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Resumo 

 

Aços elétricos têm sido amplamente utilizados na construção de motores e 

transformadores por apresentarem menores perdas energéticas quando comparados aos 

aços comuns. Desde a segunda metade do século XX, os aços elétricos de grão 

orientado vêm apresentando eficiências cada vez maiores e, portanto, com etapas de 

produção cada vez mais elaboradas e necessitando de controles mais rigorosos. No 

processo de fabricação de tais aços, diferentes compostos são precipitados na matriz do 

aço e empregados como inibidores de crescimento de grão. Dentre esses inibidores, se 

destacam o sulfeto de manganês e o nitreto de alumínio, que, ao impedirem o 

crescimento dos grãos ferríticos na recristalização primária, promovem o acúmulo de 

energia necessário para que a recristalização secundária ocorra, etapa em que o 

crescimento dos grãos com a chamada textura Goss é favorecida. Nesse trabalho, foi 

estudada a precipitação de AlN em aços elétricos de grão orientado. O trabalho engloba 

uma discussão dos processos termodinâmicos e cinéticos envolvidos na precipitação 

através da modelagem de vários parâmetros, como energia livre de Gibbs envolvida no 

processo de precipitação, influência da energia interfacial e efeitos de precipitação em 

contornos de grãos e em deslocações. Foram construídos diagramas PTT para o 

processo de precipitação, na faixa de temperatura entre 500ºC e 1300ºC. Foram 

comparados dois modelos para a avaliação da influência da energia elástica da matriz na 

precipitação e um modelo que trata simultaneamente a nucleação e crescimento de 

precipitados em matrizes ferríticas. Por fim, os dados encontrados foram comparados 

com os dados obtidos da literatura a fim de se avaliar a validade da dissertação, e a 

conclusão foi que esta é capaz de prever, com razoável precisão, os dados experimentais 

reportados na literatura. 
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Abstract 

Electrical steels have been widely used in the construction of motors and transformers 

because of the lower energy losses when compared to common steel. Since the second 

half of the twentieth century, grain-oriented electrical steels have been achieving 

increasing efficiencies, and therefore its production phases have become more elaborate, 

thus, needing tighter control. In the manufacture of such steels, different compounds are 

precipitated in the matrix of the steel and used as grain-growth inhibitors. Among these 

inhibitors, special attention has been given to manganese sulfide and aluminum nitride, 

which, by preventing the growth of ferritic grains in the primary recrystallization, 

promote the accumulation of energy required for the secondary recrystallization process 

to occur, when the growth of grains having Goss texture is favored. In this work, the 

precipitation of AlN in grain-oriented electrical steels has been studied. The work 

includes a discussion of the thermodynamic and kinetic processes involved in 

precipitation through the modeling of various parameters, such as Gibbs free energy in 

the precipitation process, influence of interfacial energy and effects of precipitation in 

grain boundaries and in dislocations. PTT diagrams were constructed for the 

precipitation process in the temperature range between 500ºC and 1300ºC. Two models 

for assessing the influence of elastic energy matrix in precipitation and a model that 

treats both the nucleation and growth of precipitates in ferritic matrices were compared. 

Finally, the obtained data were compared with those obtained from the literature in 

order to assess the validity of the thesis and the conclusion was that it is able to reach, 

with reasonable accuracy, the experimental data reported in the literature. 
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Capítulo 1: Introdução 

 

Atualmente, com a preocupação do uso de materiais menos agressivos ao meio 

ambiente e mais eficientes do ponto de vista energético, a redução das perdas elétricas é 

um assunto muito importante
(1-4)

. No início do século XX Hadfield descobriu que 

adicionar silício ao ferro fazia as perdas magnéticas do aço diminuírem
(1,5)

 e as ligas 

ferro-silício ficaram conhecidas, mais tarde, como aços elétricos. Esses aços, quando 

contém 5% ou mais de silício, apresentam-se frágeis e difíceis de serem laminados de 

forma que o uso de Si ao aço se restringe a 3%
(6)

. Para se ter idéia da demanda dos aços 

elétricos, há cerca de uma década, cerca de 1% da produção mundial de aço era voltada 

para essa área
(7)

. 

Existem dois tipos principais de aços elétricos, os aços de grão orientado (GO) e os aços 

de grão não orientado.(GNO). 

Os aços GNO são aços isotrópicos e utilizados principalmente em núcleos de motores, 

uso que consome milhões de toneladas desse aço anualmente
(4)

. Já os GO são aços 

anisotrópicos utilizados principalmente em núcleos de transformadores
(8)

 e são o único 

produto da indústria do aço a utilizar o fenômeno da recristalização secundária
(9)

. A 

perda magnética dos aços GO atuais equivale a um terço da perda dos primeiros aços 

GO produzidos na década de 1950
(5)

. 

As propriedades magnéticas dos aços GO dependem fortemente da textura desenvolvida 

na recristalização secundária
(9)

. Durante essa etapa da fabricação do aço, precipitados 

como nitreto de alumínio, AlN, e sulfeto de manganês, MnS, são utilizados. O presente 

trabalho visa à modelagem teórica da precipitação de AlN. 

Dada a importância do AlN na produção dos aços elétricos, propõe-se a modelagem 

teórica da precipitação isotérmica do AlN em aços elétricos ferríticos. Dentro da área da 

precipitação, pretende-se abordar de maneira termodinâmica e cinética as fases de 

nucleação, crescimento e coalescimento dos precipitados na etapa de laminação a 

quente de modo a se obter, ao final do trabalho, um modelamento da precipitação do 

material em estudo capaz de prever os parâmetros mais importantes na precipitação.
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Capítulo 2: Objetivos 

 

Com base nas idéias apresentadas na introdução, são objetivos desse trabalho: 

 Aumentar o entendimento dos processos cinéticos e termodinâmicos de 

precipitação do AlN em aços elétricos; 

 Equacionar os processos cinéticos e termodinâmicos de nucleação, crescimento 

e coalescimento de precipitados a fim de se gerar um modelamento completo da 

precipitação; 

 Comparar os resultados obtidos através da modelagem a ser efetuada com dados 

reais, obtidos da literatura, destacando-se a validade do modelamento em relação 

à sua capacidade de prever as variáveis mais importantes do processo de 

precipitação. 
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Capítulo 3: Revisão da Literatura 

 

A seguir é apresentada uma revisão sobre os aços elétricos e os processos de 

precipitação nesses aços. 

 

3.1 Aços Elétricos 

 

Os aços elétricos foram descobertos por Hadfield no início do século XX quando ele 

descobriu que adicionando silício ao aço reduzia suas perdas magnéticas. Após algum 

tempo, Honda e Kaya descobriram o efeito de anisotropia no ferro
(9)

. Em 1934, Goss 

descobriu o processo de fabricação de aços ao silício de grão orientado controlando a 

textura cristalina (textura Goss). O processo foi patenteado no ano seguinte pela 

ARMCO
(5)

 e consistia em uma laminação a quente. Em 1953 a Nippon Steel começou a 

produção de aços GO. Em 1968 foi produzido o primeiro aço elétrico de alta 

permeabilidade (HI-B) e as perdas magnéticas foram drasticamente reduzidas. Desde 

então, as perdas dos aços elétricos vêm diminuindo, principalmente pelo refinamento da 

textura Goss (110)[001]
(5, 10, 11)

. 

O processo de produção do aço começa com a fabricação convencional do aço, seguido 

do lingotamento contínuo, reaquecimento das placas a 1400ºC, laminação a quente até 

uma espessura entre 2mm e 3mm, recozimento das placas laminadas por um curto 

período de tempo e laminação a frio em duas etapas com recozimento intermediário ou 

laminação a frio em uma etapa com forte redução de espessura. O último estágio do 

processo começa com o recozimento, etapa em que ocorre a recristalização primária em 

atmosfera úmida de hidrogênio com propósito de descarbonetar o aço. Em seguida, é 

efetuado um novo recozimento, em atmosfera seca de hidrogênio, em que ocorre a 

recristalização secundária
(12)

. 
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3.1.1 Textura Goss 

 

A textura Goss é aquela em que as direções [001] nos cristais de ferrita são paralelas à 

direção da laminação e os planos (110) são paralelos ao plano da chapa
(1)

. Na figura 3.1 

é apresentada uma demonstração da orientação de um grão com textura Goss em uma 

chapa. A seta acima da chapa indica a direção de laminação
(7)

. 

 

 

Figura 3.1: Orientação do grão com textura Goss
(7)

. 

 

Para o desenvolvimento de uma forte textura Goss durante a recristalização secundária, 

faz-se uso de precipitados que agem como barreira ao crescimento durante o final do 

primeiro recozimento. Dessa forma, os grãos recozidos ficam com tamanho de grão 

reduzido e, dessa forma, acumulam a energia necessária para a recristalização 

secundária
(1, 13)

. 

A formação de grãos com textura Goss nos primeiros estágios de produção tem um 

papel fundamental no desenvolvimento final da textura Goss. Böttcher e Lücke
(14)

 

descobriram que o crescimento anormal dos grãos com textura Goss durante a 

recristalização secundária não pode ocorrer se os grãos Goss da superfície da chapa 

laminada a quente forem retirados
(12)

. Segundo Hayakawa et al, o crescimento anormal 

dos grãos ocorre por uma diferença na energia dos contornos de grão com textura Goss, 

como é melhor explicado nas seções seguintes
(15)

. 
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3.1.2 Recristalização Secundária 

 

Em 1935, Bozorth mostrou que as propriedades magnéticas dos aços GO são superiores 

na direção de laminação por causa da orientação favorável. Em 1949, Dunn apontou o 

processo de recristalização secundária como o responsável pelo desenvolvimento da 

textura (110)[001] nos aços GO. Mais tarde, Beck mostrou que a condição geral para a 

recristalização secundária era que os grãos provenientes da recristalização primária 

apresentassem tamanhos reduzidos por inibição do crescimento normal do grão, seja 

pela presença de partículas de segunda fase ou por uma forte textura alcançada na 

recristalização primária
(5)

. A inibição do crescimento dos grãos na recristalização 

primária vai gerar a força motriz da recristalização secundária, uma vez que, como os 

grãos estão pequenos, há uma grande quantidade de contornos de grão. Quando esses 

contornos desaparecem, fazem a energia total do sistema diminuir
(5)

. Segundo Liao e 

Hou, a força motriz para o crescimento do grão durante a recristalização secundária é 

inversamente proporcional ao tamanho de grão atingido na recristalização primária
(10)

. 

Kim et al constatam que o recozimento anterior à laminação a frio leva a grãos com 

textura Goss mais pronunciada durante a recristalização primária, o que promove uma 

melhora da textura durante a recristalização secundária
(16)

. 

Outros fatores que afetam a recristalização secundária são a estrutura do aço 

proveniente da recristalização primária, a textura e a distribuição de tamanhos dos 

precipitados antes do recozimento
(17)

. 

Na figura 3.2, é apresentado um breve histórico da produção de aços elétricos
(5)

. 
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Figura 3.2: Evolução histórica dos aços elétricos
(5).

 

 

3.2 Precipitação 

 

Dada a importância dos precipitados no processo de recristalização, a seguir são 

apresentadas algumas considerações sobre precipitados e processos de precipitação. 

 

3.2.1 Princípios 

 

Precipitados são partículas de segunda fase na matriz. O processo de precipitação ocorre 

quando a concentração do composto ou elemento na solução ultrapassa o valor da sua 

saturação. Em um determinado momento, a reação de precipitação chega a um 

equilíbrio e é possível escrever uma equação química de precipitação. A partir dessa 

equação, chega-se a uma constante, o produto de solubilidade do material (PS), que é 

utilizado na previsão de precipitação ou não de compostos com base em sua 

concentração na solução. 
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A equação de precipitação do AlN no aço pode ser escrita como: 

     
       

Enquanto a equação do produto de solubilidade é dado pela equação (3.1). 

{  }{ }                      (3.1) 

 

O produto de solubilidade varia com a temperatura e geralmente segue a equação (3.2). 

            
 

 
             (3.2) 

 

Em que {Al} e {N} representam as concentrações em base molar (molaridade) do Al e 

do N na matriz e PS(AlN) é o produto de solubilidade do AlN. A e B são constantes 

correspondentes à entropia e à entalpia de formação do precipitado. Normalmente, uma 

maior temperatura acarreta uma maior solubilidade dos elementos na solução, porém, o 

inverso pode ocorrer, como no caso da dissolução do NaOH em água. Geralmente, 

quando a reação de dissolução do composto é exotérmica, um aumento da temperatura 

desfavorece a reação de dissolução e a reação se desloca no sentido do composto 

insolúvel em altas temperaturas. Outro exemplo de composto cuja solubilidade diminui 

com a temperatura é o sulfato de cério III. 

 

3.2.2 Tipos de Precipitados nos aços elétricos 

 

No caso dos aços elétricos, os precipitados podem ser de diferentes tipos, como sulfetos, 

carbetos, nitretos com faixas de tamanhos variando entre 10nm e 400nm
(18)

. Porém, 

quanto menor for o tamanho do precipitado e mais finamente ele estiver dividido na 

matriz, melhor é sua atuação.  

Nos aços de alta permeabilidade, como o HI-B (algumas vezes esses aços são chamados 

de aços super-GO ou simplesmente SGO), o mais comum é a utilização de dois ou mais 
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tipos de precipitados, como misturas de sulfeto de manganês (MnS) e nitreto de 

alumínio (AlN)
(10)

. 

É bem conhecido que a fração volumétrica e a distribuição de tamanhos dos inibidores 

desempenham um papel fundamental no controle de desenvolvimento da textura Goss. 

Em 1958, May e Turnbull
(10)

 demonstraram que precipitados de MnS retardavam o 

crescimento normal da matriz durante a recristalização primária e assim armazenavam 

energia para a recristalização secundária. Em 1964, Taguchi e Sakakura utilizaram AlN 

para produzir aços GO pela técnica da laminação a frio em estágio único
(10)

. Esses 

precipitados já se encontravam na matriz durante a etapa de laminação a frio e afetavam 

a estrutura cristalina do aço. Em 1996, Takashi e Harase anunciaram novos princípios 

metalúrgicos utilizando baixa temperatura de reaquecimento das placas laminadas 

(temperaturas de 1150ºC) e fizeram uma etapa de nitretação antes da etapa de 

recozimento de descarbonetação das chapas provenientes da laminação a frio
(10)

. Essa 

nitretação tinha o intuito de aumentar a fração volumétrica de precipitados presentes no 

aço. A esse processo, foi dado o nome de método do inibidor adquirido. No método do 

inibidor adquirido, a nitretação é um processo importante no controle das quantidades 

de nitrogênio injetado no aço, o tamanho e a fração volumétrica dos precipitados 

(nitretos) e o tamanho de grão da matriz no primeiro recozimento
(10)

. 

 

3.2.3 Coerência em Precipitados 

 

Porter
(19)

 explica com bastante clareza as relações de coerência entre precipitados da 

matriz quando ocorre precipitação no interior dos grãos de uma matriz solida. É 

importante saber o tipo de relação existente entre o precipitado e a matriz, pois, como os 

precipitados são utilizados como barreira ao crescimento dos grãos durante a 

recristalização primária, o estado de coerência afeta a energia do precipitado e, portanto, 

sua capacidade em barrar o crescimento. 

