0,012 mm/s e em 7,3% para 0,094 e 0,12 mm/s. Na temperatura de 1100°C 

(novamente maior tensão para maior velocidade), os valores percentuais da diferença ficaram 

em 6,67% e 7,53%, respectivamente (figura 11 4b). 

De posse dos valores percentuais de diferença, menciona-se que para as velocidades 

mais altas (0,094 e 0,12 mm/s), aparentemente a temperatura influenciou no valor percentual 

da diferença de tensão entre as velocidades em relação ao maior valor de tensão. 

Para as velocidades mais lentas (maior tempo de ensaio), a variação de temperatura não 

influenciou esta diferença. 

Em relação as figuras 114c e 114d, menciona-se novamente os maiores valores de 

tensão para a temperatura de 1 000°C em comparação com 11 00°C, sendo que o número e a 

posição dos picos de recristalização também não foi influenciado pelo aumento de 

temperatura. 
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A figura 115 apresenta a comparação dos resultados obtidos para os dois aços com a 

mesma velocidade de deformação e em ambas as temperaturas. A sequência de apresentação é 

a seguinte: 115a - SAE 1045 e SAE 52100, temperatura de 1000 ell00°C, velocidade de 

deformação 0,0094mm/s; 115b - ambos os aços em ambas as temperaturas na velocidade de 

0,012mm/s; 115c - ambos os aços em ambas as temperaturas na velocidade de 0,094mm/s; 

115d - ambos os aços em ambas as temperaturas na velocidade de O, 12mm/s. 
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Figura 115- Aços SAE 1045 e SAE 52100, T= 1000 e 1100°C. a) vel. def. 0,0094 mm/s;.b) vel. def. 0,01 2 
mm/s; c) vel. def. 0,094 mm/s; d) vel. def. 0,12/ mm/s. 

Referente a figura 115, para todos os casos o aço SAE 1045 apresentou maiores valores 

de resistência do que o aço SAE 52100. Também, para todos os casos, a posição do primeiro 

pico de recristali zação para o aço SAE 1045 foi veri ficada em um menor valor de deformação 

que para o aço SAE 52100. O número dos picos de recristalização de um aço em relação ao 

outro não foi afetado nem pela temperatura de ensaio e nem pela velocidade de deformação. 

4.11.4- Aços SAE 1045 e SAE 52100 sem inclusão 

Adicionalmente, para verificar a eventual influência das inclusões no mecanismo geral 

de resistência dos aços nos ensaios de compressão, fo ram reali zados dois testes em amostras 

"limpas" (verificadas por ultra-som). Estes foram feitos no aço SAE 1045 e no aço SAE 

52100 na temperatura de 11 00°C e na velocidade de deformação de 0,0094 mmls. 
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A figura 116 apresenta os resultados de tensão x deformação obtidos para os dois aços 

sem inclusão. A figura 116a apresenta a comparação das duas condições (com e sem inclusão) 

para o aço SAE 1 045 e a figura 116b para o aço SAE 52100. 
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Figura 116- Aços SAE 1045 e SAE 52100 com c sem inclusão, vel. def. 0,0094, T=1000°C. 

Para o resultado dos ensaios apresentados na figura 116, novamente, o aço SAE 1045 

apresentou maior resistência do que o aço SAE 52100. Foi realizado somente um ensaio com 

cada qualidade de aço pela razão de não ter sido verificada grande influência nas curvas 

tensão x deformação em função da presença das inclusões. 

Este fato foi verificado na figura 116, onde as curvas tensão x deformação foram iguais 

para as condições com e sem inclusão. Apenas na figura ll6b, para os valores finais de 

deformação, o aço com inclusão apresentou pequena variação de tensão em comparação com 

o sem inclusão, sendo isto devido a uma maior influência (aleatória ao ensaio) da força de 

atrito no final desta curva. Relaciona-se este mecanismo com o fato de as inclusões possuírem 

dimensões reduzidas em relação à amostra de aço e com as altas temperaturas dos ensaios. 

Todos os ensaios de compressão a quente ficaram de acordo com as condições de 

contorno empregadas (maiores valores de tensão para menores temperaturas e maiores 

velocidades de deformação). A presença das inclusões não metálicas não implicou em grandes 

variações nos gráficos tensão x deformação do material "limpo" em relação ao com inclusão. 

Para verificar a influência das inclusões nas propriedades mecânicas, sugere-se que sejam 

feitos ensaios específicos (fadiga, por exemplo) que relacionem a presença das inclusões com 

a nucleação de defeitos (trincas) e com a subsequente propagação destes. Os ensaios de 

compressão realizados implicaram em grandes quantidades de deformação aplicada, sendo 

assim, válidos para verificar o mecanismo de quebra das inclusões. 

4.11.5- Inclusões encontradas - identificação e mecanismos de deformação 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das inclusões encontradas após os 
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ensaios de deformação a quente. Os resultados de quantificação por EDS das fases presentes 

serão apresentados como média aritimética dos pontos coletados. 

As figuras 11 7 a 124 apresentam as inclusões encontradas no aço SAE 1045. 

A figura 117 apresenta as inclusões encontradas para a amostra de aço SAE 1045 

submetida ao teste de deformação a quente nas condições de velocidade de deformação de 

O, 12 mm/s, deformação final de 0,4 e temperatura de 1 000°C. 

v 6 .... v 10 .... 

a) 
OkV 

b) 
OOkV 

V IOpm .V IOIJI'l' 

c) 
OOkV 

d) 
OkV 

.V IOJICI v biJI'l' 

e) 
Ot.V 

f) 
Ok\1 

Figura 117- Amostra do teste de deformação com 0,12 mm/s, 0,4 dcf. final e 1000°C, aço 1045. a), b), c), 
d) e c) Inclusões encontradas, f) inclusão e) em maior magnificação. Regiões 1 f! 2- fases encontradas. 

A tabela 67 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 1 17. 
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Tabela 67- Resultados dequantificação em EDS para as inclusões da figura 117 (%em peso). 

In c Fase MgO CnO Si01 AhOJ SOJ Ti01 MnO Fe10J C a s Mn Mg AI Si F e o 
a 1 - - - - - - - - 16.7 22,28 28, I 2.64 10.26 1,08 9,11 9,65 

a 2 20,07 1,08 0,00 76,64 0,81 0 ,00 0.55 0.85 - - - - - - -
b - 2.29 26.84 13.03 49,85 3.42 0 .00 1,88 2.69 - - - - - - - -
c - 0.00 0,00 0,00 94,4 1 0.00 2.66 0,00 2,94 - - - - - - - -

d 1 1,22 22.93 7, 11 65.43 1.74 0.00 0.59 1.61 - - - - - - -
d 2 25.46 0.74 0.9 68.71 0.00 0.00 2.53 1.72 - - - - - - - -
c - 25.75 0.80 0.00 71.61 0.00 0 .00 0.00 1.84 - - - - - - -

A figura 118 apresenta a inclusão encontrada na amostra de aço SAE 1 045 com 

velocidade de deformação de 0,12 mrnls, deformação final de 0,4 e temperatura de 11 00°C. 

v 20pm 

a) 
Ok\1 

Figu ra 118- Amostra do teste de deformação a quente com 0,12 rnmls, 0,4 dcf. final e 1100°C, aço 1045. a) 
vista geral, b) região específica em maior magnificação. 

A tabela 68 apresenta os resultados de quantificação para a inclusão da figura 155. 

Tabela 68- Resultados de quantificação em EDS para a inclusão da figura 118 (% em peso). 

In c Fase MgO AhOJ MnO Fe203 

a - 27,38 70,17 1,21 1,24 

A figura 119 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 1045 com 

velocidade de deformação de 0,012 mm/s, deformação final de 0,4 e temperatura de 1 000°C. 

a) 
.v 1011" 

OkV ' 

b) 
V 20~m 

OkV 

Figura 119- Amostra do teste de deformação a quente com 0,012 rnmls, 0,4 def. fi nal e 1000°C, aço 1045. 
a) c b) Inclusões encontradas. Regiões 1 c 2- fases encontradas. 
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A tabela 69 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 119. 

Tabela 69- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 119 (% em peso). 

In c Fase MgO C aO Ah03 so3 M nO Fez0 3 C a s Mn Mg AI F e o 
a 1 19,18 2,79 58,10 11 ,95 3 ,96 4,03 - - - - - - -
a 2 - - - - - - 11 ,8 22,79 3 1,9 0.96 13.1 8 8,25 11.1 3 

b - 23,74 0,00 65,83 0,00 3,44 6.99 - - - - - - -

A figura 120 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 1045 com 

velocidade de deformação de 0,012 mm/s, deformação final de 0,4 e temperatura de 1100°C. 

V IOpm 

a) 
OOkV 

b) 

c) 

Figura 120- Amostra do teste de deformação a q uente com 0,012 mm/s, 0,4 def. final e 1100°C, aço 1045. 
a), b) e c) Inclusões encontradas. Regiões 1, 2 e 3- fases encontradas. 

In c 

a 
a 
b 
c 
c 
c 

A tabela 70 apresenta os resultados de quantificação para a inclusão da figura 120. 

Tabela 70- Resultados de quantificação em EDS para a inclusão da figura 120 (% em peso). 

Fase MgO CaO Ah03 so3 M nO Fe20 3 C a s Mn Mg AI Si Na o 
1 26,4 1 0.00 66,38 0,00 3,50 5.5 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - 16,46 16,86 10,21 I ,55 23, 10 4,04 2.68 17,54 
1 26,35 0,95 7 1,25 0,00 0,67 0.76 - - - - - - - -
1 0.00 28,26 53,02 3.05 1,80 2,85 - - - - - - - -
2 18,74 0,00 65,37 0,00 0,00 15,90 - - - - - - - -
3 - - - - - - 2 1,28 23,03 11 ,89 0,00 11 ,5 1 1,77 0,00 11,7 1 

A figura 12 1 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 1045 com 

velocidade de deformação de 0,094 mm/s, deformação final de 1 e temperatura de 1 000°C. 
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v 101111' 

b) 
OOk\1 

v W!) 20ifll 
OOk\/121 ' 

v 201"'l 

f) 
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Figura 121- Amostra do teste de deformação a quente com 0,094 mmls, 1 def. final e 1000°C, aço 1045. a), 
b), c), d) e e) Inclusões encontradas, O inclusão e) em maior magnificação. Regiões 1 e 2- fases 

encontradas. 

A tabela 71 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 121. 

Tabela 71- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 121 (% em peso). 

In c Fase MgO C aO Si02 AhOJ so3 MnO FezOJ 
a - 0,00 0.00 0,00 92.51 0,00 0.00 7.49 
b - 1,69 30.64 10.68 53.90 0,71 0.00 2.48 
c 1 3,67 28,68 14.88 34,98 4,74 4,42 8,63 
c 2 21 ,52 0,00 0,00 73,33 0,00 2,76 2.39 
d 1 0,00 36,24 7,59 56, 16 0,00 0.00 0,00 
d 2 26,46 2, 17 0,00 7 1,37 0,00 0,00 0,00 
e - 25,93 0,00 0,00 66,66 0,00 1,86 5,55 

A figura 122 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 1045 com 

velocidade de deformação de 0,094 mmls, deformação final de 1 e temperatura de 11 00°C. 
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v 20 .... v 2011!1 

a) 
llklf 

b) 
Ok\1 

Figura 122- Amostra do teste de deformação a quente com 0,094 mm/s, 1 dcf. final c 1100°C, aço 1045. a) 
c b) Inclusões encontradas. Regiões 1 c 2- fases encontradas. 