Os precipitados podem ser coerentes, semi coerentes ou incoerentes com a matriz. Com 

o objetivo de explicar melhor a coerência nos precipitados, será tomada uma solução 

hipotética formada de A e B, em que as solubilidades de A em B e de B em A são muito 
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pequenas na temperatura de precipitação e que o precipitado não é um composto, mas 

uma fase, B puro, por exemplo. 

No primeiro estágio de precipitação, átomos de B se atrairão mutuamente formando um 

aglomerado “cluster”. Os planos da rede desse aglomerado geralmente serão contínuos 

com os planos da matriz e o aglomerado é dito ser coerente com a matriz. Caso os 

diâmetros dos átomos A e B sejam diferentes, os planos do precipitado e da matriz 

ficam tensionados próximo à interface. Quando isto ocorre, diz-se que o precipitado é 

semi coerente com a matriz. Com o aumento do tamanho do precipitado, a tensão 

aumenta até que ocorra a separação da matriz e do precipitado com a formação de uma 

superfície ou contorno de grão. Dessa forma, o precipitado e a matriz se tornam 

incoerentes
(20, 21)

. Na figura 3.3, é apresentada uma gravura ilustrando as três condições 

de coerência entre precipitados. 

 

 

Figura 3.3: Coerência em precipitados: (a) coerente; (b) semi coerente; 

(c) incoerente
(7)

. 

 

3.3 Nucleação 

 

Os processos de precipitação ocorrem por nucleação e crescimento e dependem da 

difusividade dos elementos em solução supersaturada para a nova fase
(19)

. 
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O início do processo de formação dos precipitados é difícil de ser analisado por vários 

motivos, como, por exemplo, a dificuldade em se detectar os primeiros núcleos 

formados. Em muitos casos, o precipitado não se origina em sua estrutura final, mas 

pode passar por várias fases intermediárias antes da fase estável final
(21)

. 

Um exemplo é a precipitação de compostos intermetálicos entre Al e Ag. Inicialmente, 

aparecem partículas muito pequenas, conhecidas como zonas de Guinier Preston (zonas 

GP), que apresentam estrutura e composição definidas, porém diferente da composição 

final do precipitado. Com o crescimento do precipitado, essas zonas desaparecem dando 

lugar ao precipitado mais estável
(21)

. 

O processo de nucleação pode ser classificado em nucleação homogênea ou 

heterogênea, de acordo com o grau de supersaturação da matriz
(21)

. 

 

I- Nucleação Homogênea 

 

A nucleação homogênea ocorre quando núcleos de precipitado se formam por 

flutuações na concentração da solução. Os átomos do soluto se aglomeram na rede da 

matriz, formando um núcleo de precipitado. A nucleação homogênea é um processo que 

ocorre com muita dificuldade. Água pura, por exemplo, só começa a nuclear de maneira 

homogênea quando super-resfriada em temperaturas ao redor de -40ºC. A principal 

dificuldade na nucleação homogênea é a criação de uma nova superfície a partir da 

formação do novo núcleo
(21)

. 

 

II Nucleação heterogênea 

 

Quando ocorre a nucleação da nova partícula de precipitado em defeitos da rede, como 

deslocações, nodos de deslocações (encontro de duas ou mais deslocações), partículas 
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de impurezas, contornos de grão, entre outros, a energia necessária no processo de 

nucleação é reduzida e o processo de nucleação é dito heterogêneo. 

 

3.3.1 Sítios para Nucleação 

 

No caso da nucleação ser homogênea, a nucleação ocorre na matriz de forma que o 

precipitado pode ser coerente, semi coerente ou incoerente com a matriz, como foi 

discutido na seção 3.2.3. Para o caso de a precipitação ser heterogênea, vários sítios 

podem ser utilizados para a nucleação dos precipitados. 

 

I - Nucleação em contornos de grão 

 

Os contornos de grãos são os sítios mais ativos para nucleação quando o super-

resfriamento é pequeno. Smith
(22)

 propôs que o precipitado é semi coerente com um dos 

grãos da matriz adjacente, mas incoerente com os outros grãos da interface
(20)

. 

Observações por microscópio eletrônico de transmissão das estruturas das interfaces de 

contornos de grãos levaram à conclusão que o contorno de grão entre o precipitado e a 

matriz é semi coerente com respeito a ambos grãos da matriz, contendo defeitos de 

bordas e de compensação da rede. Estas observações reforçam a ideia de o precipitado 

se nuclear de maneira coerente com ambos grãos de matriz adjacente
(20)

. 

Desprezando-se a energia de deformação proveniente de algum desajuste entre 

precipitado e matriz, a melhor forma para o precipitado seria aquela que minimiza a 

energia livre interfacial total. Assim, a melhor forma para um núcleo incoerente no 

contorno de grão é o de duas capas esféricas, como pode ser visto na figura 3.4
(19)

. 
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Figura 3.4: Forma de um precipitado no contorno de grão da matriz
(23)

. 

 

II- Nucleação em deslocações 

 

A distorção criada nas vizinhanças de uma discordância pode ajudar a nucleação de 

vários modos. O principal efeito é o de diminuir a contribuição do valor da energia livre 

superficial (∆Gs) no valor da energia crítica da nucleação (∆G
*
) por reduzir a energia de 

deformação total do núcleo. Um núcleo coerente com tensão de deformação negativa, 

como quando o volume do átomo é menor que o da matriz, pode reduzir o valor de ∆G
*
 

quando se forma em regiões de deformação compressiva, acima da deslocação, 

enquanto um núcleo com desvio positivo é energeticamente favorecido quando se forma 

abaixo da deslocação
(19)

. 

Pode ocorrer, ainda, segregação de solutos nas deslocações, o que enriqueceria essa 

região em átomos de soluto, facilitando a nucleação. Por outro lado, as deslocações não 

são muito efetivas na redução da contribuição da energia interfacial ao valor de ∆G
*
. 

Assim, a nucleação em deslocações geralmente requer uma boa coincidência entre os 

planos das redes do precipitado e da matriz (pelo menos um plano) de forma que 

interfaces coerentes ou semi coerentes se formem
(21)

. 
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III - Lacunas em excesso 

 

Quando uma liga é temperada, lacunas em excesso podem se formar, devido à diferença 

na concentração de equilíbrio de lacunas em temperaturas diferentes. Essas lacunas 

podem ajudar a nucleação aumentando as taxas de difusão ou diminuindo a deformação 

causada por precipitados incoerentes e podem, individualmente ou coletivamente 

(agrupando-se na forma de aglomerados de discordâncias), influenciar a nucleação
(21)

. 

 

3.4 Crescimento e Coalescimento 

 

Idealmente, o processo de precipitação ocorre com a nucleação de todos os núcleos em 

uma etapa seguido do processo de crescimento dos grãos, etapa em que ocorre um 

abaixamento considerável da concentração do soluto na matriz até que esta chegue ao 

valor de equilíbrio (concentração de saturação). A partir desse ponto, começa a ocorrer 

o processo de coalescimento.  

O processo de coalescimento é caracterizado pela diminuição e desaparecimento dos 

núcleos menores e o aumento de tamanho dos núcleos maiores. A força motriz desse 

processo é a energia associada à estabilidade dos precipitados com o tamanho, pois 

precipitados muito pequenos apresentam alta energia associada em relação aos 

precipitados maiores
(20)

. 

Speight foi o primeiro a apresentar, em 1968, o conceito de coalescimento em 

precipitados para uma liga binária. Ele mostrou que ocorre difusão apenas em contornos 

de grão planas com certa espessura, levando à lei do crescimento ―t
1/4

‖
(24)

. 

Quando ocorre o coalescimento, precipitados menores se dissolvem enquanto os 

precipitados de maiores diâmetros crescem. O volume total de material não muda, mas 

localmente ocorrem variações. Mudanças macroscópicas também não são esperadas 

para o caso de o processo de coalescimento ocorrer de maneira isotrópica
(25)

.  
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Capítulo 4: Modelagem da Precipitação 

 

O processo de precipitação se inicia com a nucleação dos precipitados seguida do 

crescimento dos núcleos formados. Dessa forma, a modelagem da precipitação é feita 

em duas etapas, a etapa de modelagem da nucleação e a modelagem do crescimento (e 

coalescimento) dos precipitados. O processo de nucleação dos precipitados é regido pela 

termodinâmica e é desfavorável até que o núcleo atinja um tamanho crítico a partir do 

qual o decréscimo na energia causado pelo aumento do tamanho do precipitado é maior 

em módulo que o aumento da energia causado pela criação de novas superfícies. A 

partir desse momento, é importante saber com que velocidade ocorrerá o crescimento 

dos núcleos formados a fim de se predizer o tempo total de precipitação e o tamanho 

dos precipitados ao final do processo. 

Assim, o estudo da precipitação é dividido em duas etapas: O estudo termodinâmico da 

nucleação visando conhecer os sítios mais propícios à nucleação incluindo as diferentes 

variáveis que possam influenciar o processo e o estudo cinético do crescimento e 

coalescimento dos grãos formados. 

 

4.1 Termodinâmica da Nucleação 

 

No acompanhamento do processo de nucleação, várias variáveis podem ser monitoradas 

a fim de se predizer a estabilidade do precipitado formado. Exemplos são a entalpia, 

entropia ou energia de Gibbs total. Porém, o valor mais indicado é o valor da variação 

total da energia de Gibbs, que engloba os dois valores anteriormente citados em seu 

cálculo como indicado na equação (4.1). 

                    (4.1) 
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Na equação acima, ∆Gtotal corresponde à variação total da energia de Gibbs para o 

processo de nucleação, ∆H corresponde à variação da entalpia de nucleação, T é a 

temperatura absoluta e ∆S corresponde à variação da entropia associada ao processo. 

A equação (4.1) é uma equação genérica e de difícil tratamento no caso da nucleação de 

precipitados sólidos em matrizes sólidas. Por esse motivo, o valor de ∆Gtotal é reescrito 

como mostrado na equação (4.2), mais fácil de ser tratada
(26)

. 

            
                           (4.2) 

 

Nessa equação, ∆G
Q
 representa o valor da variação da energia química com a 

precipitação, também denominada força motriz térmica do processo
(7)

. ∆G
E
 representa a 

mudança da energia associada com deformações elásticas do material antes do processo 

de nucleação, ∆G
L
 trata da variação da energia associada à presença de lacunas em 

excesso no material e ∆G
A
 representa a variação da energia associada à criação ou 

destruição de superfícies. Os valores de ∆G
Q
, ∆G

E
 e ∆G

L
 são valores por unidade de 

volume do precipitado. VAlN
molar

 representa o volume molar do precipitado e W é a 

energia associada à nucleação em regiões de alta energia, como contornos de grão e 

lacunas em excesso. 

A equação (4.2) é utilizada por vários autores
(7, 13, 26-28)

 como equação inicial ao 

modelamento da energia associada à nucleação, porém com diferentes simplificações de 

acordo com a condição de precipitação
(26-29)

. Como o intuito desse trabalho é a 

nucleação de AlN em aços elétricos, a equação (4.2) será tratada da maneira que melhor 

represente as condições reais de precipitação. 

A primeira questão a ser tratada é o tipo de nucleação que ocorre nos aços elétricos: 

homogênea ou heterogênea, pois caso o processo de nucleação homogênea seja 

dominante, então o valor de ∆G
L
 poderia ser desconsiderado uma vez que a própria 

definição de nucleação homogênea implica em nucleação em todo o volume da matriz, e 

não apenas nas regiões com lacunas em excesso. Sun, Reis e outros
(7, 13, 28)

, estudando 

diferentes aços calcularam valores de ∆Gtotal e concluíram que apesar de o processo de 

nucleação homogênea ser possível, a nucleação heterogênea apresenta valores de 
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energia muito menores e domina completamente o processo de nucleação. Por esse 

motivo, o processo de nucleação homogênea será desconsiderado nesse trabalho. 

A seguir, os termos da equação (4.2) serão estudados de maneira isolada a fim de 

simplificar e organizar o estudo. 

 

4.1.1 Variação da energia química com a precipitação, ∆GQ 

 

O valor de ∆G
Q
 é encontrado em diferentes autores

(13, 29, 30)
. Sun et al

(30)
 trabalhando 

com precipitação de MnS em aços elétricos derivaram a equação (4.3) supondo que a 

reação de precipitação chegou ao equilíbrio. 

    
  

     
       (

   
    

 

   
     

  )                 (4.3) 

 

Nessa equação, R é a constante universal dos gases e a
 
representa a atividade dos 

elementos Al e N nos estados de equilíbrio, expoente e, e na matriz original, expoente 

mo. 

Na equação acima, o cálculo das atividades é um cálculo demorado e com algumas 

aproximações. Porém, a solução é muito diluída, já que as concentrações de Al e N 

usuais nos aços elétricos raramente ultrapassam 0.1% em massa. Por isso, é bastante 

razoável supor que os coeficientes de atividade do nitrogênio e do alumínio na solução 

são iguais à unidade e que as atividades dos componentes em solução são iguais aos 

valores das concentrações molares destes na solução. Este resultado foi confirmado na 

literatura por vários autores
 (7, 13, 28)

. A equação (4.3) pode ser escrita na forma da 

equação (4.4). 

    
  

     
       (

   
    

 

   
     

  )     (4.4) 
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Em que X representa a fração molar dos elementos Al e N, no equilíbrio (e) e na matriz 

original (mo). 

Para o cálculo da fração molar dos elementos no equilíbrio, é utilizado o produto de 

solubilidade do composto na matriz original. Como o produto de solubilidade é 

calculado supondo-se que foi atingido o equilíbrio químico, é necessário supor que a 

precipitação ocorra até que as concentrações de equilíbrio sejam alcançadas. A partir 

das equações (3.1) e (3.2), é possível calcular os valores das frações molares dos 

elementos no equilíbrio. O desenvolvimento do cálculo é apresentado no Anexo I. 

 

4.1.2 Variação da energia com deformações elásticas, ∆GE 

 

Como foi apresentado na seção 3.2.3, o contorno de grão entre o precipitado e a matriz 

pode ser coerente, semi coerente ou incoerente. Quando o precipitado é coerente com a 

matriz e os parâmetros de rede do precipitado e da matriz são iguais, o contorno entre 

matriz e precipitado não apresenta deformação elástica e a nucleação desse tipo de 

precipitado não apresenta variações da energia de nucleação associadas a deformações. 

Se os parâmetros de rede diferirem entre si, uma deformação ocorre na rede de forma a 

ocorrer a acomodação do precipitado na matriz. Quando ocorre a nucleação desse tipo 

de precipitado, ou ainda de precipitados semi coerentes, então a energia de deformação 

da rede deve ser considerada
(31)

. 

Dois métodos diferentes foram encontrados para o modelamento do valor da energia 

elástica. O primeiro método, apresentado por Robson et al
(27)

, utiliza o método de Banett 

e pressupõe o núcleo completamente coerente. O modelo é, então, representado pela 

equação (4.5). 

           
   {  [

 

  
(

     

          

       

       
)   ]

  

}      (4.5) 

 

Os valores de M’ e de K’ para precipitados esféricos são 1/3 e 1 respectivamente
(32)

. A 

variável δ é calculada como mostra a equação (4.6). 
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           (4.6) 

 

Nessa equação, μα-Fe é o módulo de cisalhamento da ferrita e να-Fe é o coeficiente de 

Poisson para a ferrita. Para o cálculo de δp, basta substituir μα-Fe por μAlN (módulo de 

cisalhamento do AlN) e να-Fe por νAlN, o coeficiente de Poisson para o AlN. 