A tabela 72 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 122. 

Tabela 72- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 122 (% em peso). 

In c Fase MgO CaO A)z03 S03 MnO Fc20 3 C a s M n Mg AI o 
a 1 - - - - - - 13,80 23,42 26,32 8,30 13,7 1 14,46 
a 2 25,75 0,82 69,43 0,00 0,00 4,01 - - - - - -
b - 23.94 0.50 69,56 2,38 1,14 0,00 - - - - - -

A figura 123 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 1 045 com 

velocidade de deformação de 0,0094 mm/s, deformação final de 1 e temperatura de 1 000°C. 

v 10 ... v 20 ... 

a) 
Oklf 

b) 
O OltV 

.v 60pl!l 

c) 
Ok\1 

d) 

Figura 123- Amostra do teste de deformação a quente com 0,0094 mm/s, 1 dcf. final e 1000°C, aço 1045. 
a), b) e c) Inclusões encontradas, d) inclusão c) em maior magnificação. Regiões 1 c 2- fases encontradas. 
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A tabela 73 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 123. 

Tabela 73 - Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 123 (% em peso). 

In c Fase MgO AhOJ M nO Fe20 3 C a s Mn Mg AI F e o 
a - 0,00 97,26 0,00 2,74 - - - - - - -
b I - - - - 29,97 26,95 24,75 - 1,64 7.75 8,94 
b 2 22,28 72.70 2,65 1,77 - - - - - - -
c I 24,82 65,83 0,00 9.34 - - - - - - -
c 2 - - - - 8.1 9 12.46 9.67 11,47 25.38 15.62 17, 15 

A figura 124 apresenta a inclusão encontrada na amostra de aço SAE 1045 com 

velocidade de deformação de 0,0094 mm/s, deformação final de 1 e temperatura de 1100°C. 

v 601ft 
o .. v 

F igura 124 - Inclusão encontrada na amostra do teste de deformação a quente com 0,0094 mmls, 1 def. 
fi nal e 1100°C, aço 1045. 

Em função da forma de identificação das fases das inclusões já ter sido discutida em 

seções anteriores, menciona-se que nesta discussão não serão apresentadas plotagem das fases 

das inclusões nos diagramas temários de cada sistema e, também, salienta-se que, por razões 

de praticidade, não foram apresentados aqui os espectros padrões representativos de cada fase 

encontrada, assim, quando ocorrerem identificações de fases puramente qualitativas, elas se 

darão em função dos dados de quantificação obtidos. 

Para a amostra de aço SAE 1045 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de O, I 2 mm/s, 0,4 de deformação final e l000°C (figura 117), foram encontradas 

cinco inclusões. Em função dos dados apresentados na tabela 67, a inclusão a) foi identificada 

como sendo composta de um cristal de espinélio (2 - Mg0.Ab03) cercado por uma capa de 

sulfeto de cálcio/manganês (1 - (Ca/Mn)S). Menciona-se que as análises, por serem efetuadas 

em fases de pequenas dimensões, possuem grande influência da matriz metálica que cerca as 

inclusões e, também, das outras fases presentes nas inclusões. 

A inclusão b), em função de seu baixo teor de Si02 e seu elevado teor de Al20 3 (o 
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maior teor de Al20 3 reportado para uma fase do sistema ternário CaO.Si02.Al20 3 é de 37% 

em peso), e levando em conta a proporção de CaO em relação a Al20 3, foi identificada como 

um cálcio aJuminato do tipo CA (tabela 22, figuras 28 e 29). A inclusão c) foi identificada 

como uma partícula de Al20 3 e a inclusão d) como um cristal de espinélio (2) em uma matriz 

de CA2 (I). A inclusão e) foi identificada como sendo composta apenas por cristais de 

espinélio. As inclusões de a) a d) não apresentaram deformação por serem de tamanho 

pequeno, enquanto que a inclusão e) defom1ou-se com a matriz com quebra dos cristais de 

espinélio. 

Para a amostra de aço SAE 1 045 submetida ao ensaio de defOtmação a quente na 

velocidade de 0,12 mrnls, 0,4 de deformação final e 1100°C (figura 118), a inclusão 

encontrada foi identificada como uma inclusão de espiné lio. Esta inclusão apresenta o mesmo 

aspecto de quebra dos cristais de espinélio verificado para a inclusão da figura 117e, sendo 

que nesta os cristais são mais "coesos" em função de um maior tamanho da inclusão. 

Para a amostra de aço SAE 1045 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,012 mm/s, 0,4 de deformação final e I 000°C (figura 119), foram encontradas 

duas inclusões, sendo uma (a) composta de espinélio ( I) com precipitados de sulfeto de 

cálcio/manganês (2) e a outra (b) somente de espinélio. A inclusão a), embora possuindo uma 

matriz de espinélio, apresentou uma quantidade razoável de deformação, sendo isto devido à 

precipitação interna da fase sulfeto de cálcio/manganês. Na inclusão b) percebe-se um 

pequeno alongamento nas pontas. 

Para a amostra de aço SAE 1045 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,012 rnmls, 0,4 de deformação final e 1100°C (figura 120), foram encontradas 

três inclusões. A inclusão a) também possui matriz de espinélio (1) com precipitados de 

sul feto de cálcio/manganês, comprovando o comentário feito no parágrafo anterior em relação 

a maior quantidade de deformação absorvida por inclusões de espinélio com precipitados de 

sulfetos. A inclusão b) foi identificada como uma inclusão a base de espinélio. Esta inclusão 

possui um mecanismo de deformação diferente das outras duas inclusões de espinélio 

apresentadas nas figuras 117e e 118 (as quais possuem o mesmo valor de deformação final). 

A inclusão c) foi identificada como contendo uma matriz de CA (1) com um envoltório de 

sulfeto de cálcio/manganês (3) . Foi verificada também a presença de um cristal de espinélio 

(2) separado da inclusão principal, não sendo possível afirmar se ele era uma fase componente 

da mesma antes do processo de deformação. Esta inclusão não apresentou deformação em 

função de seu tamanho reduzido. 

Para a amostra de aço SAE 1045 submetida ao ensaio de deformação a quente na 
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velocidade de 0,094 mm/s, I de deformação final e 1 000°C (figura 121 ), foram encontradas 

cinco inclusões. A inclusão a) é uma inclusão de alumina, a inclusão b) é uma inclusão 

monofásica de CA, enquanto que a inclusão c) possui cristal de espinélio (2) em matriz do 

sistema Caü.Si02.Al20 3 (1). Embora a matriz desta inclusão possua praticamente o mesmo 

teor de Siü2 da inclusão b), o teor de alumina caiu para um valor de 34,98% em peso, sendo 

assim esta fase identificada como pertencente ao domínio da gelenita (tabela 22). Já a inclusão 

d) possui matriz (1) de CA2 com cristal de espinélio (2). A inclusão e) foi identificada como 

uma inclusão de espinél io. Mesmo tendo sido empregado um maior grau de redução, as 

inclusões de pequeno tamanho e com matriz a base de Caü e Ah03 não sofreram deformação 

para estas condições de teste. Para a inclusão e), em função do maior grau de deformação, o 

aspecto de quebra e de separação dos cristais de espinélio foi bem mais pronunciado que para 

a deformação final de 0,4 (figuras 118 e 117e). 

Para a amostra de aço SAE 1045 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,094 mm/s, 1 de deformação final e 1100°C (figura 122), somente foram 

encontradas duas inclusões de tamanho reduzido. A inclusão a) é composta da fase espinélio 

(2) com uma pequena nucleação de sulfeto de cálcio/manganês (1) ao seu redor, enquanto que 

a inclusão b) é composta somente de espinélio. Ambas as inclusões apresentam a tendência de 

quebra em pequenos fragmentos em função do valor 1 ~e deformação final do ensaio, sendo 

que a inclusão b) apresenta-se com maior característica de fragmentação por ser de maior 

tamanho. 

Para a amostra de aço SAE 1045 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,0094 mm/s , 1 de deformação final e 1000°C (figura 123), foram encontradas 

três inclusões, sendo a inclusão a) uma inclusão de alumina com formato triangular e a 

inclusão b) uma inclusão de espinélio (2) com uma pequena nucleação lateral de sulfeto de 

cálcio/manganês (1). A inclusão c) foi identificada como uma inclusão de espinélio (1), sendo 

que em alguns cristais foi detectada a presença da fase sulfeto de cálcio/manganês (2). 

Menciona-se que não foi possível identificar um cristal desta fase razoavelme~te grande para 

que a análise química não apresentasse grande influência da fase espinélio (tabela 73). 

A inclusão de alumina (123a), como para os casos anteriores onde ela foi encontrada no 

aço SAE 1045, permaneceu indeformável e com formato triangular. Neste ensaio, a inclusão 

de espinélio (123b) não apresentou a mesma tendência de quebra do ensaio com velocidade 

de deformação de 0,094 e 11 00°C (figura 122). 

Para a amostra de aço SAE I 045 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,0094 mm/s, 1 de deformação final e 11 00°C (figura 124), não foi possível 

I!'SCOLA DE ENGENHARIA 
Dl~t •--r-- • 
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encontrar inclusões não metálicas diferentes da inclusão de óxido de ferro apresentada. 

Menciona-se que, para este aço (SAE 1 045), durante o procedimento de verificação da 

presença das inclusões, foi encontrada uma população de partículas de sulfeto de manganês 

bastante considerável em todas as amostras. É possível que, antes dos ensaios de deformação, 

partículas fechadamente espaçadas destes sulfetos tenham implicado em reflexão do feixe 

sonoro, tendo vindo delas o sinal ultra-sônico indicativo da presença das inclusões. 

A figura 133 apresenta partículas alongadas de sulfeto de manganês encontradas nas 

amostras de aço SAE l 045 após os ensaios de deformação a quente. 

------

-- --

-- -
v 100 pm 

700kV 

Figura 125 - Partículas de Sulfeto de Manganês encontradas após ensaio no aço SAE 1045. 

As figuras 126 a 133 apresentam as inclusões encontradas no aço SAE 52100. 

A figura 126 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 52100 

submetida ao teste de deformação a quente nas condições de velocidade de deformação de 

O, 12 mm/s, deformação final de 0,4 e temperatura de I 000°C. 
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Figura 126- Amostra do teste de deformação a quente com 0,12 mmls, 0,4 def. final e 1000°C, aço 52100. 
a), b), c), d), e) e 1) Inclusões encontradas. Regiões 1 e 2- fases encontradas. 

A tabela 74 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 126. 

Tabela 74- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 126 (o/o em peso). 

In c Fase MgO CaO Si02 Ah03 so3 MnO Fe203 Na20 K20 
a 1 1,72 36,97 13,61 39,50 1,01 1,04 6, 1 0,00 0,00 
a 2 18,60 6,41 3,43 68,07 0,00 1,75 1,74 0,00 0,00 
b 1 1,74 29,84 15,17 47,17 2,03 0,43 3,62 0,00 0,00 
b 2 18,63 10,2 0,00 71 ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
c - 0,00 55,13 27 ,31 0,00 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00 
d - 0,00 2,68 45,38 36,63 0,00 0,00 5,15 9,43 ·o,n 
e - 2,42 1,49 28 ,56 57,59 0,00 0,00 1,12 7,87 0,94 
f - 13,1 50,2 36,23 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 
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A figura 127 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 52100 com 

velocidade de deformação de 0,12 mm/s, deformação final de 0,4 e temperatura de 1100°C. 

V IOaun 

a) 
OOkV 

b) 

c) 

Figura 127- Amostra do teste de deformação a quente com 0,12 mm/s, 0,4 def. final e 1100°C, aço 52100. 
a), b) e c) Inclusões encontradas, d) inclusão c) em maior magnificação. Regiões 1, 2 e 3- fases 

encontradas. 

A tabela 75 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 127. 

Tabela 75- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 127 (% em peso). 

In c Fase MgO CaO Si02 Ah03 TiOz Fez03 NazO KzO 
a - 0,00 0,00 0,00 96,37 0,00 3,63 0,00 0,00 
b 1 0,00 2,92· 34,64 44,92 0,00 0,00 11,86 0,44 
b 2 0,00 0,00 8,05 86,08 0,00 4,61 1,19 0,00 
c 1 2,71 0,97 45,45 34,01 0,00 0,00 16,06 0,78 
c 2 28,41 0,00 0,00 68,59 1,52 0,66 0,00 0,00 
c 3 53,13 0,00 45,65 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

A figura 128 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 52100 com 

velocidade de deformação de 0,012 mm/s, deformação final de 0,4 e temperatura de I 000°C. 
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Figura 128- Amostra do teste de deformação a quente com 0,012 mm/s, 0,4 def. final e 1000°C, aço 52100. 
a), b), c), d) e e) Inclusões encontradas, f) inclusão c) em maior magnificação. Regiões 1 e 2 - fases 

encontradas. 

A tabela 76 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 128. 

Tabela 76- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 128 (% em peso). 

In c Fase MgO CaO Si02 Ah03 so3 Ti02 MnO Fe2Ü3 Na20 K20 Cr2Ü3 
a 1 0,00 43,81 17,75 28,48 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a 2 26, 15 0,87 0,00 72,48 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 
b 1 0,00 51 ,10 19,72 27 ,56 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b 2 26,59 0,00 0,00 68,56 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 
c - 0,00 39,61 16,57 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
d - 21 ,16 0,00 0,00 65,96 0,00 0,00 0,00 12,87 0,00 0,00 0,00 
e - 4,54 0,96 49,94 26,69 0,00 2,85 0,00 6,70 2,01 0.97 5,32 
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A figura 129 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 52100 com 

velocidade de deformação de 0,012 mm/s , deformação final de 0,4 e temperatura de 11 00°C. 

V lOpm .V I01Jl'1 
OOkV Ok\1 

-
V 2CJL'11 v 201!111 

OOkV 

d) 
OkV 

Figura 129- Amostra do teste de deformação a quente com 0,012 mmls, 0,4 de deformação final e 1100°C, 
aço 52100. a), b), c) e d) Inclusões encontradas. 

A tabela 77 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 129. 

Tabela 77- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 129 (%em peso). 

In c MgO C aO SiOz Ah03 MnO Fez03 Na20 K20 
a 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b 28,09 0,00 0,00 71 ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
c 20,12 1,59 0,00 74,25 1,69 2,33 0,00 0,00 
d 2,18 1,15 29,18 50,68 0,52 5,81 9,4 1,07 

A figura 130 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 521 00 com 

velocidade de deformação de 0,094 mm/s, deformação final de 1 e temperatura de 1000°C. 
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Figura 130- Amostra do teste de deformação a quente com 0,094 mmls, 1 def. final e I000°C, aço 52IOO. 
a), b), c) e d) Inclusões encontradas. Regiões 1 e 2- fases encontradas. 

A tabela 78 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 130. 

Tabela 78 - Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 130 (% em peso). 

In c F ase M20 C aO Si02 Ah03 so3 MnO Fe20 3 
a I 7,55 4,19 0.00 83,38 0,00 1,85 3,04 
a 2 20,43 4,68 0.00 72,36 0,00 1,29 3,52 
b 1 0,00 37,64 14,59 36,31 4,53 1.82 4,22 
b 2 18,06 0,00 0.00 74,41 0,00 2,36 2,17 
c I 1,96 15,46 8,21 66,30 0,00 0,00 5,56 
c 2 23,54 0,00 0,00 59,26 0,00 2,55 14,65 
d 1 7,04 26,98 13,55 43,13 3,77 1,83 3,7 1 
d 2 23,22 0,00 0,00 71,73 0,00 2,54 2.5 1 

A figura 131 apresenta as inclusões encontradas para a amostra de aço SAE 52100 com 

velocidade de deformação de 0,094 mrnls, deformação final de 1 e temperatura de 11 00°C. 
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Figura 131 -Amostra do teste de deformação a quente com 0,094 mrnls, 1 def. final e 1100°C, aço 52100. 
a), b) e c) Inclusões encontradas. Regiões 1, 2 c 3- fases encontradas. 

A tabela 79 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 131. 

Tabela 79- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 131 (% em peso). 

In c Fase MgO CaO Si02 Ah03 so3 MnO Fe203 
a 1 2,91 39,66 22,21 29,19 3,74 0,00 2,28 
b 1 24,61 0,00 0,00 70,08 0,00 2,62 2,69 
b 2 6,07 l 1,59 14,06 61 ,86 0,00 0,00 6,42 
b 3 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 
c 2 0,00 43,05 20,52 3 1,72 3,0 1 0,00 1,64 

A figura 132 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 52100 com 

velocidade de deformação de 0,0094 mm/s, deformação final de 1 e temperatura de I 000°C. 
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Figura 132- Amostra do teste de deformação a quente com 0,0094 mmls, 1 def. final c 1000°C, aço 52100. 
a) c b) Inclusões encontradas. Regiões 1 e 2- fases encontradas. 

A tabela 80 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 132. 

Tabela 80- Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 132 (% em peso). 

In c Fase MgO C aO Si0 2 Ah0:1 Fe2Ü3 Na20 K20 

a - - 20,26 7,99 66,47 5,27 - -
b 1 1,3 1 6,73 39,62 37,88 2,1 11 ,92 1,33 
b 2 20,94 5,61 8,25 63,48 - 1.21 -

A figura 133 apresenta as inclusões encontradas na amostra de aço SAE 52100 com 

velocidade de deformação de 0,0094 mm/s, deformação final de 1 e temperatura de 1100°C. 
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Figura 133 - Amostra do teste de deformação a quente com 0,0094 mmls, 1 dcf. final e 1100°C, aço 52100. 
a), b) e c) Inclusões encontradas, d) inclusão c) em maior magnificação. Regiões 1 e 2- fases encontradas. 
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A tabela 81 apresenta os resultados de quantificação para as inclusões da figura 134. 

Tabela 81 -Resultados de quantificação em EDS para as inclusões da figura 134 (% em peso). 

In c Fase MgO CaO Si02 AhO:~ SO:~ Ti02 MnO Fe20:~ Na20 K20 Cr203 
a - 0.47 0,42 40,93 37,66 0,00 3,36 16,64 1,33 0. 16 0.00 0,00 
b 1 3,72 35,61 21,11 30,08 3.20 0,00 2,40 3,75 0,00 0,1 0,00 
b 2 25 ,69 0,5 0,00 69, 11 0,00 0.00 0,00 4,69 0.00 0,00 0,00 
c - 0.00 4, 18 0,00 62,29 0,00 0.52 0,00 32,35 0.00 0.00 0.65 

Para a amostra do aço SAE 52100 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de O, 12 mm/s, 0,4 de deformação fi na! e 1000°C (figura 126), foram encontradas 

seis inclusões, sendo que a inclusão a) foi identificada como composta de uma matriz (1) de 

gelenita com cristal de espinélio (2). 

A matriz (1) inclusão b), embora com um alto teor de Si02, possui também alto teor de 

Al203, sendo assim identificada como pertencente ao domínio da fase CA. Esta inclusão 

também possui a fase espinélio (2). A inclusão c), por possuir pequeno tamanho, apresentou 

alto teor de ferro em função da matriz metálica que a circunda. Ainda assim a proporção de 

CaO e Si02 permitiu que ela fosse identificada como pertencente à fase bredigita (tabela 22 -

C2S). Esta inclusão, embora de pequeno tamanho, apresentou-se quebrada no nível de 

deformação empregado. 

A inclusão d) foi identificada como uma inclusão de fonte exógena em função de 

apresentar em sua composição teores de Na e K, os quais são elementos componentes de 

escórias e pós fluxantes empregados no processo de lingotamento contínuo. Estas inclusões, 

quando indevidamente incorporadas ao aço líquido, por terem sido "an·astadas" dos insumos 

(pós fluxantes e escórias) do processo de fabricação do aço, possuem características de 

morfologia irregular. Assim, após os testes de deformação a quente, irão se apresentar como 

partículas que foram "quebradas" durante o processo de deformação. A inclusão e) apresenta 

a mesma característica da d), sendo que ela possui maior tamanho e apresenta as pontas mais 

quebradas que o resto da inclusão. 

A inclusão f) foi identificada como uma inclusão a base de CaO.Si02, com composição 

assemelhada a da fase bredigita (tabela 22- C2S). Em função do valor de deformação de 0,4 

empregado no teste, esta inclusão, assim como a inclusão de espinélio da figura 118, não 

apresentou a característica de quebra e manteve-se "coesa". 

Para a amostra do aço SAE 52100 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de O, 12 mm/s, 0,4 de deformação final e 11 00°C (figura 127), foram encontradas 

três inclusões, sendo a inclusão a) a base de alumina, a inclusão b) uma inclusão exógena com 

uma matriz a base de óxidos de Si, AI, Na e K (1) com precipitação de bastonetes de alumina 
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(2). A inclusão c), da mesma forma que a b), apresenta-se com uma matriz exógena (I) com 

cristais de espinélio (2) e, ainda, uma terceira fase, também se apresentando como cristais de 

morfologia regular, identificada com composição próxima a da fase forsterita (3 -

2Mg0.Ah03 - tabela 13). 

As duas inclusões de origem exógena encontradas nesta amostra (figura 127b e c) 

possuem o mesmo aspecto de morfologia irregular observado para a inclusão da figura 126e. 

Para a amostra do aço SAE 52100 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,012 mm/s, 0,4 de deformação final e 1 000°C (figura 128), foram encontradas 

cinco inclusões. A inclusão a) possui uma matriz (1) ternária no domínio da gelenita com 

cristal de espinélio (2), a inclusão b) possui as mesmas fases precipitadas em comparação com 

a a), enquanto que a inclusão c) é monofásica apresentando somente a matriz de gelenita. As 

três inclusões não apresentaram deformação aparente, indo isto de encontro a todas outras 

inclusões com tamanho variando de 1 O a 20 J..lm expostas a deformação de 0,4 discutidas nesta 

seção. 

A inclusão d) embora sendo também de tamanho reduzido, apresentou a característica 

de quebra em função de ser composta somente da fase espinélio. 

A inclusão e), embora não apresentando teores de Na20 e K20 tão elevados como os 

das outras inclusões exógenas apresentadas, também foi considerada como uma inclusão 

proveniente dos insumos do processo de fabricação (pó de molde), pois ela se encontra 

bastante distante da composição estequiométrica da única fase estável do sistema binário 

Si02-Ah03 (mulita, tabela 22). A sua aparente "grande deformação" é explicada em função 

de seu alto teor de Si02 (tabela 76). 