A variável εppt representa a deformação causada em uma transformação livre de tensão e 

corresponde a 1/3 da mudança de volume ocorrida durante a precipitação
(13)

. Como há 

indícios de que os precipitados de AlN sejam cúbicos, o valor de εppt pode ser 

calculados segundo a equação (4.7)
(13)

. 

     
 

 

    
       

 

    
              (4.7) 

 

Na equação acima, a representa o parâmetro de rede da matriz (índice α-Fe) ou do 

precipitado (índice AlN). 

O segundo método é mais antigo, utilizado por Reis e por Sun, dentre outros
(7, 13)

. Esse 

modelo continua tratando a precipitação coerente e é representado pela equação (4.8). 

    
                   

 

       
         (4.8) 

 

Nessa equação, μα-Fe representa o módulo de cisalhamento da matriz e εppt já foi 

calculado pela equação (4.7)
(13)

. 

Existem outras equações para o modelamento da energia envolvida na deformação da 

matriz, como aquelas apresentadas por Cheng
(28)

 e por Jagannadham e 

Marcinkowski
(33)

. A correlação apresentada por Jagannadham é bastante complexa e um 

estudo comparativo de seus resultados e o de outros modelos, em outro trabalho, seria 

bastante interessante. 
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4.1.3 Efeito de lacunas em excesso, ∆GL 

 

Existe uma concentração de lacunas naturalmente em equilíbrio com os materiais, XL
eq

. 

Quando a concentração de lacunas efetiva em um material, XL
ef

, está abaixo ou acima 

de XL
eq

, ocorre formação de novas lacunas ou seu consumo de forma a se alcançar XL
eq

. 

A concentração de lacunas no equilíbrio é função crescente com a temperatura. Quando 

o aço é levado a altas temperaturas, XL
ef

 no aço aumenta até se tornar igual a XL
eq

. 

Quando ocorre o resfriamento rápido, XL
eq

 cai com a temperatura, mas as lacunas em 

excesso no material precisam se difundir até regiões onde possam ser destruídas de 

forma que a concentração de lacunas volte a ser XL
eq

. Com a diminuição da 

temperatura, porém, diminui o coeficiente de difusão de lacunas e o processo de difusão 

pode ocorrer em um tempo maior que aquele de processamento e precipitação do aço 

deixando o aço com lacunas em excesso. Outra forma de geração de lacunas em excesso 

no aço é sua submissão a deformações. As lacunas geradas durante a deformação não 

serão consumidas imediatamente no material por causa do baixo coeficiente de difusão 

destas nas temperaturas da laminação a frio. Essas lacunas podem, então, servir como 

sites para a nucleação de precipitados. Russel estudou o efeito da concentração de 

lacunas em excesso na precipitação e chegou à conclusão que estas influenciam 

fortemente as taxas de nucleação
(34)

. Ele oferece uma equação para o modelamento de 

∆G
L
, testada por Reis

(7)
 e Sun

(13)
 na precipitação de MnS. A equação (4.9) é a equação 

de Russel para a avaliação da energia de nucleação associada às lacunas em excesso. 

     
     

    
      (

  
  

  
  )   [    (

  
  

  
  )]

 

(
       

      
   

)  (4.9) 

 

Nessa equação, k é a constante de Boltzmann, E representa o módulo de Young, V
at

AlN é 

o volume molecular do precipitado e εppt foi apresentado na equação 4.7. Para 

precipitados cúbicos, como é o caso do AlN, V
at

AlN é dado pela equação (4.10). 

    
       

      (4.10) 
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Em que aAlN representa o parâmetro de rede do AlN. 

O valor de XL
eq

 é avaliado pela equação (4.11). 

  
    

   
  

    
          (4.11) 

 

Em que ∆SL e ∆HL representam as variações de entropia e de entalpia para a formação 

de lacunas. A partir do cálculo de XL
eq

, é possível se calcular XL
ef

 utilizando as equação 

(4.12). 

  
  

   
             (4.12) 

 

Nessa equação ∆XL representa o excesso de lacunas introduzido pela deformação e 

pode ser calculado a partir da equação (4.13)
(13)

. 

              (4.13) 

Em que ε representa a deformação verdadeira sofrida pelo matérial. 

 

4.1.4 Efeito da área interfacial, ∆GA 

 

Até aqui foram considerados os termos volumétricos da energia. Agora será considerado 

o efeito da criação de novas áreas na energia total para a nucleação. 

Quando o precipitado é formado, ocorre criação de novas áreas com consequente 

aumento da energia associada ao processo. Essa energia, porém, pode ser reduzida 

quando a precipitação ocorre em uma superfície pré-existente, diminuindo a área a ser 

formada. 

A energia necessária para a criação de novas superfícies pode ser calculada pelo produto 

da área superficial criada com a energia interfacial precipitado-matriz como apresentado 

na equação (4.14). 
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               (4.14) 

 

Nessa equação, AAlN representa a área superficial do precipitado e γ representa a energia 

interfacial específica precipitado-matriz. 

Segundo Vassilev et al , é necessário desenvolver novas técnicas para a validação desse 

parâmetro de enorme importância, a energia interfacial. Ele destaca que esta energia 

depende das propriedades das partículas do material, da composição da solução e do 

mecanismo de crescimento do grão estudado
(35)

. A energia interfacial é geralmente 

decomposta pelos autores em duas componentes: uma componente química (γ
q
) e outra 

estrutural associada à deformação (γ
d
), como indicado na equação (4.15)

(30, 36)
. 

            (4.15) 

 

A componente química é dada por Russel
(31)

 e foi utilizada com sucesso por Sun, 

Militzer e Jonas
(30)

 como mostrado na equação (4.16). 

   
         (   

      
    

)
 

     
    (4.16) 

 

Nesta equação, ∆Hppt representa o calor de formação do precipitado na matriz, Ns é o 

número de átomos por unidade de área na interface, Zs é o número de ligações por 

átomo pela interface, Zc representa o número de coordenação, Nav é o número de 

Avogadro, XAl
mo

 representa a concentração de alumínio na matriz original (já 

apresentado) e XAl
prec

 representa a concentração de alumínio no precipitado. No trabalho 

original, Turnbull e Becker supuseram um precipitado formado por um elemento B em 

uma matriz constituída de um elemento A e mencionavam X
M

 e X
P
, em lugar de XAl

mo
 e 

XAl
prec

, representado as concentrações de B na matriz original e no precipitado, 

respectivamente. Nesse trabalho, porém, o precipitado é formado de dois elementos, 

alumínio e nitrogênio. Como as concentrações em quantidade de matéria do Al e do N 

no precipitado são iguais, o problema está na matriz sólida. Os cálculos serão feitos para 
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o Al, pois a partir dos dados de coeficientes de difusão do Al e do N na matriz ferrítica, 

apresentados na tabela 5.2, percebe-se que a difusão do alumínio na matriz é muito mais 

lenta que a difusão do nitrogênio e assim a diferença de concentração é maior para esse 

elemento. 

A equação para o cálculo da componente estrutural da energia interfacial foi 

apresentada por Van Der Merwe em 1963 e, desde então, foi utilizada por muitos 

pesquisadores
(7, 13, 30, 37)

. Esta componente às vezes é desconsiderada pelos autores como 

meio de simplificar o estudo
(38, 39)

, mas como no presente caso o aço é submetido a 

deformações durante a laminação, é mais correto considerar esses efeitos. Nos dois 

artigos complementares de Van Der Merwe
(40, 41)

, a equação (4.17) é apresentada na 

forma de duas equações. A substituição de uma na outra fornece diretamente o valor de 

γ
d
. 

   
          

   {  
  |    |

       
 [  (

  |    |

       
)
 

]

 

 

}  (4.17) 

 

Para esta equação, todos os termos já foram apresentados. 

 

4.1.5 Nucleação em regiões de alta energia 

 

O parâmetro W foi inserido na equação principal do cálculo de ∆Gtotal como forma de 

abranger os processos de nucleação que acontecem em regiões de alta energia, como é o 

caso da nucleação em contornos de grãos e em deslocações. 

No entanto, o modelamento da nucleação em tais regiões é difícil e o que os autores têm 

feito na prática é supor que a nucleação nas regiões de alta energia modifica a energia 

interfacial e criam fatores a serem acrescentados na equação (4.14)
(29, 42)

 Esses fatores 

atuam reduzindo a energia interfacial e seus valores estão compreendidos entre zero e 

um. Com a adição desses fatores na equação (4.14), essa passa a ser escrita na forma da 
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equação (4.18) e a representar também os casos em que a precipitação ocorre nas 

regiões de alta energia. 

                   (4.18) 

 

Nota: ξ
*
 representa o valor de ξ

des
 ou ξ

C.G. 
a depender do tipo de nucleação ocorrendo 

em deslocações ou em contornos de grãos, respectivamente. 

 

4.1.5.1  Nucleação em deslocações: 

 

Cahn, Gomez-Ramirez e Pound fizeram um tratamento do problema, apresentado por 

Russel, porém, segundo este autor, o tratamento efetuado por Larché representa melhor 

a influência das deslocações na nucleação coerente
(43)

. Para núcleos coerentes, o efeito 

da interação elástica com uma deslocação em aresta é representado pelo parâmetro ξ
des

. 

A equação (4.19) foi proposta por Larché para o cálculo de ξ
des

. 

       *
               |    |

           
+
 

 
            (4.19) 

 

Nessa equação, b é o vetor de Burgers, os outros termos mantêm os significados já 

apresentados. 

 

4.1.5.2 Nucleação em contornos de grãos 

 

Os contornos de grão são locais de alta energia onde a nucleação heterogênea pode 

ocorrer. Isto por que em vez de a precipitação ocorrer com a criação de novas áreas no 

meio do grão, ela cria novas áreas consumindo uma área pré-existente, reduzindo a 

energia consumida na nucleação. Para um núcleo de AlN se formando em um contorno 

de grãos ferríticos, pode ser calculado um fator de redução da energia necessária à 
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precipitação
(13)

. Esse fator depende do ângulo formado entre o precipitado e o grão 

ferrítico. Na figura 4.1, é mostrado um esquema simplificado das forças associadas à 

nucleação. 

 

 

Figura 4.1: Representação das forças associadas à nucleação em contorno de grão. 

 

Nessa figura, γα-Fe representa a energia interfacial do contorno de grão entre dois grãos 

ferríticos, γAlN-α-Fe é a energia interfacial do novo contorno de grão, entre a ferrita e o 

precipitado, γAlN-C.G. representa a energia interfacial entre o AlN e o contorno de grão. 

Esse contorno de grão originalmente era entre dois grãos ferríticos, e a energia desse 

contorno é utilizada na formação do contorno de grão ferrita-precipitado, diminuindo a 

energia total requerida para o processo de precipitação. Por fim, ϕ é o ângulo entre os 

contornos de grão do precipitado-matriz e matriz-matriz. Sun relata a equação (4.20) 

para o cálculo do fator de redução da energia interfacial causado pela nucleação em 

contornos de grão. 

      √
               

 

 

    (4.20) 

 

Nessa equação, ξ
C.G. 

representa o fator de correção para o caso de nucleação em 

contornos de grãos. O ângulo ϕ pode ser calculado a partir da equação (4.21)
(13)

. 

     
      

          
         (4.21) 
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Essa equação é válida para quando a energia interfacial precipitado-matriz é no mínimo 

igual à metade da energia interfacial dos contornos de grão da matriz. O balanço de 

forças apresentado na figura 4.1 está matematicamente representado pela equação 

(4.22). 

                                    (4.22) 

 

4.1.6 Densidade de locais para precipitação 

 

Na introdução da seção 4.1, chegou-se à conclusão que, na prática, a nucleação 

homogênea não ocorre nos processos de precipitação até aqui estudados e por isso 

apenas a nucleação heterogênea seria estudada. Vários fatores de influência 

termodinâmica foram modelados, então, para esse tipo de nucleação. Por fim, foram 

modelados dois fatores, correspondentes à nucleação em regiões de alta energia, como 

contornos de grãos e deslocações. Agora, será utilizada uma abordagem feita por 

Russel
(31)

 para avaliar a quantidade desses dois locais disponível para precipitação. 

Para o caso da nucleação em deslocações, a densidade volumétrica de sites para 

nucleação, N
dis

, é proporcional à densidade de deslocações, ρ
d
, como indicado na 

equação (4.23). 

     
  

     
     (4.23) 

 

Em que ρ
d
 é a densidade de deslocações do material e pode ser avaliado com razoável 

aproximação pela equação (4.24). 

   (
    

       
)
 

       (4.24) 

 

Em que ζ0 é a tensão aplicada e M é a constante de Taylor. Substituindo-se a densidade 

de deslocações na equação (4.23), chega-se à equação para o cálculo direto de N
dis (31)

. 
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Para nucleação em contornos de grão, o número de sites para nucleação é calculado com 

razoável aproximação pela equação (4.25). 

      
 

     
   

      (4.25) 

 

Em que N
C.G.

 representa o número de sites para nucleação em contornos de grãos e dg o 

diâmetro médio do grão. 

 

4.2 Cinética da Nucleação 

 

O estudo da cinética da nucleação é importante para prever quanto tempo será 

necessário para que a nucleação se inicie e qual o tamanho dos precipitados quando 

esses terminam a nucleação. Para que esse estudo seja possível, inicialmente deve ser 

calculada a taxa com que a nucleação acontece. A teoria clássica da nucleação fornece 

essa taxa, como mostrado na equação (4.26). Ela tem sido utilizada ao longo dos anos 

como um recurso bastante simples e prático por vários autores, entre eles Russel
(31)

 e 

Schaefer
(44)

. 

      
    

  ⁄  
 

 ⁄           (4.26) 

 

Em que I é a taxa de nucleação de AlN por unidade de volume, Z é o fator de correção 

de Zeldovich, utilizado para corrigir o fato de a reação não ocorrer no equilíbrio 

termodinâmico. β representa a taxa em que os átomos são adicionados ao núcleo crítico, 

N representa a densidade de sites disponíveis para a nucleação, ∆G
*
 é a variação da 

energia livre de Gibbs para a nucleação de um núcleo crítico, η representa o tempo de 

incubação do precipitado e t o tempo total de precipitação. O tempo de incubação na 

prática é muito menor que o tempo total de precipitação, de modo que a equação (4.26) 

pode ser reescrita como apresentado pela equação (4.27)
(31)

. 
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  ⁄     (4.27) 

 

A variável N foi calculada para dois casos separados na seção 4.1.6 enquanto o valor de 

∆G
*
 será discutido na próxima seção. O produto entre o fator de Zeldovich, Z e a taxa 

de adição de átomos ao núcleo crítico, β, é dado por Russel
(31)

 a partir da análise de 

Farkas como mostrado na equação (4.28). 

   
   

  
   

     
      (4.28) 

 

Na equação acima, D
ef

Al é o coeficiente de difusão efetivo do elemento controlador da 

precipitação. Como o Al apresenta menor coeficiente de difusão na solução sólida, ele é 

o elemento controlador e por isso é utilizado no cálculo da equação (4.28). 