Para a amostra do aço SAE 52100 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,012 mrnls, 0,4 de deformação final e 1100°C (figura 129), foram encontradas 

somente quatro inclusões de tamanho reduzido. A inclusão a) é uma inclusão de formato 

poligonal de alumina, a inclusão b) t~.mbém possui formato poligonal mas foi identificada 

como uma inclusão de espinélio. A inclusão c) também foi identificada como de espinélio, 

mas possui formato circular. A inclusão e), novamente, foi identificada como uma inclusão de 

origem exógena. 

Para a amostra do aço SAE 52100 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,094 mm/s, 1 de deformação final e 1 000°C (figura 130), foram encontradas 

quatro inclusões diferenciadas. A inclusão a) apresentou-se como composta de cristais de 

alumina (1) e de espinélio (2), tendo sido ambos separados em função do valor de deformação 

empregado ( 1 ). Abre-se um parênteses para mencionar que a fase ( 1) da inclusão a) também 
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poderia pertencer ao sistema binário Ca0-AI20 3, estando no domínio da fase CA6 (8%Ca0 e 

92% Ah03). A inclusão b) foi identificada como tendo uma matriz ( I) te rnária no domínio da 

gelenita com cristal de espinélio (2). 

A inclusão c) foi identificada como possuindo uma matriz ( I) de CA2 com cristal de 

espinélio (2), o qual por possuir tamanho reduzido e por ter sido separado da matriz durante o 

trabalho de deformação, apresentou um alto teor de ferro em sua análise química. Esta 

inclusão apresentou-se quebrada em função de seu maior tamanho e do valor de deformação 

final utilizado no teste (I). 

A inclusão d) apresentou um mecanismo de deformação diferenciado das outras 

discutidas anteriormente. Ela possui um "pedaço" de maior dimensão composta de uma fase 

ternária (1) de gelenita e de um cristal de espinélio (2). Os outros dois pedaços menores foram 

identificados como cri stais de espinél io. O formato circular dos dois cristais pequenos de 

espinélio sugerem que esta não seja uma única inclusão quebrada no processo de deformação, 

e sim três inclusões que se nuclearam muito próximas. 

Para a amostra do aço SAE 52100 submetida ao ensaio de defotmação a quente na 

velocidade de 0,094 mm/s, 1 de deformação fi nal e 1100°C (figura 131 ), foram encontradas 

três inclusões diferenciadas. A inclusão a) foi identificada como uma inclusão ternária de 

gelenita. Em função 'de seu maior tamanho e da deformação empregada no ensaio, apresentou 

uma pequena característica de quebra, mas ainda assim, manteve um pedaço coeso indicando 

que suportou uma quantidade razoável de deformação. 

A inclusão b) apresentou-se como uma inclusão bastante quebrada, sendo que as fases 

internas identificadas apresentaram-se como cristais separados dentro da inclusão 

"arrancada". Foram identificados cristais de espinélio (1), partículas de CA2 (2) e partículas 

de alumina (3). A inclusão c) é uma inclusão monofásica de gelenita, sendo que esta apresenta 

a mesma característica de deformação que a inclusão a), a qual é composta da mesma fase. 

Para a amostra do aço SAE 52100 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,0094 mm/s, 1 de deformação final e 1000°C (fi gura 132), foram encontradas 

duas inclusões diferenciadas. A inclusão a) foi identificada como uma inclusão de CA2 que, 

por possuir pequeno tamanho, apresenta uma característica de deformação de início de quebra 

em pequenas partes. Já a inclusão b) foi identificada como uma inclusão bifásica, possuindo 

vários cristais de espinélio (2) precipitados em uma matriz de origem exógena (1 ). Esta 

inclusão não se apresentou com morfologia irregular como as outras inclusões exógenas 

discutidas, indicando que deve ter sido incorporada ao aço no início do processo de 

lingotamento, tornando-se líquida em uma determinada etapa (explicando sua forma 
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arredondada) e servindo como sítio de nucleação para o crescimento endógeno dos cristais de 

espinélio. 

Para a amostra do aço SAE 52100 submetida ao ensaio de deformação a quente na 

velocidade de 0,0094 mm/s, 1 de deformação final e 11 00°C (figura 133), foram encontradas 

três inclusões diferenciadas. A inclusão a) apresentou-se, de forma diferenciada de todas as 

outras discutidas, como pertencente ao sistema MnO-Si0rA120 3. Ela se encontra no domínio 

da anortita (tabela 3), mas embora se apresente alongada, é de tamanho bastante reduzido para 

que sejam feitas considerações a respeito de sua deformabilidade. A inclusão b) possui uma 

matriz de gelenita (1) com cristal de espinélio (2). A inclusão c), por ser de pequena 

espessura, teve grande influência da matriz metálica que a cerca, explicando-se assim o alto 

teor de ferro na análise. Ela pode ser uma inclusão a base de alumina ou a base de um cálcio 

aluminato do tipo CA6, sendo que a mesma encontra-se quebrada na forma de uma linha na 

direção de deformação. 

Como considerações finais sobre o capítulo, serão feitas análises sobre as formas de 

quebra e de deformação observadas para as 51 inclusões que foram encontradas. Aqui o 

critério de agrupamento será o tipo de matriz (ou de fase dominante) das inclusões, 

relacionando-se os aspectos de deformação com a composição das mesmas. 

Desta forma, serão apresentadas tabelas explicativas relacionando cada classe de 

inclusão encontrada com dimensão e teste de deformação a que foram submetidas. 

A tabela 82 apresenta o primeiro grupo de inclusões identificado. 

Tabela 82 - Grupo de inclusões a base de Alumina (Ah03). 

Composição Formato Dimensões máximas Ensaio Figura 
Vel. def. (mm/s) Def. fin. Temp. (0C) Aço 

Ah03 Triangular 14x12 ~m 0.12 0,4 1000 1045 117c 

Ah03 Poligonal llx8,5 J.Lm 0,094 I 1000 1045 121 a 

AhOJ Triangular 18xi5J.Lm 0,0094 I 1000 1045 123a 

Ah03 Poligonal 15x8 J.Lm 0, 12 0,4 1100 52100 127a 

AhOJ Poligonal 10x8 j.un 0,0012 0,4 11 00 52 100 129a 

Foram encontradas cinco inclusões monofásicas de alumina - Al20 3. São todas de 

tamanho reduzido e não apresentaram deformação aparente para todos os casos em que foram 

encontradas. Basicamente apresentaram formato poligonal e triangular e, até a maior 

dimensão na qual foi encontrada ( -18 j..lm), não sofreram influência das variações de 

velocidade de deformação, de grau de redução e de temperatura de ensaio, mantendo-se 

indeformáveis para todas as condições. 

A tabela 83 apresenta o segundo grupo de inclusões identificado. 



Tabela 83 - Grupo de inclusões a base de Cálcio Aluminatos (CaO-Ah03). 

Composição Formato Dimensões 
máximas Vel. def. 

(mm/s) 

CA Meia lua 13x8 )1111 0,12 
CA2+ESP Arredondada 16 )1111 0,12 

CA Arredondada 16xl5 )1111 0.094 
CA2+ESP Arredondada 35x30J.lm 0,094 
CA+ESP Oval 20xl5 )1111 0,12 
CA6+ESP Quebrada 20xl5 )1111 0,094 
CA2+ESP Irregular 40xl9 )1111 0,094 

CA2+ESP+AL Alongada/arrancada I 00x29 )lm 0.094 
CA2 Irregular 20x9 )lm 0,0094 
CA6 Quebrada/alinhada 150 )1111 0.0094 

CA- 35% CaO, 65% Al20 3 
ESP- 28% MgO, 72% Al20 3 

CA2- 22% CaO, 78% Al203 

AL- I 00% Al20 3 

Ensaio 

De f. Temp. Aço 
fin. (o C) 

0,4 1000 1045 
0,4 1000 1045 

I 1000 1045 
I 1000 1045 

0,4 1000 52100 
I 1000 52100 
I 1000 52100 
I 1100 52100 
1 1000 52100 
I 11 00 52 100 
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Figura 

117b 
117d 
12lb 
121d 
126b 
130a 
130c 
131b 
132a 
133c 

Foram encontradas dez inclusões que foram classificadas como compostas de fases do 

sistema binário Ca0-Ah03. Destas, inclusões de CA, CA+ESP e CA2+ESP (num total de 5 

inclusões) com dimensões reduzidas (em um tamanho máximo de 35 J..Lm) apresentaram-se 

com formato arredondado e não deformadas. Como fator adicional , outras duas inclusões de 

CA2 e CA2+ESP apresentaram-se não deformadas, mas diferenciando-se das outras, com 

formato irregular. Uma possível explicação para este formato diferenciado seria o fato destas 

terem se formado mais tarde no processo de produção do aço, não havendo tempo antes da 

solidificação para que elas adquirissem o formato arredondado. Estas inclusões não 

apresentam o mesmo mecanismo de deformação das inclusões a base de CA2 da figura 1 OOc e 

de CA da figura 1 OOe (inclusões provenientes de barras larninadas) em função de seu pequeno 

tamanho. O mecanismo apresentado na figura 57 por Cicutti , Madias e Gonzales, 1997, 

propõe que inclusões a base de CA2 apresentem o mecanismo de quebra verificado na figura 

lOOc. Ainda assim, foi verificado no presente trabalho que, tanto para inclusões a base de CA 

quanto de CA2, até um tamanho limite de 40 J..Lm , este mecanism0 não foi verificado. 

Outras duas inclusões foram encontradas, a base de CA6 e CA6+ESP. A inclusão 

monofásica de CA6 (92% de alumina nominalmente) apresentou o mesmo mecanismo de 

quebra proposto por Cicutti et al. para inclusões de alumina (de tamanho razoável), 

quebrando-se e alinhando-se na direção de deformação. 

Uma última inclusão, esta de maiores dimensões, composta de CA2, ESP e AL, 

apresentou-se completamente trincada internamente. Este mecanismo é verificado em função 

das próprias dimensões da inclusão e de ela ser composta de três fases de dureza elevada. 

Mecanismo assemelhado havia sido encontrado em uma inclusão de barra larninada (figura 

103c) composta das fases C12A7 (48% CaO e 52% Ah03), ESP e CaS, relacionando-se entre 
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ambas somente o aspecto de quebra interna, pois a inclusão da figura I 03c apresentou-se bem 

menos alongada que a da figura 130b. Novamente, segundo Cicutti et ai., a fase C 12A 7 

deveria admitir certa deformação e tornar-se ovalizada após deformação. Este mecanismo foi 

verificado na figura I 03b, onde uma inclusão de barra laminada com dimensões de 30x60 J..l.m 

foi apresentada. Esta inclusão possuía apenas um grande cristal interno de espinélio. Desta 

forma ela difere da inclusão da figura 1 03c, que certamente possuía vários cristais menores de 

espinél io. As inclusões mencionadas novamente não apresentaram innuência aparente das 

variações de velocidade de deformação, grau de redução ou temperatura de ensaio. Justifica

se o fato de nove das dez inclusões encontradas tenham sido ensaiadas na temperatura de 

1 000°C por pura aleatoriedade de escolha das amostras para cada ensaio. 

A tabela 84 apresenta o terceiro grupo de inclusões identificado. 

Tabela 84- G rupo de inclusões a base de Óxidos ternários (Ca0 -Si0 z-Ah0 3) . 