O valor de D
ef

Al deve englobar os efeitos de interferência entre o Al e lacunas e ainda o 

efeito da difusão em tubos
(7)

. Esse tipo de difusão é comentado por vários autores e 

refere ao aumento da taxa de difusão em lacunas a valores similares àqueles 

apresentados por líquidos
(68)

. O valor de D
ef

Al é, então, modelado para duas situações: a 

precipitação em contornos de grãos, caso em que D
ef

Al é modelado pela equação (4.29) 

e a precipitação em deslocações, caso em que D
ef

Al é modelado pela equação (4.30). 

 

   
        

 
   
    

        (4.29) 

 

   
       

 (       
      

 

   
 )     (4.30) 

 

Nessas expressões, D0 é o fator de frequência, Q
C.G.

Al é a energia de ativação para 

difusão do Al em contornos de grão ferríticos, D
m

Al modela a difusão do elemento na 
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matriz e D
d

Al modela a difusão em tubos. Tanto D
m

Al quanto D
d

Al seguem leis do tipo 

Arrhenius, como é mostrado nas equações (4.31) e (4.32), respectivamente
(7)

. 

   
     

 
   
 

        (4.31) 

 

   
     

 
   
 

        (4.32) 

 

Nas duas equações acima, Q
m

Al e Q
d

Al são as energias de ativação correspondentes à 

difusão do Al na matriz e à difusão em tubos. 

 

4.2.1 ∆G para formação do núcleo crítico e raio crítico do núcleo formado 

 

Em uma solução sólida, os movimentos difusivos geram regiões onde a concentração do 

soluto é mais alta que a média na solução. Essas regiões são chamadas clusters e são 

instáveis. Nos clusters, a adição de um átomo de soluto faz a energia total do sistema 

aumentar. Porém, quando o cluster cresce, chega um momento em que a adição de mais 

um átomo faz a energia total do sistema reduzir. Nesse ponto, o cluster é o aglomerado 

mínimo estável capaz de crescer gerando um precipitado e passa a ser um núcleo crítico, 

sendo o raio desse núcleo chamado de raio crítico. Na figura 4.2, é mostrada a variação 

da energia superficial e volumétrica com o tamanho do precipitado onde o aumento ou 

diminuição da energia do cluster com o tamanho pode ser verificada. 
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Figura 4.2: Variação de ∆G com o tamanho do precipitado
(21)

. 

 

Inicialmente, a energia interfacial, proporcional ao quadrado do raio do precipitado, 

cresce mais rapidamente em módulo que a energia volumétrica (proporcional ao cubo 

do raio). Por esse motivo a energia total da partícula aumenta com o aumento do raio. 

Após o raio do precipitado atingir o valor crítico, r
*
, a parcela relativa à energia 

volumétrica passa a ser maior em módulo que a energia interfacial e a estabilidade do 

sistema cresce com o aumento do precipitado. O valor de ∆G
*
 é, então, definido como a 

diferença entre o valor da energia interfacial e a energia volumétrica quando o núcleo do 

precipitado atinge o tamanho crítico. 

O valor de r
*
 é calculado fazendo-se a derivada primeira da equação (4.2) em relação ao 

raio do núcleo (considerado esférico, para efeitos de simplificação). O valor de ∆G
*
 é 

obtido a partir do cálculo de ∆G pela equação (4.2) utilizando-se r
*
 como o tamanho do 

núcleo crítico. A equação para o raio crítico é dada pela equação (4.33), enquanto o 

valor de ∆G
*
 é dado pela equação (4.34). 

    
    

             
          (4.33) 

 

Todos os termos já apresentados. 
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            (4.34) 

 

Todos os termos já apresentados. Para as duas equações acima, ξ
*
 representa o valor de 

ξ
des

 ou ξ
C.G.

 a depender do tipo de nucleação ocorrendo em deslocações ou em contornos 

de grãos, respectivamente. A variável ∆Gvolumétrico para a nucleação em contornos de 

grãos é igual à soma de ∆G
Q
 e ∆G

E
, enquanto para a nucleação em deslocações equivale 

à soma de ∆G
Q
, ∆G

L
 e ∆G

E
. Com os dados apresentados, é possível, agora, calcular o 

tempo inicial de precipitação, como será visto na próxima seção. 

 

4.2.2 Tempo de início da precipitação 

 

O número de núcleos formados durante um tempo t de precipitação pode ser calculado 

como mostrado na equação (4.35)
(42)

. 

   ∫     
 

 
     (4.35) 

 

Em que Θ representa o número de núcleos formados em um espaço de tempo t e ηu 

representa a fração dos elementos envolvidos na precipitação que ainda não 

precipitaram por unidade de volume. No início da precipitação, é razoável considerar 

que a quantidade de precipitado é muito pequena e, dessa forma, ηu =1
(13)

. 

Assim, a equação (4.35) pode ser simplificada como mostrado na equação (4.36). 

    
  

 
            (4.36) 

 

Nessa equação, t
ip

 é o tempo no qual se inicia a precipitação e Θ
*
 é o número de núcleos 

formados até o momento em que a precipitação se inicia. 
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Como o tempo de precipitação depende da taxa de nucleação e esta depende de ∆G
*
, 

então a equação (4.36) pode ser utilizada para o cálculo de t
ip

 com diferentes condições 

de nucleação, como por exemplo, nucleação heterogênea em contornos de grãos ou em 

deslocações. Assim, substituindo-se as taxas de nucleação correspondentes à nucleação 

em contornos de grãos e em deslocações na equação (4.36), chegam-se às equações 

(4.37) e (4.38), responsáveis pela determinação do tempo inicial de precipitação em 

contornos de grãos e em deslocações, respectivamente. 

    
       

    
   

  ⁄

   
       

              (4.37) 

 

Em que dg representa o diâmetro médio dos grãos de ferrita. 

    
       

  
   

  ⁄

   
      

    
           (4.38) 

 

Todos os termos já foram apresentados. 

 

4.3 Crescimento e Coalescimento 

 

Após os embriões (ou clusters) do precipitado atingirem o tamanho crítico, a adição de 

um átomo nesses embriões diminui a energia do precipitado aumentando sua 

estabilidade. Nesse momento, inicia-se o processo de crescimento do precipitado. 

Enquanto os precipitados crescem, a supersaturação da solução vai sendo reduzida até 

atingir zero. Quando isso ocorre, o crescimento de um grão de precipitado só pode 

acontecer à custa da diminuição de outros grãos. Essa etapa é chamada de 

coalescimento, em que os grãos maiores continuam a crescer à custa dos grãos menores. 

A cinética dos processos de crescimento e coalescimento será abordada nas seções a 

seguir. 
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4.3.1 Cinética do crescimento 

 

Wagner
(45)

 e Lifshitz e Slyozov
(46)

, entre outros autores, estudaram o crescimento e o 

coalescimento de partículas de segunda fase considerando diferentes mecanismos. A 

partir de seu estudo, chegaram à equação (4.39) como equação para o modelamento do 

crescimento dos precipitados
(47)

. 

 ̅   ̅ 
                 (4.39) 

 

Em que 0 e  representam o raio médio de um precipitado esférico nos tempos t0 e t 

enquanto os valores de n e Kn dependem do mecanismo de precipitação. Para a 

precipitação controlada pela difusão na interface matriz-precipitado, n assume o valor 

um. Para o caso de precipitação controlada pela difusão do componente limitante até a 

interface, n assume o valor dois. Brahmi e Borrelly
(48)

 estudaram a precipitação do AlN 

em um sistema Fe-Al-N e chegaram à conclusão que a precipitação do AlN é controlada 

pela difusão, de forma que n assume o valor dois na equação (4.39). O valor da 

constante K2 pode, então, ser calculado como mostrado na equação (4.40). 

       
       (4.40) 

 

Nessa equação, D
m

Al é o coeficiente de difusão efetivo do Al (elemento controlador da 

precipitação) na matriz e Ω é a supersaturação adimensional. 

 

I. Tempo Inicial de Precipitação 

 

Definindo-se o tempo inicial da precipitação como sendo o tempo em que se formam os 

núcleos de tamanho crítico, o tamanho das partículas passa a ser o tamanho crítico dos 

precipitados. A saturação adimensional é dada na equação (4.41)
(30)

. 

 ̅  ̅ 
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        (4.41) 

 

Todos os termos já foram apresentados. 

Assim, a equação (4.39), reescrita incluindo essa consideração e englobando as 

equações (4.40) e (4.41) é apresentada na forma da equação (4.42) para o cálculo do 

raio médio de um precipitado após um tempo t. Note que a fração molar de Al no AlN é 

igual a 0,5. 

 ̅  √          
     

      
 

       
            (4.42) 

 

Nessa equação, D
m

Al foi substituído por D
ef

Al para levar em conta efeitos de difusão em 

tubos e o efeito de lacunas. D
ef

Al foi calculado com as equações (4.29) e (4.30). 

 

II. Tempo final de precipitação 

 

Sendo rf,p o raio médio das partículas ao final da precipitação, o tempo final de 

precipitação, t
f,p

 é estimado pela equação (4.42), substituindo-se  por rf,p e t por t
f,p(7)

. 

Para que o tempo final de precipitação possa ser calculado dessa maneira, as condições 

a seguir são assumidas. 

 A fração volumétrica de precipitado chega ao seu valor máximo em t
f,p

, ou seja, 

todo o AlN disponível foi precipitado em t
f,p

; 

 Todas as partículas são nucleadas em t
i,p

, ou seja, o número total de partículas é 

considerado constante entre t
i,p

 e t
f,p

. 

Dessa forma, a equação (4.42) pode ser reescrita na forma da equação (4.43). Deve-se 

entrar com o valor do raio final de precipitação a fim de se encontrar o tempo final de 

precipitação. 

 ̅ 
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(    

     )(       
 )

  
  
  

    
      

  
           (4.43) 

 

Essa equação é utilizada para o cálculo do tempo final de precipitação em contornos de 

grãos e em deslocações mudando-se t
i,p

 e D
ef

Al para aqueles calculados para cada um 

dos casos especificados. 

 

4.3.2 Cinética do coalescimento 

 

Quando a concentração dos elementos formadores do precipitado atinge o valor de 

equilíbrio, começa outro processo envolvendo mudanças no tamanho das partículas 

precipitadas: o coalescimento. Durante a etapa de nucleação e crescimento, diversos 

núcleos se formam e crescem consumindo a supersaturação do sistema. Quando a 

supersaturação acaba, a energia do sistema ainda é alta devido à energia interfacial 

associada aos precipitados. Assim, durante a etapa de coalescimento, os precipitados 

menores são consumidos enquanto os maiores crescem, diminuindo, dessa forma, a área 

total dos precipitados e, com ela, a energia total do sistema. 

Bhattacharyya
(49)

 estudou uma formulação específica para a modelagem do crescimento 

durante o coalescimento. A equação (4.44) fornece o tamanho do precipitado em relação 

ao tempo de coalescimento. 

 ̅   ̅ 
  

     
  

      

   
               (4.44) 

 

Nessa equação, 0 assume o mesmo valor de 2rf,p, o raio final do precipitado após o 

crescimento;  é o diâmetro final do precipitado após a etapa de coalescimento e y 

representa a distância percorrida por difusão por uma lacuna em um tempo definido. O 

tempo inicial de precipitação, t
i,p

 foi utilizado no cálculo de y como forma de avaliar a 
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quantidade de lacunas consumidas pelos contornos de grão até que a precipitação 

começasse a ocorrer e é apresentada na equação (4.45)
(13)

. 

  √              (4.45) 

 

Na equação (4.45), DL é o coeficiente de difusão de lacunas na ferrita. O coeficiente de 

difusão de lacunas na ferrita foi avaliado por Schaefer et al.
(50)

 e é apresentado na 

equação (4.46). 

        
    

                 (4.46) 

 

Supondo-se que o grão seja esférico de raio r, então para qualquer distância a partir do 

contorno do grão em direção ao centro menor que y, considera-se que as lacunas em 

excesso migraram para o contorno de grão e foram aí consumidas. 

 

4.4 Nucleação e crescimento em deslocações 

 

A nucleação e o crescimento em deslocações são tratados aqui, como um tópico 

especial, por ter sido encontrado na literatura um modelo mais compatível com a 

realidade para esse tipo de precipitação. As teorias que tratam da nucleação consideram 

que, durante o crescimento, a taxa de nucleação é nula. Diversos autores têm utilizado 

essa simplificação para tratar seus problemas
(7, 13, 31, 51, 52)

. Perrard et al, porém, adapta o 

modelo clássico de nucleação ao abordar a nucleação de NbC em aço considerando que, 

à medida que o crescimento ocorre, a nucleação continua a ocorrer
(53)

. O modelo 

clássico sem essa adaptação será utilizado, então, na abordagem da nucleação das 

situações envolvidas nessa dissertação e, adicionalmente, o modelo clássico modificado 

por Perrard será utilizado na modelagem da nucleação de AlN em deslocações. Com 

isso, pretende-se comparar e discutir os resultados obtidos por cada modelo. 

Para a modelagem em questão, Perrard estabelece as seguintes hipóteses: 
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 Os precipitados são estequiométricos e sua termodinâmica é determinada pelo 

produto de solubilidade do precipitado; 

 A precipitação é controlada apenas pela difusão, indicando que as concentrações 

nas interfaces são dadas por equilíbrio local; 

 Os processos de recuperação e precipitação não acontecem simultaneamente, de 

forma que as deslocações possam ser consideradas imóveis durante o processo 

de precipitação; 

 Assume-se, por simplicidade, que os precipitados sejam esféricos. 

A consideração a seguir foi adaptada do artigo original, de forma que a modelagem 

continue válida: 

 O coeficiente de difusão do alumínio é muito menor que o do nitrogênio. 

A taxa média de crescimento dos precipitados depende de dois componentes: a taxa de 

crescimento dos precipitados existentes cujo tamanho médio é R, e da chegada de novos 

precipitados de tamanho r
*
 como mostrado na equação (4.47). 

  

  
|
          

 
  

  
|
     

 
 

       
                   (4.47) 

 

Em que dR/dt|nucl.,cresc representa a taxa de crescimento considerando a nucleação e o 

crescimento simultaneamente e dR/dt|cresc representa a taxa de crescimento dos grãos de 

tamanho médio R, I representa a taxa de nucleação e N
dis

 é o número de sites 

disponíveis para a nucleação. O valor de r
*
 pode ser calculado com a equação (4.33). 

Para o cálculo da taxa de nucleação, o modelo utiliza a equação (4.27), porém, assume 

que N
dis

 é igual a ρ
d
/b, em que b é o vetor de burgers. Nesse trabalho, entretanto, N

dis
 

será calculado utilizando-se a equação (4.23). 

Quando ocorre nucleação homogênea, a nucleação para assim que a formação dos 

precipitados faz a concentração média do soluto diminuir. Uma situação bastante 

diferente ocorre quando a nucleação é heterogênea em deslocações, pois nesse caso, a 

nucleação é alimentada por soluto difundindo do interior do grão. Dessa forma, segundo 

Perrard et al, um novo átomo de soluto ao se difundir para a deslocação, pode participar 

da nucleação de um novo precipitado ou se difundir rapidamente através da deslocação 
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para contribuir no crescimento de um precipitado pré-existente. Caso o segundo 

mecanismo predomine, então a nucleação cessa, mesmo que a supersaturação no 

interior dos grãos não tenha caído muito
(53)

. 