Composição Formato Dimensões Ensaio Figura 
máximas Vel. def. De f. Temp. Aço 

{mm/s) fm. (O C) 

C2AS+ESP Arredondada 20xi9J..lm 0,094 I 1000 1045 121 c 
C2AS+ESP Arredondada 18x 17 !fm 0,12 0,4 1000 52100 126a 
C2AS+ESP Arredondada 16xi6J,lm 0,012 0,4 1000 52100 128a 

C2AS+ESP Arredondada 18xi8J.1m 0,012 0,4 1000 52100 128b 
C2AS Arredondada 20x20 !Jm 0.012 0,4 1000 52100 . 128c 

C2AS+ESP Arredondada 16xl6!lm 0,094 I 1000 52100 130b 
C2AS+ESP Arredondada/alinhada 82/20x20 !fm 0,094 I 1000 52100 130d 

C2AS Deformada 62x60 J,lm 0,094 I 1100 52100 13 1a 
C2AS Deformada 50x33 Jlm 0,094 I IIOO 52100 13 1c 

C2AS+ESP Arredondada 20x20 J.lm 0,0094 I 11 00 52100 133b 

C2AS - 41 % CaO, 22% Si02 ,37% Al20 3 ESP - 28% MgO, 72% Al20 3 

Foram encontradas dez inclusões classificadas como pertencentes ao sistema temário 

CaO-SiOrAh0 3, tendo sido todas identificadas como de gelenita (41 %Ca0, 22%Si02, 

37%Al20 J). Destas, três são monofásicas e sete possuem cristais de espinélio precipitados. 

Para uma dimensão limite de 20 J..l.m encontrada, todas as inclusões apresentaram-se 

arredondadas e sem deformação aparente. Apenas para duas inclusões monofásicas com 

dimensões aproximadas de 50x33 J..l.m e de 62x60 J..l.m , a fase demonstrou suportar 

deformação. Novamente, não foi verificada influência da velocidade de deformação, grau de 

redução e temperatura de ensaio, mas destaca-se que nove das dez inclusões encontradas 
.. 

estavam presentes nas amostras do aço SAE 52100, indicando maior tendência de formação 

desta fase ternária neste aço. Entretanto, neste trabalho, não foi investigado o mecanismo de 

desoxidação ou de adição de elementos de liga no aço para que fosse possível fazer uma 
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relação da presença deste tipo de inclusão com o processo de fabricação do aço. 

A tabela 85 apresenta o quarto grupo de inclusões identificado. 

Tabela 85 - Grupo de inclusões a base de Espinélio com capa de Sulfeto (Mg0.Ah03+(Mn,Ca)S). 

Composição Formato Dimensões Ensaio Figura 
máximas Vel. dcf. De f. Temp. Aço 

(mrnls) lin. (O C) 

ESP+capa(Mn,Ca)S Arredondada 8x7 !lm 0, 12 0.4 1000 1045 117a 
ESP+capa(M n,Ca)S Arredondada 15x 15 !lm 0.012 0,4 1100 1045 120c 
ESP+capa(M n,Ca)S Quebrada 13xl0!lm 0,094 I 1100 1045 122a 

Nas duas inclusões que possuíam formato arredondado, a fase sulfeto encontrou-se 

como uma capa circundando o cristal interno de espinélio. Estas inclusões não absorveram 

deformação para os ensaios a que foram submetidas. A terceira inclusão, que se apresentou 

com um cristal de espinél io pequeno separado do cristal maior, não apresentou a fase sulfeto 

como uma capa circundando por completo o maior cristal. 

A tabela 86 apresenta o quinto grupo de inclusões identificado. 

Tabela 86 - Grupo de inclusões a base de Espinélio (Mg0.Ah03). 

Composição Formato Dimensões Ensaio Figura 
máximas Vcl. def. De f. Temp. Aço 

(mrnls) lin. (o C) 

ESP Cristais/linha 50x15 J..Lm 0,12 0,4 1000 1045 117e 
ESP Cristais/massiva 80x40 J..Lm 0,12 0,4 1100 1045 118a 

ESP+(Mn,Ca)S Alongada 23x lO !lm 0,0 12 0,4 1000 1045 ll9a 
ESP Arredondada 19x 18 !lm 0,01 2 0,4 1000 1045 119b 

ESP+(Mn,Ca)S Alongada 37x7 !lm 0.0 12 0,4 1100 1045 120a 
ESP Quebrada/arredondada 60x43 31 x26 J..Lm 0,012 0,4 1100 1045 120b 
ESP Quebrada 230x70 Jlm 0,094 1 1000 1045 12le 
ESP Quebrada/linha 38xl0 !lm 0,094 1 1100 1045 122b 
ESP Poligonal 18x l5 Jlm 0,0094 I 1000 1045 123b 
ESP Quebrada 120x50 Jlm 0,0094 I 1000 1045 123c 
ESP Quebrada/linha 43x7 Jlm 0,012 0,4 1000 52100 128d 
ESP Poligonal 10x9 Jlm 0,012 0,4 1100 52100 129b 
ESP Arredondada IOxiOJ..Lm 0.0 12 0.4 1100 521 00 129c 

Foram encontradas treze inclusões identificadas como pertencentes ao sistema binário 

Mg0-Al20 3. Destas, onze eram inclusões monofásicas de espinélio e duas eram de espinél io 

com precipitados internos da fase sulfeto. As duas inclusões que continham a fase sulfeto, 

embora de dimensões reduzidas, apresentaram-se como inclusões alongadas. Este mecanismo 

é relacionado com a precipitação interna da fase sulfeto. Faz-se referência aqui as inclusões 
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apresentadas nas figuras 1 OOa e 102c, onde também foi verificada a presença da fase espinélio 

com precipitação interna de sulfeto de cálcio. Para estas, o mecanismo de deformação foi 

diferenciado, tendo ambas se apresentado com quebra interna em vários pequenos cristais. 

Para as inclusões das figuras 119a e 120a, aliando-se ao fato da pequena dimensão, o 

que dificultaria a quebra, menciona-se o fato de nestas os precipitados da fase su lfeto 

apresentarem alto teor de manganês (e não apenas cálcio), sendo que a fase MnS é 

sabidamente de alta deformabilidade. 

As inclusões monofásicas de espinélio, por ser uma fase que admite pouca, ou nenhuma 

deformação, sofreram maior influência do grau de redução dos testes de deformação. Para as 

quatro inclusões submetidas à deformação final de 1 que foram encontradas, uma possuía 

dimensões muito reduzidas para apresentar a característica de quebra, uma outra possuía 

dimensões suficientes para que se quebrasse, mas ainda assim pequenas para que apresentasse 

o mecanismo de "quebra generalizada" verificado para as outras duas inclusões expostas a 

esta redução. Para a fi gura 123c, foram encontrados poucos cristais referentes à fase sulfeto e, 

por esta razão, esta fase não influenciou o mecanismo de deformação da inclusão. 

Com o grau de redução de 0,4 (e monofásicas), foram encontradas 7 inclusões. Destas, 

três possuiam dimensões menores que 20 J.lm e, assim, não apresentaram nenhum mecanismo 

de quebra ou deformação. As outras quatro inclusões restantes apresentaram mecanismo 

relacionado com seu tamanho original. A inclusão da figura 117e quebrou em pequenos 

cristais que se alinharam na direção de deformação. A inclusão da figura 118a também 

quebrou internamente, mas por ser originariamente·de maior tamanho, os cristais mantiveram

se maiores e a inclusão manteve-se mais coesa. Para a inclusão da figura 120b, propõe-se que, 

·em função de seu maior tamanho, em determinado estágio da redução da amostra, ela tenha se 

partido em duas, não havendo após quantidade de deformação suficiente para partí-la em 

pequenos cristais. Já a inclusão da figura 128d, que possuía a menor dimensão entre as quatro 

(mas ainda assim suficiente para a quebra) fragmentou-se em pequenas partes que se 

separaram na subsequente deformação do aço. 

As inclusões a base de espinélio foram encontradas majoritariamente no aço SAE 1045, 

sendo que quando encontradas no aço SAE 52100 possuíam dimensões reduzidas. 

A tabela 87 apresenta o sexto grupo de inclusões identificado. 
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Tabela 87 - Grupo de inclusões de origem cxógena (Si0r A120 3+Na 20 ). 

Composição Formato Dimensões Ensaio Figura 
máximas Vel. def. De f. Temp. Aço 

(mrnls) lin. (O C) 

45S36A 9N Irregular 30x2 1 ).lm 0, 12 0,4 1000 52100 126d 
28S 57 A SN Irregular 83x20 ).lm 0,12 0,4 1000 52 100 126c 

34S 44A 12N+AL Irregular 37x7 ).lm 0,012 0,4 1100 52100 127b 
45S 34A 16N+ESP+53M 45S Irregular 70x20 ).lm 0,012 0.4 1100 52100 127c 

50S 27A 2N 3T SC Alongada 170x l51!m 0,012 0,4 1000 52100 128c 
29S SOA 9N Alongada 23x6 !lm 0,012 0,4 1100 52100 J29d 

40S 38A 12N+ESP Oval 65x56 J.lm 0,012 0,4 1000 52100 132b 

S - S10 2 A - Al20 3 M - MgO 
ESP - 28% MgO, 72% Al20 3 

A única fase estável reportada para o sistema Si02-Ah0 3 é a fase mulita, com 28% 

Si0 2 e 72% Ah0 3. Em função da grande variação da composição da matriz das inclusões 

mencionadas na tabela 87 e também dos al tos valores encontrados para o elemento sódio, 

estas inclusões foram classificadas como provenientes dos pós de lubri ficação do molde do 

lingotamento contínuo (os quais possuem elevados teores de Sódio). 

Também se menciona os refratários e as escórias de forno e panela como possíveis 

fontes destas inclusões, pois o elemento potássio também estava presente em todas as 

inclusões (componente normal utilizado como traçador de inclusões para relacioná-las com 

escórias e refratários). Menciona-se que a inclusão da figura 127c é tipicamente proveniente 

de escórias ou refratários pela presença em sua composição . dos elementos titânio e cromo. 

Estas inclusões são mencionadas como possuindo formas irregulares e estruturas complexas 

(Gattelier, Gaye e Lehman, 1995). 

No presente trabalho foram encontradas sete inclusões classi ficadas como tendo este 

tipo de origem exógena. Todas as sete apresentaram a característica de acompanhar a 

deformação da matriz metálica, mantendo intactos os possíveis cristais de outras fases que 

porventura estavam precipitados internamente. Salienta-se que a inclusão da figura 128e, a 

qual sendo monofásica e possuindo dimensões suficientemente grandes, admitiu grande 

quantidade de deformação. 

Estas inclusões encontraram-se somente nas amostras de aço SAE 52100, indicando um 

possível maior ataque deste tipo de aço aos insumos do processo de lingotamento contínuo. 

A tabela 88 apresenta o sétimo grupo de inclusões identificado. 
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Tabela 88 - Grupo de inclusões a base de Silicato de Cálcio (Ca0-Si0 2). 

Composição Formato Dimensões máximas Ensaio Figura 
Vcl. dcf. (mm/s) Def. Fio. Temp. ( 1C) Aço 

C2S Quebrada 22x8 J,lm 0, 12 0 ,4 1000 52100 126c 
C2S Alongada 75x40 11m 0 ,12 0,4 1000 52100 126f 

C2S - 65% CaO, 35% Si02 

Novamente, no aço DIN 100Cr6, foram encontradas duas inclusões pertencentes ao 

sistema binário Ca0-Si0 2, classificadas como bredigite (65% CaO e 35% Si02). Destas, uma 

apresentou-se com morfologia irregu lar, sendo de dimensões muito pequenas para que sejam 

feitas considerações sobre sua deformabi lidade, enquanto que a outra apresentou um 

mecanismo de deformação extremamente assemelhado ao observado para a inclusão de 

espinélio da figura 118a, onde ocorreu a quebra interna da inclusão em cristais menores, mas 

ainda assim ela manteve-se coesa durante a deformação da matriz metálica. 