Os precipitados vão se acumulando ao longo da deslocação. Define-se a distância média 

entre dois precipitados em uma deslocação como mostrado na equação (4.48). 

     
 

    
     (4.48) 

 

Em que d
p-p

 é a distância média entre dois precipitados em uma deslocação e Nlin 

representa a densidade linear de precipitados. A partir da taxa de nucleação, é possível 

determinar o tempo médio de nucleação de um precipitado entre dois outros existentes, 

t
n,p

, como mostrado na equação (4.49). 

     
      

 
     (4.49) 

 

Por outro lado, o tempo necessário para um átomo do soluto se difundir pela deslocação 

e contribuir para o crescimento de um precipitado pré-existente pode ser estimado a 

partir do coeficiente de difusão da espécie controladora (Al) através de deslocações, 

DAl
Dis

, como apresentado na equação (4.50). 

     
       

    
    

 

    
    

       (4.50) 

 

A partir das equações (4.49) e (4.50), é possível escrever a probabilidade p de não se 

formar um precipitado entre dois outros (equação (4.51)). 

   
     

      

  

       
    

   
             (4.51) 

 

Todos os termos já apresentados. 
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A taxa de nucleação em deslocações atual é reduzida por um fator (1-p) que representa a 

proporção de átomos de Al em deslocações que efetivamente contribuem com a 

nucleação. Dessa forma, a taxa de nucleação real, I
ef

, pode ser descrita como mostrado 

na equação (4.52). 

              (4.52) 

 

Para se tratar o crescimento dos precipitados, assume-se que ocorre difusão com 

geometria cilíndrica ao redor de cada poção linear de deslocação. Dessa forma, duas 

condições de contorno são definidas: A primeira consiste em se considerar o raio 

externo do cilindro de difusão como sendo a metade da distância entre duas deslocações 

cuja orientação é assumida como paralela. Assim, Rext é dado pela equação (4.53)
(53)

. 

     
 

 √  
     (4.53) 

 

A concentração de soluto correspondente é considerada como sendo a concentração 

média da espécie limitante na solução sólida, XAl
ss

. 

A segunda condição de contorno trata do raio interno do cilindro, Rcil, definido como o 

raio de um precipitado virtualmente cilíndrico de mesmo volume por unidade de 

comprimento de deslocação que um precipitado esférico, como está mostrado na 

equação (4.54)
(53)

. 

     √
     

     

 
       (4.54) 

 

Em que resf é o raio do precipitado esférico equivalente. Nos primeiros estágios de 

precipitação, quando Rcil não apresenta ainda valores aceitáveis fisicamente, adota-se 

um valor de Rcil igual a 2b. Na figura 4.3, pode-se diferenciar as variáveis Rext e Rcil. 
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Figura 4.3: Rext e Rcil em duas deslocações paralelas
(53)

. 

 

Dado um fluxo de soluto, Is, resolvido em coordenadas cilíndricas, em direção ao raio 

interno, o balanço de massa no precipitado cilíndrico resulta na equação (4.55). 

     

  
 

   
      

    

   
      

   

     

    
         

   

 

  (
    
    

)
        (4.55) 

 

Em que X
i,R

Al representa a concentração de Al na matriz, nas vizinhanças de um 

precipitado esférico de raio R. Levando-se em conta o efeito de Gibbs-Thomson na 

forma de um produto de solubilidade dependente do raio R, K(R), X
i,R

Al é definida de 

forma a se verificar o equilíbrio local na interface, como mostrado na equação (4.56). 

        
     

       
  
     (4.56) 

 

Em que X
i,R

N é a concentração de N na matriz, nas vizinhanças de um precipitado 

esférico de raio R e K
∞
 é uma constante. R0 é o raio capilar. Seu valor pode ser 

encontrado a partir da equação (4.57)
(53)

. 

   
      

     

  
     (4.57) 

 

Desde que os precipitados permaneçam estequiométrico, os fluxos de nitrogênio e 

alumínio da matriz para o precipitado são iguais e, portanto, chega-se à equação (4.58). 
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  (   

       
  )    

     
     

            (4.58) 

 

A partir das equações (4.56) e (4.58), pode-se chegar aos valores de X
i,R

Al e X
i,R

N. 

A taxa de crescimento dos precipitados ―realmente esféricos‖ é obtida, então, a partir da 

conservação de volume entre o precipitado cilíndrico e o esférico, como mostrado na 

equação (4.59). 

  

  
|
     

 
 

 
(

 

         
)
        

  
     (4.59) 

 

O coalescimento dos precipitados será tratado como apresentado na seção 4.3.2. 

 



41 

 

Capítulo 5: Resultados e Discussão 

 

A precipitação de AlN foi modelada para os aços cujas composições são apresentadas 

na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Composição (% em massa) dos aços estudados. 

Aço Estudado C Si Al (total) N Mn S 

1 0,065 3,25 0,025 0,0051 0,045 0,011 

2 0,052 2,95 0,0274 0,0074 0,093 0,018 

3 0,038 3,0 0,010 0,0095 0,2 0,01 

 

A modelagem foi realizada no programa Excel. Em uma única pasta de trabalho, foram 

acrescentadas planilhas separadas tratando da modelagem termodinâmica, cinética, 

gráficos termodinâmicos e cinéticos. O incremento de temperatura para a avaliação das 

propriedades utilizado foi de 10ºC. Uma questão pouco falada na literatura é sobre as 

unidades das variáveis a serem utilizadas nos modelos. Em todas as equações 

apresentadas para a modelagem da pecipitação, foram utilizados dados nas unidades SI 

(Sistema Internacional de Unidades e Medidas). Esses valores e constantes estão 

sintetizados na tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2: Constantes utilizadas na modelagem da precipitação. 

Constante Valor Unidade Referência 

aAlN 4,071x10
-10

 m (54) 

aα-Fe 2,9x10
-10

 m (a 1073ºC) (7, 13, 30, 55) 

PS do 

AlN 

A 3,56 - (44, 56) 

B -11900 - (44, 56) 

b 2,47x10
-10

 m (7, 13, 30, 57) 
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Constante Valor Unidade Referência 

DAl
α-

Fe
 

D0 5,31x10-8 m
2
/s (58-60) 

Q 196500 J/mol (58-60) 

DN
α-Fe

 
D0 4,88 m

2
/s (59) 

Q 76780 J/mol (59) 

DL 0,5exp(-1,28ev/kT) cm
2
/s (13) 

E 2,05x10
11

 Pa (61) 

k 1,38065x10
-23

 J/K - 

K’ 1 - (27) 

M’ 0,333 - (27) 

M 2,74 - (7, 13, 30) 

Nav 6,02x10
23

 átomos/mol - 

R 8,314 Pa.m
3
mol

-1
K

-1
 - 

V
molar

AlN 1,33x10
-5

 m
3
/mol (44, 55) 

V
at

AlN 2,21x10
-29

 m
3
/molécula (54) 

Zs 2 - (30) 

Zc 8 - (30) 

∆HL 1,6 ev (7, 13,62) 

∆HL 2,56x10
-19

 J (7, 13,62) 

∆Hppt -3,32x10
5
 J/mol (63) 

∆SL 1,38065x10
-23

 J/mol (7, 13) 

γg-g 0,76 J/m
2
 (7, 13) 

μAlN 2,15x10
11

 Pa (54, 55) 

μα-Fe 0,35[12,6-0,007(T-1013)]x10
10

 Pa (7, 13, 30, 64) 

νAlN (cúbica) 0,167 - (54, 55) 

να-Fe 0,293 - (7, 13, 57) 

 

Na tabela 5.3, são dados outros parâmetros, mais específicos para cada aço, utilizados 

na modelagem. 
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Tabela 5.3: Dados utilizados para cada aço na modelagem. 

Outros Parâmetros Valor Unidade Utilizado em 

Nlin 1,00x10
8 

Grãos/m Aço 1 

ζ0 1,00x10
7
 Pa Todos 

ε 0,05 - Todos 

dg 

1,2x10
-5

 m Aço 1 

3,00x10
-4

 m Aço 2 

2,60x10
-5

 m Aço 3 

 3,00x10
-8

 m Aços 1, 2 e 3 

 

Para mais informações sobre os aços utilizados como modelo nessa dissertação, o aço 1 

foi alvo de estudos de Kumano et al.
(9)

; o aço 2 foi alvo de estudos de Iwayama e 

Haratani
(65)

 e o aço 3 foi alvo de estudos de Jae Hoon Oh
(66)

. 

Existem duas estruturas cristalinas possíveis para o AlN: A estrutura hexagonal 

compacta, HC, e a estrutura cubica de corpo centrado, CCC. Foi efetuado o 

modelamento da precipitação do AlN com ambas estruturas cristalinas, porém, o 

modelo não foi satisfatório na previsão da precipitação do AlN com estrutura HC, já que 

foi concebido para previsão da precipitação coerente ou semi-coerente da precipitação. 

Dessa forma, será apresentada a modelagem para a precipitação do AlN com estrutura 

CCC em aços elétricos de grãos ferríticos. 

A modelagem dos aços supondo-se nucleação coerente levou, como será discutido na 

seção 5.2.2, a resultados incompatíveis com a realidade. Isto por que a componente 

volumétrica da variação da energia livre de Gibbs resultou em valores positivos na faixa 

testada, de 500ºC até 1500ºC. A consideração inicial era de que o precipitado era 

coerente com a matriz e que, à medida que crescia, perderia sua coerência. Dada a 

baixíssima solubilidade do AlN na matriz ferrítica, acredita-se que a interface 

precipitado-matriz já seja, inicialmente, semi-coerente. Dessa foma, a seguir será 

apresentada uma adaptação das equações apresentadas de forma a se modelar a 

precipitação semi coerente do AlN. 
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5.1 Precipitação semi coerente do AlN 

 

A modelagem semi-coerente da precipitação de MnS em aços elétricos foi efetuada por 

Reis
(7)

 e é conseguida, basicamente, com a introdução de dois parâmetros e a correção 

das equações utilizadas no cálculo das diversas componentes do ∆Gtotal. Esses dois 

parâmetros são o parâmetro de perda de coerência, C, e a deformação elástica entre as 

redes da matriz e do precipitado, ε
*
ppt

(7)
. 

A definição do parâmetro de perda de coerência é bastante simples, como mostrado na 

equação (5.1), porém, o seu cálculo é bastante complexo. 

  
  

 
               (5.1) 

 

Nessa equação, δp e δ significam a deformação plástica total sofrida pelo material e a 

deformação total sofrida pelo material (elástica e plástica). O parâmetro C, dada sua 

definição, varia entre zero e um, representando uma nucleação coerente quando vale 

zero, nucleação incoerente quando seu valor é um e nucleação semi-coerente nos 

demais casos. A vantagem da utilização desse parâmetro é exatamente a avaliação do 

caráter coerente da nucleação. Uma vez que ele seja incorporado aos cálculos, supondo 

nucleação semi-coerente, seu valor fornece uma indicação, caso a nucleação seja 

coerente ou completamente incoerente. 

O cálculo de ε
*
ppt é feito levando-se em conta que a soma das deformações elástica, δe, e 

plástica, δp, sofridas por um corpo são iguais à deformação total. Levando-se em 

consideração apenas a componente elástica de εppt, pode-se calcular δe, como mostrado 

na equação (5.2). 

                     (5.2) 

 

Após o cálculo de δe, pode-se calcular ε
*
ppt, como mostrado na equação (5.3). 
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         (5.3) 

 

Com esses dois parâmetros, C e ε
*
ppt, pode-se escrever a equação da energia de 

deformação como função do parâmetro de perda da coerência. O parâmetro C pode, 

então, ser calculado pela solução simultânea das equações (5.4) e (5.5). 

          

  
         (5.4) 

 

          

  
          (5.5) 

 

Utilizam-se duas condições de contorno para a resolução das equações acima, uma para 

o caso da nucleação ser completamente coerente, ou seja, C assume o valor zero, 

enquanto a segunda condição se refere à nucleação incoerente, quando C assume o valor 

um. As equações (5.6) e (5.7) representam essas duas condições. 

   ⌉                      (5.6) 

 

   ⌉              (5.7) 

 

Nas equações (5.4) a (5.7), ∆G
E
 é a componente elástica da energia livre de Gibbs, 

calculada a partir da equação (4.5) ou (4.8), a depender do modelo utilizado; d 

representa o diâmetro do precipitado e ∆Gtotal representando a variação da energia de 

Gibbs com a nucleação, podendo ser calculado pela equação (4.2). 

A solução analítica das equações acima se torna um trabalho complicado, uma vez que 

as derivadas se tornam complexas. Dessa forma, uma abordagem numérica é mais 

conveniente para a resolução das equações. Mesmo a abordagem numérica é complexa 

e trabalhosa. Calculou-se o valor de C para várias temperaturas, de 500ºC a 1300ºC, 
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utilizando-se o segundo modelo para o cálculo de ∆G
E
 (equação (4.8)). Os resultados 

mostraram uma baixíssima coerência dos precipitados com a matriz. À temperatura de 

600ºC, o valor do parâmetro C encontrado para o aço 1 era de 0.95. Como os resultados 

numéricos dependem de ajustes de equações, gerando-se uma perda na precisão dos 

dados, foi utilizado um valor médio para esse parâmetro pelos seguintes motivos: 

 A fim de se simplificar os cálculos e evitar o transtorno de se modelar a 

precipitação de forma incoerente; 

 Segundo Reis
(7)

, precipitados incoerentes são grosseiros e costumam ser menos 

eficientes no ancoramento dos contornos de grão, fato que não é verdadeiro para 

o AlN, conhecido pela sua eficiência nesse processo. 

De posse dos parâmetros C e ε
*
ppt, passa-se à correção das equações para o cálculo de 

∆Gtotal. 

 

i. Correções em ∆G
E
 

 

No caso da componente elástica da energia livre de Gibbs, Reis
(7)

 estudou apenas o 

segundo modelo, propondo-se apenas a substituição de εppt por ε
*
ppt. Por similaridade, 

propõe-se, como correção do primeiro modelo, a mesma substituição. Dessa forma, as 

equações (4.5) e (4.6) devem ser substituídas pelas equações (5.8) e (5.9), 

respectivamente. 

          
     {  [

 

  
(

     

          

       

       
)   ]

  

}        (5.8) 

 

    
                    

   

       
            (5.9) 

 

Todos os termos já foram apresentados. 
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ii. Correções em ∆G
L
 

 

Para a componente que trata das lacunas em excesso, foi proposta a equação (5.10) 

como substituta para a equação (4.9). 

     
      

 

    
      (

  
  

  
  )   [    (

  
  

  
  )]

 

(
       

      
   

)     (5.10) 

 

Todos os termos já apresentados. 

 

iii. Correções em ∆G
A
 

 

A energia interfacial passa a ser calculada levando-se a perda de coerência, como 

indicado na equação (5.11). 

    (        )         (5.11) 

 

Nessa equação, γ
*d

 representa a componente associada à deformação, calculada 

levando-se em conta a perda de coerência e pode ser calculada com a equação (5.12). 

    
      

 

   
{  

  |    
 |

       
 [  (

  |    
 |

       
)
 

]

 

 

}   (5.12) 

 

Nessa equação, o parâmetro de rede da ferrita, aα-Fe, foi substituído por um parâmetro 

α*,que leva em conta a diferença entre os parâmetros de rede da ferrita e do AlN. O 

valor de α* pode ser obtido a partir da equação (5.13). 
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(

 

     
 

 

    
)          (5.13) 

 

Todos os parâmetros já apresentados. 