A tabela 89 apresenta o oitavo grupo de inclusões identificado. 

Tabela 89 - Grupo de inclusões a base de Óxidos ternários (Ca0-Si0 2-Ah03) . 

Composição Formato Dimensões Ensaio Figura 
máximas Vel. def. De f. Temp. Aço 

(mmls) fio. (O C) 

MA2S Alongada/irregular 24xl0 11m 0,0094 I 1100 52100 133a 

Um último tipo de inclusão foi encontrado em uma das amostras submetidas ao testes 

de deformação a quente, sendo esta uma inclusão ternária do sistema MnO-Ah03-Si02, 

identificada como anortita (24% MnO, 41 % Ah03, 35% Si02) . Esta inclusão, embora de 

dimensões reduzidas, apresentou o mecanismo de deformação esperado para uma inclusão 

contendo MnO (acompanhou a deformação da matriz). 

Em vista do apresentado neste capítulo, embora para algumas amostras referentes aos 

testes de deformação não tenha sido possível encontrar a inclusão que gerou o sinal de ultra

som que determinou a posição do corte das amostras (em função de dificuldades inerentes ao 

processo de localização), foi encontrada uma população de inclusões razoável para que fosse 

obtida uma indicação do mecanismo de deformação das inclusões mais comumente presentes 

nos dois aços estudados. 
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5 - Considerações finais 

Embora no final de cada capítulo tenham sido feitas considerações referentes aos itens 

expostos, faz-se útil que sejam apresentadas aqui considerações finais destacando comentários 

importantes referentes a cada capítulo. 

• dos aspectos de obtenção de imagens de inclusões não metálicas em microscópio 

eletrônico de varredura: 

Para anál ises de partículas que apresentam precipitação (ou crescimento eutético) de 

diferentes fases internamente, a melhor opção é proceder a observação das mesmas em 

microscopia eletrônica de varredura através do uso de detector de e létrons retroespalhados 

com contraste composicional. Por serem partículas não metálicas e não condutoras 

eletrônicas, deve-se realizar as análises em amostras com deposição de camada condutora de 

carbono. 

• da tentativa de análise quantitativa por EDS em microscópio eletrônico de varredura: 

Em função dos resultados apresentados no item 4.2, menciona-se que para as condições 

de contorno utilizadas na análise, a quantificação dos elementos presentes nas fases das 

inclusões não foi válida. 

• das análises quantitativas em WDS: 

Em relação a análises em fases óxidas existentes em inclusões não metálicas, destaca-se 

que, para os elementos usuais encontrados, mesmo levando em conta .problemas referentes 

aos elementos enxofre e fósforo (quando presentes), verificou-se que o procedimento de 

quantificar os elementos por WDS e supor a quantidade de oxigênio como estequiométrica em 

referência aos óxidos mais estáveis destes elementos nãó leva a imprecisão na análise. 

• das análises semiquantitativas em EDS: 

Quando análi ses semiquantitativas por EDS forem feitas em componentes óxidos de 

inclusões (para o caso de equipamentos com janela UTW), se os valores de quantificação 

forem obtidos sob a forma de óxidos, o valor de oxigênio não deve ser medido pelo 

equipamento, e sim calculado estequiometricamente em relação aos outros elementos 

presentes na análise. 

• da comparação dos resultados de WDS e EDS: 

Destaca-se que os resultados obtidos, para uma quantificação em óxidos com 

quantidade em peso final normalizada a 100% das fases das inclusões por EDS (fases óxidas), 

ficaram de acordo com os resultados para os mesmos pontos avaliados em WDS. 

Algumas vezes as coletas de WDS em determinados pontos das fases componentes das 
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inclusões resultaram em análises de baixa precisão, com quantificação final distante de 100% 

em peso. Este fato não foi verificado nas coletas de EDS por esta ter sido realizada nos 

mesmos pontos que deram resultados de boa precisão (próximos de 100% em peso) no WDS. 

Ainda assim, tanto para coletas com WDS quanto com EDS, propõe-se que para cada fase 

identificada seja reali zado um determinado número de coletas (quatro, por exemplo) e que 

para o caso que um dos pontos venha a ser completamente discrepante dos outros, refazê-lo 

tentando evitar interferências que possam ter prejudicado a análise (poros, volume de 

interação englobando outra fase, etc ... ). 

• das partículas de silicato de cálcio: 

As partículas de silicato de cálcio apresentaram uma distância maior do valor 100% em 

peso nas análises de WDS em função de sua pequena dimensão (nos casos estudados). Estas 

partículas são de difícil quantificação, pois se apresentaram com crescimento eutético nas 

matrizes das inclusões (novamente, nos casos estudados), sendo que as matrizes possuíam, 

inclusive, os mesmos componentes dos silicatos. 

Para estas fases de silicatos deve ser feita uma identificação qualitativa preliminar e, 

após, na tentativa de identificação quantitativa, deve-se analisar os pontos de maior dimensão 

desta fase, empregando uma baixa voltagem de aceleração e um pequeno diâmetro de feixe 

(sempre levando em conta a necessidade de garantir um n.úmero razoável de contagens). 

• das partículas de sulfeto de cálcio: 

Para as inclusões que continham partículas de sulfeto de cálcio, a análise destas 

partículas por WDS não implicou em bons resultados quantitativos, tendo sido esta fase 

identificada apenas qualitativamente. O tamanho reduzido das partículas, o fato do enxofre ser 

um elemento leve e, ainda, a presença de cálcio na matriz da inclusão toma a análise 

quantitativa de difícil execução. 

• mapeamento elementar: 

A técnica de mapeamento mostrou-se eficiente para fornecer, após a soma das imagens 

de mapeamento individuais, a distribuição das fases das inclusões. Mesmo partículas da 

ordem de rnícrons puderam ser distinguidas. Os mapeamentos individuais também foram 

eficientes para evidenciar diferenças de composições localizadas para o elemento mapeado. 

Apenas menciona-se que, para o software utilizado, as diferenças locais de composição são 

baseadas em maior ou menor concentração de pontos, tomando-se por vezes mais fác il 

distinguir as variações de composição através da adição da cor referente aos pontos dos outros 

elementos mapeados (soma das imagens de mapeamento). 
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• análise em linha. 

Em referência às variações de composição química de elementos individuais, as 

análises químicas em linha mostraram-se aplicáveis. As variações locais de composição 

química são mais facilmente perceptíveis quando se tem, como nos resultados apresentados, 

um gráfico de variação composicional onde a linha de base representa o 0% de concentração 

do elemento e todas as outras variações implicam em mudanças nos valores da ordenada. 

• da identificação de inclusões nos tarugos 

O emprego de análises de EDS como técnica semiquantitativa, supondo o oxigênio 

distribuído estequiometricamente em re lação aos óxidos mais estáveis dos e lementos 

presentes na análise e normalizando a quantificação final obtida a I 00% em peso (sem o 

emprego de padrões puros ou de compostos de composição conhecida), verificou-se com boa 

aplicabilidade para a identificação das fases óxidas das inclusões (com relação aos dados 

constantes de li teratura). 

Ressalta-se que, em fu nção do amplo limite de solubilidade apresentado pela maioria 

das fases óxidas das inclusões, os valores de quantificação diferem bastante dos dados de 

literatura. 

• da identi ficação de inclusões de barras·: 

Verificou-se que a análise dos aspectos de deformação das inclusões não pode· ser feita 

somente em função de seu fator de forma (tomando o fator de forma como uma relação entre 

o compri mento máximo da inclusão e a sua larg'ura máxima). Se a quebra da inclusão ocorrer 

durante o processo de deformação, ela passa a ser descontínua e a relação comprimento 

largura deixa de ser válida. 

Em função das matrizes das inclusões possuírem um valor de dureza maior do que o 

aço no qual elas se encontram, a análise do "grau de deformabilidade" deve ser relacionada 

com a área (ou tamanho) das inclusões antes de deformação. Isto é, partículas pequenas, 

sendo mais duras que as matrizes que as cercam, quebram ou deformam-se com maior 

dificuldade em comparação a partículas de mesma fase mas de tamanho maior, as quais 

podem mais faci lmente trincarem ou terem quebras localizadas nas partes mais externas. 

• dos testes de deformação a quente: 

As microestruturas e os valores de dureza antes e após ensaios ficaram de acordo com o 

esperado para os tratamentos térmicos empregados . ~ para as condições de temperatura dos 

ensaios. O aspecto visual após os ensaios revelou que os corpos de prova possuíam o formato 

de "barri l" esperado para ensaios de compressão. 

O tratamento térmico realizado e a operação de forjamento mostraram-se eficazes no 
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intuito de reduzir o tamanho de grão dos corpos de prova e de tornar as inclusões detectáveis 

para as condições de investigação utilizadas no ultra-som. 

Após a usinagem dos corpos de prova para os ensaios, a posição das inclusões não pode 

mais ser efetuada em função das pequenas dimensões dos corpos de prova implicarem em 

problemas de reflexão lateral do feixe sônico e em localização das inclusões na zona morta do 

cabeçote (em altura). 

Os ensaios de compressão a quente apresentaram resultados de acordo com o esperado, 

com maiores valores de tensão para menores temperaturas e maiores velocidades de 

deformação. No entanto, o aço para rolamento (SAE 521 00), apresentou propriedades 

inferiores ao aço SAE 1045. A presença das inclusões não implicou em variações nas 

características de resistência a compressão das amostras de SAE 1045 e SAE 52100. 

• das inclusões encontradas: 

Existe, aparentemente, um tamanho limite relacionado com o mecanismo de 

deformação para as inclusões de espinélio. Quando se apresentam com um tamanho menor do 

que 20 11m, se mantém como um cristal único, não apresentando mecanismo de quebra. No 

entanto, se o grau de redução da matriz metálica for muito elevado (e= I ), mesmo as inclusões 

de pequeno tamanho podem se quebrar em dois o~ três crist~is. 

Para inclusões de maior tamanho, em torno de 80 11m, o mecanismo de quebra, ou 

trincamento, se torna claro. Se o grau de deformação da matriz metálica for pequeno (e=0,4), 

elas se mantêm .coesas, mas se o grau de deformação for alto elas quebram em várias 

partículas. Se a inclusão possuir menor tamanho (em tomo de 40 11m), ela se alinha na direção 

de deformação. 

Inclusões de espinélio que possuem precipitados internos de sulfetos suportam mais 

deformação. Cristais de espinélio precipitados em matrizes ternárias do sistema Ca0-Si02-

Ah03 ou binárias de cálcio aluminatos não apresentam as mesmas características de quebra 

de inclusões monofásicas. 

As inclusões de alumina, quando encontradas, apresentaram-se como partículas 

pequenas com formato triangular ou poligonal. 

Para as inclusões encontradas, a diferença de I00°C na temperatura dos ensaios não 

apresentou influência aparente. 

Nas amostras de aço SAE 1045 não foram encontradas inclusões com Na (indicativo de 

origem exógena), indicando que o aço SAE 52100, que apresenta as mesmas, possui maior 

tendência de "arraste" de partes dos insumos do processo de fabricação do aço. 
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6 - Conclusões 

Levando em conta as formas de investigação empregadas e os resultados apresentados 

neste trabalho, pode-se concluir que: 

• Na análise de imagens referentes a inclusões não metálicas, a melhor opção 

empregada foi a utilização de detector de elétrons retroespalhados com deposição de camada 

condutora de carbono, tendo sido obtidas imagens bem contrastadas e sem carregamento 

eletrostático. 