 

iv. Correções para nucleação em deslocações 

 

O parâmetro que modela a nucleação em contornos de grãos não sofre modificação com 

a coerência da nucleação, mas para a nucleação em deslocações, a equação (5.14) foi 

utilizada com sucesso por Reis
(7)

. 

        [
               |    

 |

           
]
 

 
          (5.14) 

 

Todos os termos já apresentados. 

 

5.2 Componentes de ∆Gtotal 

 

Foram estudadas separadamente as componentes de ∆Gtotal. A seguir, elas são 

apresentadas e discutidas separadamente. 

 

5.2.1 Componente química - ∆GQ 

 

A primeira componente de ∆Gtotal estudada foi a componente química, ∆G
Q
. Na figura 

5.1, são apresentadas as curvas desse parâmetro em relação à temperatura de 

precipitação. Essa componente não sofre alteração com a coerência entre a matriz e o 
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precipitado, de forma que os resultados apresentados são válidos tanto para nucleação 

coerente quanto semi coerente. 

 

 

Figura 5.1: Curvas de ∆G
Q
 para os aços estudados. 

 

Sendo a componente química a principal componente promovedora da precipitação, é 

de se esperar que seus valores sejam negativos, e que a precipitação seja tanto mais 

favorecida quanto menores os valores desse parâmetro. A análise da figura 5.1 mostra 

que a componente química aumenta em módulo com o aumento da temperatura até um 

ponto próximo de 1100ºC, quando seu valor absoluto começa a diminuir. Segundo a 

teoria clássica da nucleação, em valores baixos de temperatura, a supersaturação da 

solução é alta (a solubilidade do AlN em aços elétricos aumenta com a temperatura), 

indicando uma força motriz elevada à precipitação tendendo a facilitar a precipitação. 

Porém, nessas temperaturas, a difusão é muito baixa, desfavorecendo o processo. 

Quando a temperatura se torna muito elevada, porém, apesar de a difusão aumentar 

significativamente, a supersaturação se torna pequena, já que as solubilidades do 

alumínio e do nitrogênio na matriz aumentam. Dessa forma, em baixas temperaturas, a 

difusão é a etapa controladora do processo de precipitação, enquanto a altas 

temperaturas, o nível de supersaturação se torna o fator controlador. 
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Outro ponto bastante interessante é a dependência da temperatura em que ocorre o valor 

máximo (absoluto) da componente química com o teor dos elementos formadores do 

precipitado. O aço 3 apresenta teores de alumínio e nitrogênio quase estequiométricos, 

porém, suas concentrações são as menores, quando comparados com os outros aços. O 

aço 2 apresenta um teor de nitrogênio intermediário entre o aço 1 e o aço 3 e, 

adicionalmente, é o aço de maior teor de alumínio. Dessa forma, nesse aço, as 

diferenças de concentração em relação àquelas de equilíbrio são as maiores quando 

comparadas com as dos outros aços. Esse aço é o que apresenta a maior temperatura de 

inversão da curva do ∆G
Q
. O aço 1 apresenta o menor teor de nitrogênio dos três aços, 

porém, o teor de alumínio é bem maior que do aço 3, e assim, o aço 1 apresenta a 

segunda maior temperatura de inversão da curva de ∆G
Q
. Esse pode ser um sinal da 

importância da supersaturação em relação à difusão, uma vez que a figura 5.1 mostra 

que aços de maior concentração e, consequentemente, de maior supersaturação, 

apresentam nucleação favorecida até valores maiores de temperatura. 

 

5.2.2 Componente elástica - ∆GE 

 

Foram estudados dois modelos para o cálculo de delta G elástico, denominados modelo 

1, apresentado e utilizado por Robson
(27)

, e modelo 2, apresentado por Sun e Reis, 

dentre outros
(7, 30)

. Na figura 5.2 são apresentados os resultados obtido pelos dois 

modelos considerando-se nucleação coerente para o aço 1. 
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Figura 5.2: Valor de ∆G
E
 de acordo com os modelos estudados. 

 

Uma observação importante é que, a partir da análise das equações (4.5) a (4.8), 

conclui-se que o valor de ∆G
E
 não é função da composição dos aços, mas sim do nível 

de deformação sofrido pelos aços na acomodação dos precipitados. Assim, os 

parâmetros que influenciam essa componente de ∆Gtotal são os parâmetros de rede da 

ferrita e do AlN, o módulo de cisalhamento da ferrita, a temperatura e outros. Por esse 

motivo, os valores calculados para os três aços apresentaram valores iguais. Como pode 

ser observado na figura 5.2, os valores calculados pelos dois modelos no intervalo de 

temperatura entre 500ºC e 1500ºC estão entre 10
9
J/mol e 10

11
J/mol. Naturalmente, a 

componente ∆G
E
 é positiva, uma vez que a acomodação dos precipitados na matriz deve 

elevar o nível de energia da matriz a fim de comportar os precipitados. Porém, com os 

níveis de energia encontrados, a precipitação se tornaria impossível, uma vez que a 

componente química, que é a grande força motriz do processo de precipitação, é menor 

que ∆G
E
 em pelo menos uma ordem de grandeza. O modelo 1 apresentou resultados 

com praticamente uma ordem de grandeza acima dos resultados encontrados pelo 

modelo 2. 

A impossibilidade de ocorrência da nucleação, com os resultados encontrados para os 

valores de ∆G
E
, foi o motivo para a busca pela modelagem semi coerente da 
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precipitação. Na figura 5.3, são apresentados os resultados obtidos pela modelagem 

semi coerente em relação àqueles obtidos por modelagem coerente. 

 

 

Figura 5.3: Valores de ∆G
E
 por diferentes modelos de nucleação. 

 

Com a correção da coerência, percebe-se que os valores de ∆G
E
 modelados reduziram 

em aproximadamente 100 vezes. O modelo 2, nessas condições, passa a calcular valores 

de ∆G
E
 nas mesmas ordens de grandeza de ∆G

Q
. Já o modelo 1, mesmo com a correção, 

fornece valores uma ordem de grandeza acima daqueles encontrados para ∆G
Q
. A 

conclusão é que, dado que a precipitação de AlN é um fato, então o modelo utilizado 

por Robson superestima os valores de ∆G
E
. Na seção 5.3, serão apresentadas as curvas 

referentes à soma das componentes volumétricas de ∆Gtotal, a saber: ∆G
Q
, ∆G

E
, e ∆G

L
, 

quando é discutido mais um pouco sobre a diferença entre os dois modelos utilizados 

para o cálculo de ∆G
E
. 
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5.2.3 Componente de lacunas em excesso - ∆GL 

 

A componente ∆G
L
 também não depende da concentração dos elementos formadores de 

AlN, de forma que os resultados encontrados para os três aços são iguais. Esses 

resultados estão sintetizados na figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Variação de ∆G
L
 com a temperatura para os aços estudados. 

 

A partir da análise da figura 5.4, pode-se ver que ∆G
L
 aumenta aproximadamente uma 

ordem de grandeza, em módulo, até 500ºC (abaixo de 1000ºC). Esse aumento do valor 

absoluto se deve ao aumento da quantidade de lacunas em excesso. No detalhe da figura 

5.4, é mostrada a variação da concentração de lacunas em equilíbrio, XL
eq

, com a 

temperatura. Com o aumento da temperatura, , XL
eq

 aumenta exponencialmente, 

resultando em consumo de parte das lacunas em excesso, diminuindo o valor de ∆G
L
. 

Mesmo com a diminuição das lacunas em exesso com o aumento da temperatura, os 

valores de ∆G
L
 se apresentam na mesma ordem de grandeza de ∆G

Q
. 

O tipo de nucleação não influencia fortemente no valor de ∆G
L
. Como pode ser visto, as 

diferenças entre os resultados da modelagem coerente e semi coerente resultaram em 
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valores muito similares, principalmente em temperaturas acima de 1000ºC. Como já foi 

comentado, as lacunas em excesso tendem a facilitar a precipitação, o que justifica os 

valores negativos de ∆G
L
. 

Foi feita, também, uma avaliação da influência do grau de deformação da matriz, ε, no 

valor de ∆G
L
, à temperatura de 900ºC. Os resultados se encontram na figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5: Variação de ∆G
L
 com a deformação. 

 

A análise da figura 5.5 mostra que o aumento no nível de deformação do metal contribui 

com o aumento do valor absoluto de ∆G
L
. Um aumento da deformação verdadeira de 

0,5% para 1,5% aumenta a quantidade de lacunas em excesso e contribui para a 

nucleação. O resultado foi que ∆G
L
 passou de aproximadamente -1,3x10

8
J/mol para 

aproximadamente -2,5x10
8
J/mol. 
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5.2.4 Influência da energia interfacial - γ 

 

A componente química da energia interfacial depende da diferença entre o teor de 

alumínio na matriz, XAl
mo

, e o teor de alumínio no precipitado (0,5). Porém, não foram 

encontradas diferenças entre os valores finais das energias interfaciais para os três aços. 

Uma das razões possíveis é a semelhança da concentração do alumínio nos três aços 

estudados. Os resultados encontrados para o aço 1 são mostrados na figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6: Dependência da energia interfacial com a temperatura. 

 

Analisando-se a figura 5.6, percebe-se que a energia interfacial diminui com o aumento 

de temperatura, porém, a energia interfacial para o caso da nucleação coerente é mais 

afetada que para a nucleação semi coerente. Os valores encontrados para a energia 

interfacial na nucleação coerente estão de acordo com os dados encontrados na 

literatura. Segundo Siyasiya
(60)

, o valor médio da energia interfacial entre o AlN e a 

ferrita é 0,2J/m
2
. Analisando-se as equações de (4.15) a (4.17), o único termo que é 

considerado dependente da temperatura nessa modelagem é o módulo de cisalhamento 

da ferrita, cujo valor foi avaliado em 4,99x10
10

Pa a 500ºC e em 2,55x10
10

Pa a 1500ºC. 
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Essa queda no valor do módulo de cisalhamento é a responsável direta pela queda no 

valor da energia interfacial. 

O tipo de nucleação afetou fortemente no valor da energia interfacial. Na nucleação 

coerente ocorre uma grande deformação da rede para que o precipitado possa ser 

acomodado. Na nucleação semi coerente, alguns planos do precipitado não coincidem 

com os planos da matriz, fazendo com que a energia de um precipitado semi coerente 

seja maior que no caso da precipitação coerente, porém, com menores deformações da 

rede. No caso estudado, como a energia encontrada para o caso coerente foi maior que 

para o caso semi coerente, e a explicação advém do fato que o precipitado naturalmente 

deve ser semi coerente com a matriz, e forçá-lo a ficar coerente com a matriz geraria 

forças deformacionais tão grandes que a energia modelada no caso da precipitação 

coerente ficaria maior que no caso semi coerente. 

 

5.2.5 Nucleação em locais de alta energia 

 

Foram calculados dois fatores para os casos específicos de nucleação, em contornos de 

grãos e em deslocações. 

 

i. Parâmetro de precipitação em contornos de grãos 

 

Os contornos de grão são locais de alta energia onde a nucleação heterogênea pode 

ocorrer. Isto por que, em vez de a precipitação ocorrer com a criação de novas áreas no 

meio do grão, ela cria novas áreas consumindo uma área pré-existente, reduzindo a 

energia consumida na nucleação. Para um núcleo de AlN se formando em um contorno 

de grãos ferríticos, pode ser calculado um fator de redução da energia necessária à 

precipitação
(13)

. Esse fator depende do ângulo formado entre o precipitado e o grão 

ferrítico. Na figura 4.1 foi mostrado um esquema simplificado das forças associadas à 

nucleação, repetido abaixo. 
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Figura 4.1: Representação das forças associadas à nucleação em contornos de grão. 

 

Nessa figura, γα-Fe representa a energia interfacial do contorno de grão entre dois grãos 

ferríticos, γAlN-α-Fe é a energia interfacial do novo contorno de grão, entre a ferrita e o 

precipitado, γAlN-C.G. representa a energia interfacial entre o AlN e o contorno de grão. 

Esse contorno de grão originalmente era entre dois grãos ferríticos, e a energia desse 

contorno é utilizada na formação do contorno de grão ferrita-precipitado, diminuindo a 

energia total requerida para o processo de precipitação. Por fim, ϕ é o ângulo entre os 

contornos de grão do precipitado-matriz e matriz-matriz e foi calculado utilizando-se  a 

equação (4.21). 

     
      

          
         (4.21) 

 

Essa equação é válida para quando a energia interfacial precipitado-matriz é no mínimo 

igual à metade da energia interfacial dos contornos de grão da matriz. O balanço de 

forças apresentado na figura 3.4 pode ser representado pela equação (4.22). 

                                              (4.22) 

 

Esse balanço é válido para quando a soma dos módulos das energias interfaciais 

precipitado-contorno de grão e precipitado-matriz é menor que a energia interfacial da 

matriz. (contornos de grão da matriz). Na figura 3.4, foi apresentado um precipitado 

mais realístico, em que o precipitado consome o contorno de grão e cresce em ambos 

grãos do antigo contorno. Nesse caso, o balanço de energia exige, desde que a energia 

dos contornos de grão da matriz seja menor ou igual ao dobro da energia precipitado-
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matriz, que a energia interfacial da ferrita se relacione com aquela do contorno 

precipitado-ferrita de acordo com a equação (5.15). 

                              (5.15) 

 

Essa condição é necessária de forma que toda a energia seja consumida na formação dos 

novos precipitados. Caso contrário, deveria haver um termo adicional na equação acima, 

indicando o excesso de energia a ser liberado na destruição da superfície anterior e 

formação das novas superfícies. 

O problema na precipitação do AlN é exatamente esse: Mesmo para um ângulo igual a 

zero, em que o cosseno é máximo, a soma das energias necessárias à criação das novas 

superfícies é menor que a energia do contorno de grão entre grãos ferríticos. Assim, a 

equação (4.21) não pode ser utilizada na maneira como foi escrita para o cálculo do 

ângulo entre precipitado/contorno de grão. A figura 5.7 foi retirada da literatura e 

mostra um caso em que a condição acima é válida
(23)

, enquanto, na figura 5.8, é 

mostrado o que parece estar acontecendo no caso da precipitação de AlN em ferrita. 

 

 

Figura 5.7: Construção na rede de Wulff para o núcleo de um precipitado α em uma 

interface α/β
(23)

. 
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Figura 5.8: Diagrama de Wulff para a precipitação de AlN em ferrita. 

 

A conclusão é que, quando se calcula o valor de ϕ dividindo o valor da energia 

interfacial precipitado-matriz pela energia interfacial da ferrita, encontram-se valores 

maiores que um, resultado matematicamente impossível já que ele representa o cosseno 

de um ângulo. 

Para que a nucleação em contornos de grão pudesse ser realizada, foi utilizado um valor 

médio igual a 0,4 para o parâmetro de nucleação em contornos de grão, uma vez que o 

parâmetro de precipitação em deslocações calculado foi aproximadamente 0,38, como 

discutido a seguir. 

 

ii. Parâmetro de nucleação em deslocações 

 

Um fato bastante interessante ocorreu na modelagem desse parâmetro. Isto por que, 

analisando a equação (5.14), nota-se que o parâmetro de precipitação em deslocações 

depende do módulo de cisalhamento da ferrita, que varia com a temperatura, e da 

energia interfacial, que também varia com a temperatura. Porém, o fator de nucleação 

em si se manteve constante com a temperatura. O mais provável é que a influência de 

μα-Fe foi anulada pela variação que esse mesmo parâmetro provoca na energia 

interfacial. O valor encontrado para ξ
des

 foi 0,3844. 
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5.3 Delta G crítico de nucleação 

 

Inicialmente foram avaliados os valores de ∆Gvolumétrico para a nucleação em contornos 

de grãos, em que ∆Gvolumétrico é modelado segundo a equação (5.16), e para a nucleação 

em deslocações, em que ∆Gvolumétrico é modelado segundo a equação (5.17). 

             
                 (5.16) 

 

             
                          (5.17) 

 

Nas equações acima, todos os termos já foram apresentados. 

Os valores encontrados para ∆Gvolumétrico ficaram próximos para os três aços modelados, 

levando-se em consideração o local onde a nucleação ocorre e o modelo utilizado para o 

cálculo de que ∆G
E
. Por essa razão, para facilitar a visualização, apenas os dados 

referentes ao aço 1 serão apresentados. Os dados referentes à nucleação coerente estão 

apresentados na figura 5.9 enquanto os dados referentes à nucleação semi coerente estão 

apresentados na figura 5.10. Note que os números 1 e 2 se referem ao modelo utilizado 

para o cálculo de ∆G
E
. 
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Figura 5.9: ∆Gvolumétrico para a nucleação coerente do aço 1. 

 

Como pode ser visto na figura acima, os resultados encontrados para ∆Gvolumétrico 

considerando-se que a nucleação é coerente foram positivos em toda a faixa de 

temperatura, tanto para nucleação em contornos de grãos quanto em deslocações. A 

conclusão obtida é que a nucleação do AlN não deve ocorrer de forma coerente. 

 

 

Figura 5.10: ∆Gvolumétrico para a nucleação semi coerente do aço 1. 
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Analisando-se a figura 5.10, confirma-se que, utilizando-se o modelo proposto por 

Robson para prever que ∆G
E
 superestima os valores dessa variável, uma vez que leva a 

valores de que ∆Gvolumétrico positivos, mesmo com a correção para nucleação semi 

coerente. O modelo adotado por Sun, Reis e outros, porém, quando utilizado na 

nucleação semi coerente, leva a valores negativos de que ∆Gvolumétrico, indicativo de que 

a nucleação é espontânea em uma faixa de temperatura, que é específica para cada aço. 

Na figura 5.11, são apresentadas as curvas de que ∆Gvolumétrico para nucleação semi 

coerente, separadas por local de nucleação, para os três aços estudados utilizando-se o 

modelo de Sun para o cálculo de ∆G
E
. 

 

 

Figura 5.11: Valores de ∆Gvolumétrico obtidos para nucleação em contornos de grãos e em 

deslocações. 

 

A curva de ∆Gvolumétrico para contornos de grãos se assemelha muito à curva de ∆G
Q
. O 

valor de temperatura onde ocorre o valor mínimo de ∆Gvolumétrico muda de acordo com a 

composição do aço. Da mesma forma que na análise de ∆G
Q
, aços que apresentam 

maior concentração de nitrogênio e alumínio tendem a ter essa temperatura mais 

elevada. 

A temperatura em que o ∆Gvolumétrico se torna positivo é a temperatura em que ocorre a 

dissolução completa do aço, uma vez que nessa temperatura, não há força motriz para a 

precipitação. Essas temperaturas são: 1300ºC para o aço 1, 1340ºC para o aço 2 e 

1270ºC para o aço 3. Iwayama e Haratani
(65)

 estudaram o aço 3 e determinaram a 

temperatura em que a solubilização total do precipitado ocorria. Segundo seus estudos, a 
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completa solubilização do AlN ocorre no intervalo entre 1290ºC e 1310ºC. Dessa 

forma, o valor encontrado pela modelagem está em excelente acordo com os resultados 

experimentais (erro de 1,5%). A justificativa para a pequena diferença entre o valor 

previsto e o valor real é que o valor previsto assume condição de equilíbrio, e o tempo 

para uma condição de equilíbrio ocorrer, teoricamente, é infinito. 

As curvas que mostram ∆Gvolumétrico para a nucleação em deslocações apresentam forma 

bastante diferente daquelas que modelam a nucleação em contornos de grãos. Este fato 

se deve à contribuição de ∆G
L
. Com a diminuição da temperatura, a força motriz 

aumenta muito por causa do excesso de lacunas, que por sua vez, é causado pela 

diminuição da concentração de equilíbrio de lacunas. 

Em altas temperaturas, a componente química volta a dominar o valor de ∆Gvolumétrico, 

de modo que sua curva se aproxima, em forma, da curva de ∆G
Q
. As temperaturas 

teóricas em que ocorreria completa dissolução do precipitado, para a nucleação em 

deslocações seriam de 1320ºC, 1360ºC e 1290ºC para os Aços 1, 2 e 3, respectivamente. 

Nota-se que a temperatura predita para dissolução dos precipitados pela nucleação em 

deslocações, para o aço 3, caiu no limite inferior da faixa de temperatura encontrada por 

Iwayama e Haratani. Observa-se que as temperaturas previstas para o final de 

precipitação em deslocações são maiores que aquelas previstas para contornos de grãos. 

Uma possível causa para isso é que a precipitação em deslocações possa ser mais 

favorecida termodinamicamente que a precipitação em contornos de grãos. 

Em vista dos resultados encontrados até aqui, a seguir será tratada apenas a nucleação 

semi coerente para os casos de precipitação em contornos de grãos e em deslocações e 

somente será utilizado o modelo proposto por Sun para o cálculo de ∆G
E
 (modelo 2). 

Foram avaliados os valores de ∆G
*
 para os casos de nucleação discutidos, utilizando-se 

a equação (4.34). Os resultados de ∆G
*
 em contornos de grãos são apresentados na 

figura 5.12, enquanto os resultados para deslocações são apresentados na figura 5.13. 
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Figura 5.12: ∆G
*
 para a nucleação em contornos de grãos. 

 

 

Figura 5.13: ∆G
*
 para a nucleação em deslocações. 

 

Os valores de ∆G
*
 para nucleação em deslocações e em contornos de grãos sofrem uma 

forte influência da componente química, como era de se esperar, uma vez que a 

componente química é a principal força motriz do processo de precipitação. Dessa 

forma, ∆G
*
 passa por um mínimo (não verificado no caso da nucleação em deslocações 
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e que é discutido a seguir) e aumenta de valor tanto em temperaturas maiores quanto em 

temperaturas menores. O motivo desse comportamento é o mesmo descrito quando se 

discutiram os resultados da componente química, na seção 5.2.1. 

O comportamento da nucleação em contornos de grãos e em deslocações é bastante 

diferente quando se comparam as curvas de ∆G
*
. Isto por que para nucleação em 

contornos de grãos a curva de ∆G
*
 apresenta um valor mínimo para uma dada 

temperatura, enquanto na nucleação em deslocações, ∆G
*
 diminui continuamente com a 

temperatura. Mais uma vez a causa desse comportamento para a precipitação em 

deslocações se deve à contribuição das lacunas em excesso. O comum em ambos 

modelos é que em temperaturas próximas de 1300ºC em que o valor de ∆G
*
 cresce 

muito, indicando que o processo de precipitação passa a ser fortemente desfavorecido. 

 

5.4 Raio crítico de nucleação 

 

O raio crítico de nucleação é um parâmetro importante no estudo cinético. Enquanto o 

∆G
*
 de nucleação é utilizado no cálculo da taxa de nucleação, conforme a equação 

(4.27), o raio crítico de nucleação pode ser utilizado para o cálculo de duas variáveis 

importantes: os tempos finais de precipitação, caso se tenha o raio final do precipitado, 

ou o tamanho final do precipitado, caso se tenha o tempo total de precipitação e 

considerando-se que não haja coalescimento. 

As curvas que representam os raios críticos para nucleação em contornos de grãos e em 

deslocações são apresentadas nas figuras 5.14 e 5.15, respectivamente. 
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Figura 5.14: Raio crítico para nucleação em contornos de grãos. 

 

 

Figura 5.15: Raio crítico para nucleação em deslocações. 
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temperaturas de dissolução dos precipitados encontradas pelas curvas de ∆Gvolumétrico 

apresentadas na figura 5.11. Isto significa que os clusters, antes de serem chamados 

núcleos por não terem um tamanho adequado ao seu crescimento estável (veja seção 

4.2.1) precisam crescer menos até atingirem o tamanho crítico para a nucleação em 

deslocações quando comparados com os tamanhos críticos para a nucleação em 

contornos de grãos. Dessa forma, a precipitação deve ocorrer de forma mais fácil em 

deslocações do que em contornos de grãos. Também no raio crítico de nucleação é 

possível perceber a influência da energia adicional proveniente das lacunas em excesso 

para o caso da nucleação em deslocações, já que o raio crítico cai continuamente com a 

diminuição da temperatura, fato não observado nas curvas de raio crítico de nucleação 

em contornos de grãos. Da mesma forma que ∆G
*
, o raio crítico também sofre forte 

influência da componente química da energia livre de Gibbs. Dessa forma, as variações 

sofridas neste parâmetro por causa da temperatura vão se refletir diretamente em r
*
. 

 

5.5 Estudo cinético da precipitação 

 

A seguir, será apresentado o estudo cinético da precipitação dos três aços estudados. No 

estudo da cinética da precipitação, é preciso destacar a falta de dados com relação à 

precipitação de AlN em aços elétricos. Coeficientes de difusão do alumínio em aços 

elétricos, estudos envolvendo tempos de precipitação de AlN nesses aços e curvas 

tempo-temperatura-precipitação (curvas PTT) são exemplos de dados que não são 

encontrados facilmente na literatura. 

O coeficiente de difusão do alumínio em contornos de grãos, DAl
C.G.

, e o coeficiente de 

difusão do alumínio em tubos, DAl
d
, não foram encontrados na literatura para aços 

usuais ou para aços elétricos. Por esse motivo, foi necessário fazer um ajuste nas 

equações (4.29) e (4.30) a fim de se conseguir encontrar esses valores e prosseguir a 

modelagem. Segundo Sun
(13)

, esses coeficientes de difusão podem ser encontrados de 

acordo com as equações (5.18), para a difusão em contornos de grãos, e (5.19), para 

deslocações. 
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            (5.18) 

 

Todos os termos já apresentados. 

   
    

  
  

  
      

  
  

  
     

 
   
       (5.19) 

 

Todos os termos já apresentados. 

 

5.5.1 Taxa de nucleação 

 

Na figura 5.16, são apresentados os resultados da taxa de nucleação em contornos de 

grãos. 

 

 

Figura 5.16: Taxa de nucleação em contornos de grãos para os três aços estudados. À 

direita: A taxa de nucleação do aço 1 foi dividida por dez para melhor visualização das 

curvas dos outros dois aços. 

 

A taxa de nucleação apresenta curva com forma muito semelhante àquela prevista pela 

teoria clássica da nucleação. Em temperaturas baixas, a supersaturação, que é a força 
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motriz do processo de precipitação é alta, porém, a difusão é muito baixa nessas 

temperaturas, resultando em baixas taxas de nucleação. Em altas temperaturas, a difusão 

aumenta significativamente, mas a supersaturação diminui muito pelo aumento na 

solubilidade dos elementos na matriz ferrítica, resultando, novamente, em baixos 

valores para a taxa de nucleação. 

Vale destacar que, como se vê no gráfico à esquerda na figura 5.16, que a taxa de 

nucleação para o aço 1 é muito superior, entre 900ºC e 1300ºC, quando comparada com 

as taxas de nucleação dos outros dois aços. Por esse motivo, as taxas de nucleação 

encontradas para esse aço foram divididas por 10 e os resultados foram apresentados na 

figura à direita, como forma de melhor visualizar a posição relativa das curvas. A 

explicação para essa grande diferença nas taxas de nucleação está no fator N
C.G.

, 

calculado pela equação (4.25), e na concentração de alumínio dos aços, que influencia o 

fator Zβ (equação (4.28)). 

A princípio, as concentrações de alumínio dos aços 1 e 2 são muito parecidas, porém, 

uma ordem de grandeza maiores que a concentração para o aço 3. Dessa forma, as taxas 

de nucleação do aço 3 deveriam ser uma ordem de grandeza inferiores que dos outros 

aços. Para o fator N
C.G.

, quanto menor o diâmetro dos grãos ferríticos, maior é o valor 

de N
C.G.

, e, com isso, as taxas de nucleação em contornos de grãos. Os grãos ferríticos, 

no aço 2, são uma ordem de grandeza maiores que dos outros dois aços. Dessa forma, 

suas taxas de nucleação se equiparam às do aço 3. 

Novamente pode-se perceber que aqueles aços que apresentam maiores teores de 

alumínio e nitrogênio tendem a começar o processo de precipitação em temperaturas 

mais elevadas, tendo, também, picos de taxas de nucleação em temperaturas mais 

elevadas. Isto por causa da maior supersaturação da solução, que se reflete diretamente 

em valores mais negativos de ∆G
Q
. 

Na figura 5.17, são apresentados os resultados da taxa de nucleação em deslocações. 
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Figura 5.17: Taxa de nucleação em deslocações para os três aços estudados. 

 

Analisando-se os resultados encontrados para as taxas de nucleação em deslocações, os 

resultados lembram os encontrados para nucleação em contornos de grãos. 

Iwayama e Haratani
(65)

 estudaram a precipitação do AlN em aços elétricos. O aço 2, 

utilizado nesse trabalho, foi anteriormente estudado por eles. De acordo com seu 

trabalho, a precipitação ocorre mais rapidamente à temperatura de 1140ºC. Os 

resultados encontrados nessa modelagem divergem dos dados reais, pois a temperatura 

em que a taxa de nucleação é máxima em contornos de grãos é de 1260ºC e de 1280ºC 

para nucleação em deslocações. Uma possível explicação para o ocorrido foi a 

necessidade do uso de modelos para prever os coeficientes de difusão do alumínio em 

contornos de grãos e em tubos, gerando erros. 

Quando se analisa a curva de delta G químico, vê-se que o mínimo daquela curva está 

entre 1100ºC e 1200ºC, o mesmo ocorrendo com as curvas de ∆Gvolumétrico. Como a 

alteração de temperatura do pico de nucleação foi identificada nas curvas das taxas de 

nucleação, que é o primeiro parâmetro cinético calculado, e que vai influenciar nos 

tempos de precipitação, pode-se inferir que a modelagem termodinâmica está correta e 

que o fator responsável pela diferença da temperatura é um parâmetro cinético (o 

coeficiente de difusão). 
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Para finalizar a discussão a respeito da taxa de nucleação, comparando-se os resultados 

apresentados nas figuras 5.16 e 5.17, percebe-se que as taxas de nucleação em 

deslocações e em contornos de grãos apresentam mesma ordem de grandeza, à exceção 

do aço 1. Esse aço apresenta um detalhe interessante: Quanto menores os grãos 

ferríticos são, maiores as taxas de nucleação em contornos de grãos, que é exatamente o 

que nos interessa. Dessa forma, para facilitar a precipitação em contornos de grãos, 

deve-se procurar ter grãos pequenos, a fim de que as taxas de nucleação em contornos 

de grãos sejam maiores que aquelas em deslocações. 