• Durante as análises de inclusões não metálicas óxidas em WDS, a quantificação dos 

elementos com o cálculo do teor de oxigênio de forma estequiométrica em relação aos óxidos 

mais estáveis dos elementos encontrados levou a resultados finais próximos a 100% em peso. 

• A discrepância relativa dos valores de WDS para os de EDS (resul tados normalizados 

a 100%) fo i pequena, detacando-se que quanto maiores as quantidades medidas dos 

elementos, menor foi o valor de erro de uma técnica em relação à outra. 

• Um número adequado de pontos de análise para ambas as técnicas foi quatro pontos 

de medida, reavaliando-se os pontos discrepantes dos outros valores encontrados. 

• Para as inclusões analisadas, as partículas pequenas de silicato e de sulfeto de cálcio 

puderam ser identificadas qualitativamente com segurança. 

• No emprego da técnica de mapeamento elementar por raios X, a soma das imagens 

dos mapeamentos individuais forneceu uma boa identificação da distribuição química e 

morfológica das fases presentes nas inclusões. 

• Com referência à técnica de análises químicas em linha, ela foi útil para os casos 

onde as variações composicionais de uma fase para outra são pequenas (em comparação com 

o mapeamento elementar). 

• A metodologia de identificação das fases de inclusões de tarugos e de barras (22 

inclusões, com as fases identificadas de cálcio aluminato, espinél io, si licato de cálcio, sulfeto 

de cálcio, periclásio, fases ternárias dos sistemas CaO-Si02-Ah03 e MnO-Si02-Al203 e, 

ai nda, uma inclusão de origem exógena) foi válida e, desta forma, permitiu que fosse feita 

uma relação dos valores de quantificação encontrados com os dados de literatura. 

• Uma rotina válida de identificação de fases de inclusões não metálicas foi a 

investigação dos aspectos morfológicos e de imagem com coletas em detectores de elétrons 

retroespalhados e contraste composicional, com deposição de camada condutora de carbono 

sobre as amostras. Em relação aos aspectos de quantificação, foi verific.ada como válida a 

coleta de dados em EDS calculando o oxigênio como estequiométrico em relação aos outros 



185 

e lementos identificados na análise. A utilização de quantificação em EDS levando em conta 

os dados de intensidade armazenados no software de análise não implicou em grandes 

variações em relação a técn ica quantitativa de WDS. A identificação das fases em diagramas 

temários levando em conta somente os elementos majoritários permitiu uma boa 

diferenciação entre as fases. As análises qualitativas de compostos de tamanho reduzido ou 

que possuíam elementos leves em sua composição também permitiram uma boa identificação 

de fases. Os mapeamentos em EDS permitiram uma identificação morfológica de qualidade 

das fases componentes, sendo que análises químicas em linha foram mais adaptáveis a 

menores variações de composição química. 

• Em ensaios de compressão a quente, a presença de inclusões não metálicas não levou 

a variações de características mecânicas para as amostras ensaiadas. 

* Em relação ao universo de 51 inclusões encontradas após os ensaios, as quais foram 

divididas em oito grupos (5 inclusões de AI20 3, 10 com matrizes de cálcio aluminato, lO com 

matrizes ternárias do sistema Ca0-Si02-AI 20 3, 3 de espinélio com capa de (Ca,Mn)S, 13 de 

espinélio, 7 com características exógenas, 2 de silicato de cálcio e uma ternária do sistema 

MnO-Si0rAh0 3), menciona-se que, para as temperaturas, graus e velocidades de 

deformação empregadas: 

• As inclusões monofásicas de alumina que possuíam tamanho inferior a 25 

J.lm não apresentaram fragmentação aparente. 

• As inclusões mono ou bifásicas de cálcio aluminato ou cálcio aluminato com 

espinélio, para tamanhos menores que 45 J.lm, da mesma forma que as inclusões de alumina, 

não apresentaram fragmentação aparente. 

• Para as inclusões de cálcio aluminato encontradas, que quanto maior for o 

teor de alumina destas inclusões, mais frágeis elas ficam, diminuindo o tamanho a partir do 

qual elas apresentaram a característica de fragmentação em vários pedaços. 

• Em relação as inclusões ternárias de gelenita (2Ca0.Si02.Ah03) encontradas, 

quando continham cristais internos de espinélio e dimensões menores que 25 J.lm, não foi 

verificada deformação aparente. 

• Ainda para as inclusões de gelenita encontradas, quando elas eram maiores 

do que os 25 J.lm mencionados e, sendo elas monofásicas, os teores de Si02 passaram a lhe 

conferir características de maior deformabi lidade. 

• As inclusões de espinélio que possuíam precipitação interna de sulfetos de 

cálcio/manganês deformam-se mais que inclusões monofásicas de espinélio. 

• Para as inclusões de espinélio que possuíam dimensões menores que 20 J.lm , 
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também não foi verificada deformação aparente. Já para tamanhos maiores, em tomo de 40 

Jlm, elas se quebraram em pequenos cristais e se alinharam na direção de deformação. 

• Ainda em relação às inclusões de espinélio encontradas, as de maior 

tamanho, acima de valores em tomo de 60 Jlm , e com maior grau de redução (e de I em 

comparação com e de 0,4 ), apresentaram fragmentação interna em vários pequenos cristais 

que, após, acompanharam a deformação do aço em todas as direções . 

• As inclusões de origem exógena (insumos) que foram encontradas, 

suportaram maiores níveis de deformação que as inclusões de espinélio, sendo que as fases 

internas de maior dureza permanecerem sem se deformar. 

• As inclusões de origem exógena só foram verificadas nas amostras do aço 

SAE 52100, indicando um maior arraste dos insumos do processo de lingotamento por este 

aço. 

7 - Sugestões para trabalhos futuros 

Sugere-se que, em relação ao aspecto de identificação de fases de inclusões, seja 

investigada a possibilidade de uso de técnicas que identifiquem o composto presente na fase 

identificada, como por exemplo técnicas de micro difração de raios X ou micro raman. 

Em relação a localização da posição das inclusões, sugere-se que sejam investigados 

cabeçotes com frequências que permitam a localização das inclusões em corpos de prova de 

dimensões reduzidas (como as utilizadas nos testes de deformação a quente). 

Em relação à influência das inclusões não metálicas nas propriedades mecânicas dos 

aços estudados, sugere-se que sejam realizados testes de fadiga (nos quais o efeito nucleador 

de trincas das inclusões seria bem mais pronunciado). 

Sugere-se que análises de elementos fin itos levando em conta o modelamento da 

interface inclusão metal e das diferenças de características de deformabilidade de ambos em 

relação à temperatura sejam empregadas no intuito de quantificar a deformabilidade de 

diferentes grupos de inclusões. 



187 

8 - Referências bibliográficas 

ANGELI, J. et ai. Qualitative and quantitative examination of microscopic steel cleanliness in 

slab samples. Revue de metallurgie, Paris, n.4, p.521-527, Avr. 1999. 

BARRETOS, M.S. Influência das inclusões metálicas de bismuto na tenacidade e fadiga 

de um aço SAE 1045 com usinabilidade melhorada. Porto Alegre, 1999. 104p. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia) -Escola de Engenharia, Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Minas, Metalúrgica e dos Materiais da UFRGS. 

BENARD, G. ; RIBOUD, P.V.; URBAIN, G. Etude de la plasticité des inclusion d'oxydes. 

Revue de Mettalurgie, Paris, n.5 , p.421 -434, Mai 1981. 

BLAJS, C.; L'ESPERANCE. Characterization of inclusions m steel: when not only size 

matters .. CIM Bulletin, v.9 1, n.l021 , p.116-120, Jun. 1998. 

BRAGG, L. ; CLARINGBULL, G.F. Crystal structures of minerais. Xed. London: G. Bell 

and Sons Ltd, 1965. 

BYRNE, M.; CRAMB, A. ; FENICLE, T. The sources of exogenous inclusions in continuous 

cast, aluminum killed steels. In: STEELMAKING CONFERENCE, 68., 1985, Detroit. 

Proceedings ... p 14-17. 

CARRENO, V. et al. Simulation de la précipitaion de inclusiones en diferentes etapas del 

procesamiento del qacero liquido. Rev. Metal, Madrid, v.34, n.5, p.151 -157, May. 1997. 

CICUTTI, C.; MADIAS, 1.; GONZALES, J. Control of micro inclusions in calcium treated 

alumminium killed steels. Ironmaking and steelmaking, London, v.24, n.2, p.l55-159, Feb. 

1997. 

DE SANTIS, M. ; FERRETI, A. Thermo-fluyd-dynamics moddelling of the solidification 

process and behaviour of non metallic inclusions in the continuous casting slabs. ISIJ 

lnternational, Tokio, v.36, n.6, p.673-679, Jun. 1996. 



188 

DYSON, D.J. et al. Studies in development of clean steels Part 2 use of chemical analysis. 

Ironmaking and stcclmaking, London, v.25, n.4, p.279-286, Apr. 1998. 

EIJK, C. Van der; GRONG, 0 .; W ALMSLEY, J . Effects of deoxidization practice on the 

inclusion formation in low alloy structural steels. In: INTERNA TIONAL COJ\TFERENCE 

ON MOLTEN SLAGS, FLUXES ANO SALTS, 6., 2000, Stockholm!Helsinki. 

Proceedings ... 

EMI, T. On the origin and remova! of non-metallic inclusions in steels. Scandinavian 

Journal of Metallurgy, Stockolm, v.4, n.1, p.l -8, Jan. 1975. 

EVANS, R.C. An introduction to crystal chemistry. Cambridge:Cambridge University 

Press, 1964. 

FAURLING, G.M. lnclusion modification in semi-killed steels. lron&Steelmaker, 

Warrendale, n.7, p.29-36, July 1999. 

FERREIRA, N.F. Controle de temperatura do aço .líquido em aciaria elétrica. Porto 

Alegre, 2000. 140p. Tese (Doutorado em Engenharia) - Escola de Engenharia, Programa de 

Pós Graduação em Engenharia de Minas, MetalúrgiCa e dos Materiais da UFRGS. 

FRANK, L.A. Castability - from alumina to spinels. lron&Steelmaker, Warrendale, n.4, p 

33-39, Apr. 1999. 

FUHER, M.; HEY, A.; LEE, W.E. Microstructural evolution in self forming Spinel/calcium 

aluminate bonded castable refractories. Journal of the Europeait Ceramic Society, London, 

v.l8, n.7, p.813-820, Mar. 1998. 

GAGNE, M.; THIBAULT, E. Behaviour of inclusions during rolling of continuously cast 

billets. CIM Bulletin, v.91, n.1021 , p.98- 103, Jun. 1998. 

GATELLIER, C. et ai.. Contrôle inclusionaire d 'aciers a basse teneur en Aluminium. Revue 

de Mettalurgie, Paris, n.4, p.361-369, Avr. 1992. 



189 

GATELLIER, C.; GA YE, H.; LEHMANN, J. Origine des inclusions dans les aciers peu 

all ies. Revue de métaiJurgie, Paris, n.4, p.541-553, Avr. 1995. 

GA YE, H. Et ai. Réaction métal latier et contrôle de composition des inclusions résiduelles en 

méttalurgie secondaire. Revue de Metallurgie, Paris, n.ll , p.759-771, Nov. 1987. 

GA YE, H. et ai. Kinetics of inclusion precipitation during steel solidification. Steel 

Research, Dusseldorf, v.70, n.8-9, p.356-361, Aug. 1999. 

GOLDSTEIN, J.I. ; YAKOWITZ, H. Practical scanning electron microscopy. New York: 

Plenum Press, 1975. 

GOLDSTEIN, J . 1.; ET AL. Scanning electron microscopy and x-ray microanalysis. New 

York: Plenum Press, 1984. 

GOODHEW, P.J.; HUMPHREYS, F.J. Electron microscopy and analysis. London: Taylor 

and Francis, 1988. 

GORANSSON, M.-K.; LERA Y, U.; ANDERSSON, M. The influence of top slag 's 

composition on m inclusion characterisation in bearing steel production. In: 

INTERNA TIONAL CONFERENCE ON MOL TEN SLAGS, FLVXES AND SALTS, 6., 

2000, Stockholm/Helsinki. Proceedings ... 

GOTO, H. ; MIY AZAWA, K.-1. Reoxidation behaviour of molten steel in non killed and Al 

killed steels. ISU International, Tokio, v.38, n.3, p.256-259, Mar. 1998. 

GRIMM, B. et al. lnclusions in continuously cast steel slabs-numerical model and validation. 

Steel research, Dusseldorf, v.70, n.lO, p.420-429, Oct. 1999. 

GUBENKO, S.I. The effect of high temperature annealing on microscopic failure near non 

metallic inclusions in a steel. The physics of metais and mettalography, v.80, n.5 , p.545-

549, May 1995. 

GUBENKO, S.l. Slding at non metallic inclusion-mallix boundries: its effect on the 



190 

distribution of local strain microinhomogeneities in annco iron and steels. The physics of 

metais and mettalography, v.82, n.3, p.317-322, Mar. 1996. 

HASSAL, G.J. et ai. Studies in development o f clean steels Part 2 modelling aspects. 

lronmaking and steelmaking, London, v.25, n.4, p.273-278, Apr. 1998. 

HELENE, OA.M., VANIN, V.R. Tratamento estatístico de dados em Física experimental. 

São Paulo: Edgard Blucher, 1981. 

HOLAPPA, L.E.K.; HELLE, A.S. lnclusion control in high performance steels. Journal of 

Materiais processing technology, n. 1-2, v.53, p.177-186, Aug. 1995. 

HUET, L. ; JONSSON, P. ; REINHOLDSSON, F. The effect of deoxidization practice on 

inclusion characteristics in bearing steel production. Steel Times lnternational, London, 

v.21, ·n.6, p. 47-49,Nov. 1997. 

ITOH, H.; HINO, M.; BAN-YA, S. Thermodynamics on the fo rmation of spinell non metallic 
. . 

inclusions in liquid steel. Metallurgical and Materiais Transactions B, Warrendale, v.28, 

n.5 , p.953-956, Sep. 1997. 

JACOBI, H.; RÂKOSKI, F. High purity in steels as a cri terion for materiais development. 

J ournal de Physique, 4., Paris, coloque C7, v.5, p.3-22, Nov. 1995. 

JARAKOVIC, M.D.; NEDEUKOVIC, L.B.; DURDEVIC, M.B. Influence of sample 

preparation and examination procedures on the results of the quantitative metallographic 

assessment of non-metallic oxide inclusions in steel. Prakt. Metallogr., v.33, n.6, p. 280-293, 

Jun. 1996. 

KALICKA, Z.; IW ANCIW, J.; CEBULA, E.K. Modification of oxide inclusions by calcium. 

Arch. Hutnictwa, Krakow, v. 41, n.4, p.399-414, 1996. 

KA W AKAMI, M. et al. Characterization of relieved non-metallic inclusions in stainless steel 

by image processing of micrographs. ISIJ International, Tokio, v.39, n.2, p.J64-170, Feb. 

1999. 



191 

KIESSLING, R.; LANGE, N. Non metallic inclusions in steels: London: The Metais 

Society, 1968. 

KlSS, F.J. Introdução ao microscópio eletrônico de varredura. Porto Alegre, DEMET

UFRGS, 1995. (Comunicação privada). 

LEE, S.H. et al. Separation and dissolution of Ah03 inclusions at slag/metal interfaces. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLTEN SLAGS, FLUXES AND SALTS, 6. , 

2000, Stockholm!Helsinki. Proceedings ... 

MA, Z.; ZANKE, D. Characteristics of oxide precipitation and growth during solidification of 

deoxidized steels. ISU International, Tokio, v.38, n.l , p.46-52, Jan. 1998. 

MAURICE, F.; MENY, L.;TIXIER, R. Microanalyse et microscopie eletronique a 

balayage. Orsay: Les Editions de Physique, 1979. 

MEYERS, M.A. , CHA WLA, K.K. Mechanical behaviour of materiais. London: Prentice 

Hall, 1999. 

MIKl, Y.; THOMAS, B.G. Modelling of inclusion remova! in a tundish. Metallurgical and 

Materiais Transactions B, Warrendale, v.30b, n.7; p.639-654, Aug. 1999. 

OIKA W A, K.; SUMI, S.; ISHIDA, K. Morphology control of MnS inclusions in steel during 

solidification by the addition o f Ti and AI. Z. Metallk , v .90, n.l , p.1 3-18, 1999. 

PAGLIANO, V.; MADIAS, J.; REGGIARDO, H. Control de la colabilidad y de la 

eliminatión de inclusiones en la elaboration de aceros. Rev. Metal, Madrid, v.28, n.2, p.122-

129, Feb. 1992. 

PICKERING, F. Inclusions. London: The Institut of Metallurgists, 1979. 

RA Y, A.; DHUA, S.K.; JHA, S. Electron probe microanalysis, some application in the 

assessment of steel product quality. X-ray Spectrom., v.28, p.41 -50, 1999 .. 



192 

REED, S.J.B. Electron rnicroprobe analysis. London: Cambridge University Press, 1975. 

ROCABOIS, P. et al. Cristallisation des inclusions d 'oxydes et leur rhéologie à chaud. Revue 

de metallurgie, Paris, n.ll , p.1393-1400, No v. 1997. 

ROCABOIS, P. et al .. Crystalli sation kinetics of Ca0-Si02-Ah03 based oxide inclusions. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLTEN SLAGS, FLUXES AND SALTS, 6. , 

2000, Stockholm/Helsinki. Proceedings ... 

STROHAECKER, T.R.; CARDOSO, P.H.S.; BARRETOS, M. Manganese sulphide 

distribution in free cutting steel investigated by plate comparative methods and by image 

analysis methods. Acta microscópica, v.7, n.A, p.225-228, 1998. 

STROHAECKER, T.R. et al. Determinação de macro inclusões em tarugos de lingotamento 

contínuo utilizando técnicas ultrasônicas. In: COBEM-CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENGENHARIA MECÂNICA, 15., 1999a, Anais ... 

STROHAECKER, T.R. et al. Caracterização de macro inclusões em tarugos de lingotamento 

contínuo. In: ABM-SEMINÁRIO DE FUSÃO, REFINO E SOLIDIFICAÇÃO DE METAIS, 

XXX., 1999b, Belo Horizonte, Anais ... 

STROHAECKER, T.R. et al. Mold powders characterization using severa! different methods. 

In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLTEN SLAGS, FLUXES AND SALTS, 6., 

2000, Stockholm/Helsinki. Proceedings ... 

VILELA, A.C.F. et al. Limpeza de tarugos procedentes da prática de mixing tundish na 

aciaria da GERDAU-Aços Finos Piratini. In: SEMINÁRIO DE ACIARIA DO INSTITUTO 

ARGENTINO DE SIDERURGIA, 13., 1999, Buenos Aires, Proceedings ... 

VILELA, A.C.F. et al. Avaliação do perfil inclusionário do fomo panela até o distribuidor do 

lingotamento contínuo da aciaria do grupo GERDAU-Aços Finos Piratini. In: ABM

CONGRESSO ANUAL, 54., 2000a, Rio de Janeiro, Anais ... 



193 

VILELA, A.C. F. et al. Avaliação química das inclusões provenientes de fluxantes de molde. 

In: ABM-CONGRESSO ANUAL, 54., 2000b, Rio de Janeiro, Anais ... 

VILELA, A.C.F. et al. Continuous casting mold powders characterization. In: CONAMET

CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO LA TINO AMERICANA DE METALURGIA E 

MATERIAIS, 11., 2000c, La Serena, Proceedings ... 

WANIBE, Y. et ai. Application of new techniques for characterization on non metallic 

inclusions in steel. Steel r esearch, Dusseldorf, v.66, n.4, p.l72-177, Avr. 1995. 

WARD, R.G. An introduction to the physical chemistry of iron and steel-making. xed. 

London: Edw.Arnold Ltd, 1962. 

WEIB, H. The influence of a rare earth calcium alloy on inclusion morphology and notch 

toughness of hot rolled wide strip for spiral weld tubes of high-tensile steel. Stahl u. Eisen, v. 

97, n. l O, p.477 -486, Ma i. 1977. 

WHITE, C. V.; K.RAUSS, G. ; MATLOCK, D.K. Solidification structure and the effects of hot 

reduction in continuously cast steels for bars and forging. Iron&Steelmaker, Warrendale, 

n.9, p 73-79, Sep. 1998. 

WILCOX, D.P.; WHITWOOD, M.M.; DYSON, D.J. Representation and interpretation of 

composition of inclusions. Ironmaking and steelmaking, London v.24, n.3, p.243-248, Mar. 

1997. 

WOLF, M. History of Continuous Casting. In: STEELMAKING CONFERENCE, 75., 1992, 

Proceedings ... p 83-137. 

WOLF, M. Continuous Casting of high quality steel products: secondary metallurgy first. 

BHM, London, v.138, n.9 , p.334-338, Mar. 1993. 

YANG, H. ; LEE, K. ;"KIM, J. Measures to prevent reox idation of molten steels. In: CLEAN 

STEEL CONFERENCE, 4 ., 1991, Hungary. Proccedings ... p 550-570. 



194 

YlN et ai. " In Situ" observations of collision, aglomeration and cluster formation of alumina 

inclusions panicles on steel me1ts. ISIJ Intcrnational, Tokio, v .37, n.l O, p.936-945, Oct. 

1997. 

YOON, B. et ai. lmprovement of steel cleanliness by controUing slag composition. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLTEN SLAGS, FLUXES AND SALTS, 6. , 

2000, Stockholm/Helsinki. Proceedings ... 

ZEITERMANN, L.F. Caracterização da escória de aço inoxidável com vistas ao seu 

aproveitamento no processo siderúrgico. Porto Alegre, 200 I . 120p. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia) - Escola de Engenharia , Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Minas, Metalúrgica e dos Materiais da UFRGS. 


	image2017-05-25-075016
	image2017-05-25-075248
	image2017-05-25-075407
	image2017-05-25-075640
	image2017-05-25-075735
	image2017-05-25-075848
	image2017-05-25-080128
	image2017-05-25-080314
	image2017-05-25-080455
	image2017-05-25-080654
	image2017-05-25-080841
	image2017-05-25-081028
	image2017-05-25-081212
	image2017-05-25-081354
	image2017-05-25-081729
	image2017-05-25-081837
	image2017-05-25-082104
	image2017-05-25-082236