 

5.5.2 Tempos de início e final de precipitação 

 

Os tempos de início e final de precipitação foram encontrados para os três aços 

estudados e os resultados são apresentados a seguir. 

 

i. Tempo de início de precipitação 

 

Para a obtenção do tempo inicial de precipitação, utilizando as equações (4.37) e (4.38), 

é necessário , inicialmente, determinar o valor de Θ
*
. Essa variável não é fácil de ser 

medida, sendo o mais usual a utilização de valores de taxa de nucleação e tempos de 

início de precipitação de aços conhecidos na determinação desse parâmetro e a 

utilização dos resultados para se prever os tempos de início de precipitação de outros 

aços. Iwayama e Haratani
(65)

 determinaram o tempo de início de precipitação para o aço 

2. Eles determinaram que, à temperatura de 1140ºC a precipitação ocorre no menor 

tempo, que é de 14s. O valor de Θ
*
 foi calculado como sendo o produto entre a taxa de 

nucleação para o respectivo modelo (deslocações ou contornos de grãos) multiplicada 

por 14s. 

Dessa forma, foram obtidos os tempos iniciais de precipitação dos três aços para os dois 

modelos de nucleação. Na figura 5.18, são apresentados os resultados para nucleação 
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em contornos de grãos, e na figura 5.19, são apresentados os resultados para nucleação 

em deslocações. 

 

 

Figura 5.18: Tempos de início de precipitação encontrados para a precipitação em 

contornos de grãos. 
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Figura 5.19: Tempos de início de precipitação encontrados para a precipitação em 

deslocações. 

 

Os tempos iniciais de precipitação são muito parecidos para os aços modelados, 

mudando um pouco a temperatura em que ocorre a máxima taxa de nucleação, como já 

era esperado, e mudando a forma das curvas preditas pela precipitação em deslocações. 

Esta diferença na curva do modelo de precipitação em deslocações se deve à energia 

extra, advinda da contribuição das lacunas em excesso, como discutido na seção 5.3. 

Infelizmente a literatura não oferece muitos dados acerca da precipitação de AlN em 

aços elétricos, de forma que não foi possível comparar os resultados encontrados com 

valores experimentais, à exceção do aço 2, cujos dados experimentais serão comparados 

aos reais na terceira parte dessa mesma seção. A comparação entre os resultados 

encontrados para os três aços também é um tanto quanto problemática, uma vez que, 

sendo aços diferentes, eles apresentam valores de Θ
*
 diferentes.  

O parâmetro Θ
*
 foi considerado constante para que se tornasse possível a modelagem 

dos tempos de precipitação, uma vez que esse parâmetro é de difícil medição e os dados 

encontrados na literatura sobre a precipitação de AlN em aços elétricos é escassa. 

Porém, a maneira mais correta seria o levantamento de várias curvas experimentais 

tempo-temperatura-precipitação, para vários aços, de forma a se poder estudar melhor 
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esse parâmetro e se propor equações que correlacionem Θ
*
 e temperatura de 

precipitação. 

 

ii. Tempo final de precipitação 

 

Para a determinação do tempo final de precipitação, é necessário saber o tamanho final 

do precipitado, uma vez que o sistema apresenta duas variáveis, a saber, o raio final de 

precipitação e o tempo final de precipitação, mas apenas uma equação, de forma que a 

única forma de se resolver esse sistema é entrando com o valor de uma das duas 

variáveis na determinação da outra. Como mostrado na tabela 5.3, foi utilizado o 

tamanho final do precipitado na obtenção dos tempos finais de precipitação. 

Na figura 5.20 são apresentadas as curvas dos tempos finais de precipitação em 

contornos de grãos encontradas para os aços estudados. 

 

 

Figura 5.20: Tempos finais de precipitação em contornos de grãos. 
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Os tempos finais de precipitação em contornos de grãos para os aços estudados foram 

bastante semelhantes, como pode ser visto na figura 5.20. Percebe-se ainda que o aço 2, 

que apresenta maiores teores de Al e N apresenta inversão da curva de tempo de 

precipitação em temperaturas maiores que os outros dois aços. Destaca-se que o valor 

em que ocorre a inversão está acima do esperado (em torno de 1000ºC a 1100ºC). Essa 

anomalia já foi detectada nos valores de ∆G
*
, da taxa de nucleação e nos tempos iniciais 

de precipitação, e a causa já foi discutida nos tópicos referentes a essas variáveis. Na 

figura 5.21 são apresentadas as curvas dos tempos finais de precipitação em deslocações 

encontradas para os aços estudados. 

 

  

Figura 5.21: Tempos finais de precipitação em deslocações. 

 

Analisando-se a figura 5.21, percebe-se que as formas das curvas encontradas são muito 

semelhantes às encontradas para o tempo inicial de precipitação. Os tempos de 

precipitação encontrados, para temperaturas próximas de 1200ºC, são semelhantes 

àqueles encontrados para precipitação em contornos de grãos, como mostrado na figura 

5.20. Para temperaturas mais baixas, a precipitação em contornos de grãos é bem mais 

lenta que a precipitação em deslocações. 
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Infelizmente não foram encontrados dados na literatura de modo que os resultados 

encontrados pudessem ser comparados. O que se pode ver é que as curvas de tempos 

finais de precipitação são coerentes com as curvas de tempo inicial. Nota-se,  à primeira 

vista, uma anomalia nas curvas de tempos de precipitação, principalmente naquelas 

referentes à precipitação em contornos de grãos. Essa anomalia se trata de uma 

assimetria na curva tempo-temperatura, que deveria ser simétrica, não apresentado um 

aumento brusco nos tempos de precipitação em altas temperaturas. A primeira 

impressão seria que o modelo estaria errado, porém, esse mesmo modelo foi utilizado 

por Reis, dentre outros autores, na precipitação de MnS em aços elétricos e essa 

assimetria não foi observada nos trabalhos desses autores
(7, 30)

. Como isto ocorre em 

altas temperaturas, quando a difusão deveria estar contribuindo fortemente com a 

precipitação, e como os coeficientes de difusão em contornos de grãos e em tubos para o 

alumínio não foram encontrados na literatura, mas obtidos por equações aproximadas, 

suspeita-se que a causa dessa anomalia seja exatamente o coeficiente de difusão. 

Como exemplo, a figura 5.22 mostra os tempos experimentais e modelados, utilizando o 

modelo proposto, na precipitação de MnS em aços elétricos. 

 

 

Figura 5.22: Tempos de início de precipitação para MnS
(7)

. 
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Como verificado na figura 5.22, os tempos encontrados utilizando o modelo proposto 

para o caso da precipitação de MnS não apresenta a assimetria mencionada acima e 

ainda consegue uma previsão dos tempos de início de precipitação, ainda que com certa 

imprecisão, retirando a suspeita de o modelo não ser capaz de prever corretamente os 

tempos de precipitação. 

 

iii. Curvas PTT 

 

As curvas tempo-temperatura-precipitação dos três aços foram obtidas e são 

apresentadas abaixo, separadas por aço. 

Na figura 5.23, são mostradas as curvas de tempos de início e final da precipitação do 

aço 1 (curva PTT), enquanto na figura 5.24, são apresentadas as curvas PTT do aço 2 e 

na figura 5.25 são apresentadas as curvas PTT para o aço 3. 
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Figura 5.23: Curvas PTT para a precipitação do aço 1. (a) Precipitação em contornos de 

grãos; (b) precipitação em deslocações. 

 

As curvas de início e final de precipitação são bastante coerentes, quando se analisa 

separadamente a nucleação em deslocações e em contornos de grãos, sendo que ambos 

modelos preveem aproximadamente os mesmos tempos de início e final de precipitação 

para temperaturas elevadas. 
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Figura 5.24: Curvas PTT para a precipitação do aço 2. (a) Precipitação em contornos de 

grãos; (b) precipitação em deslocações. 

 

Analisando-se a figura 5.24, assim como a figura 5.23 e a figura 5.25, percebe-se que a 
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temperaturas. Já em altas temperaturas, a análise se torna um pouco mais difícil de se 
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mais detalhes na seção 5.6 abordando fatores cinéticos e termodinâmicos. 
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Figura 5.25: Curvas PTT para a precipitação do aço 3. (a) Precipitação em contornos de 

grãos; (b) precipitação em deslocações. 
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nucleação em contornos de grãos é desprezível
(7)

. Na figura 5.26, é apresentada a curva 

de precipitação experimental, obtida por Iwayama e Haratani
(65)

. 

 

 

Figura 5.26: Curva de tempo de início de precipitação do aço 3
(65)

. 

 

Na figura 5.26 é apresentada a curva de início de precipitação do aço 3. Apesar da falta 

de informação para uma discussão mais aprofundada das curvas PTT, pode-se notar que 

os tempos previstos pelo modelo se aproximam daqueles obtidos na curva da figura 5.26 

para a nucleação em deslocações. Por exemplo, a 1000ºC, o tempo de início de 

precipitação encontrado pelo modelo é de 116s para nucleação em contornos de grãos e 

de 42s para nucleação em deslocações, enquanto pelo gráfico, esse tempo é de 

aproximadamente 25s. Os tempos previstos para precipitação em contornos de grãos 

não condizem com a realidade apresentada na figura 5.26. É possível que o problema 

seja a modelagem de Θ
*
, que foi aproximado. No trabalho de Iwayama e Haratani

(65)
, 

não foi mencionado o tipo de precipitação ocorrido durante o experimento, por isso, 

como os resultados encontrados para nucleação em deslocações se adequam melhor aos 

resultados encontrados pelos autores, pode-se supor que no trabalho desenvolvido por 

eles, a nucleação em deslocações possa ter sido predominante. 
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5.5.3 Coalescimento 

 

Com a equação (4.44) foram calculados os tamanhos dos precipitados, utilizando a 

composição do aço 1 para tempos de vários dias de coalescimento. Os resultados se 

encontram na figura 5.27. 

 

 

Figura 5.27: Tamanho dos precipitados após o coalescimento. 

 

Analisando-se a figura 5.27, percebe-se que o coalescimento dos precipitados de AlN é 

um processo muito lento. Na ampliação do início da curva, percebe-se que o 

coalescimento só se inicia em um tempo importante do ponto de vista do processamento 

dos aços em temperaturas superiores a 1100ºC. Esse resultado já era esperado, uma vez 

que, juntamente com o MnS, o AlN é muito utilizado como inibidor do crescimento de 

grãos e, para essa função, o precipitado deve se manter estável na temperatura de 

recristalização. 
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Na construção das curvas apresentadas na figura 5.27, a intenção era avaliar a partir de 

que temperatura o processo de coalescimento se torna importante. A modelagem do 

coalescimento da forma como foi efetuada apresenta dois graus de liberdade, de modo 

que o tamanho do precipitado, no início do processo de coalescimento, deve ser 

alimentado na equação. Dessa forma, foi escolhido ao acaso um diâmetro inicial para o 

coalescimento de 70μm. Em um futuro trabalho, pode ser interessante avaliar 

experimentalmente os tempos de coalescimento de acordo com a temperatura. Dessa 

forma, com mais dados, a modelagem do coalescimento deixa de ser semi quantitativa, 

como apresentado aqui, e passaria a ser quantitativa. As curvas da figura 5.27 variam 

com a composição do aço, porém, como os processos que regem o coalescimento são os 

mesmos para os aços estudados, optou-se por apresentar apenas os resultados do aço 1. 

É importante destacar que as diferenças são muito pequenas, uma vez que os processos 

de difusão dos elementos na matriz são lentos, a solubilidade do alumínio no aço é 

muito baixa e as energias de ativação do processo de coalescimento são altas, quando 

comparadas com os processos de crescimento
(7)

. 

 

5.5.4 Nucleação e Crescimento em deslocações 

 

Foi utilizado o modelo proposto por Perrard et al.
(53)

 no cálculo da taxa de variação do 

raio do precipitado considerando-se simultaneamente a nucleação e o crescimento dos 

precipitados.  

Para que esse cálculo pudesse ser efetuado, seria necessário encontrar a densidade linear 

de precipitados em deslocações. Esse parâmetro infelizmente não foi encontrado. Para 

que o estudo fosse possível, foram simuladas várias situações utilizado valores em 

diferentes ordens de magnitude. Para que a modelagem fosse matematicamente 

coerente, chegou-se à conclusão que esse termo deve ter ordem de grandeza em torno de 

10
8
grãos/m. Dessa forma, a fim de se analisar as tendências da precipitação com relação 

à temperatura de precipitação e à diferença entre o tamanho final do precipitado e o 

tamanho crítico, foi adotado o valor constante com a composição de 1x10
8
. Esse valor 

possivelmente varia com a composição, mas essa variação não foi considerada aqui 
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como forma de simplificar a modelagem. Foi realizado o modelamento apenas com o 

aço 1, uma vez que uma análise quantitativa não foi possível e não se sabe se a 

densidade linear de precipitados em deslocações é constante com a composição do aço. 

Na figura 5.28 estão apresentadas as curvas de taxas de crescimento do precipitado em 

função da temperatura de precipitação. 

 

 

Figura 5.28: Taxa de crescimento do precipitado considerando-se nucleação e 

crescimento simultaneamente em relação à diferença entre os tamanhos final e crítico do 

precipitado. 

 

Perrard integra a curva da variação da taxa de crescimento no tempo a fim de se 

encontrar o tamanho final do precipitado. A intenção desse trabalho é apenas identificar 

o comportamento desse modelo. Na figura 5.28 são vistas várias curvas de taxa de 

variação do raio do precipitado em relação à diferença entre o tamanho final do 

precipitado e o tamanho atual do precipitado, que pode ser o crítico. Essas curvas 

remetem, em última análise, a competição entre a nucleação e o crescimento, uma vez 

que quanto maior essa diferença, mais o precipitado precisa crescer até chegar ao 

tamanho final. 
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A 1280ºC, quando nenhum processo de nucleação está ocorrendo, a taxa de crescimento 

do raio é constante, indicando apenas a influência do termo referente ao crescimento. À 

medida que a temperatura sobe, de 900ºC a 1200ºC, o precipitado tende a apresentar 

taxas de crescimento global cada vez maiores, indicando que, enquanto os precipitados 

crescem, a taxa de crescimento diminui. Esse resultado já era esperado, uma vez que, 

pelo pressuposto no modelo, os precipitados já nucleados crescem ao mesmo tempo em 

que outros são nucleados, consumindo a supersaturação do meio, e com ela, a taxa de 

crescimento global do precipitado. O leitor deve observar que à medida que o 

precipitado cresce, seu tamanho se aproxima do tamanho final de precipitação, portanto, 

no gráfico, o fenômeno de crescimento equivaleria a ―caminhar‖ para a origem dos 

eixos. 

À temperatura de 1270ºC, ocorre uma diminuição da taxa global de crescimento do 

precipitado. Para avaliar a influência da temperatura, foi construído um gráfico com as 

curvas de taxa global de crescimento em relação à temperatura, como mostrado na 

figura 5.29. 

 

 

Figura 5.29: Taxa de crescimento do precipitado considerando-se nucleação e 

crescimento simultaneamente em relação à temperatura de precipitação. 
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Na figura 5.29, está mostrado como a temperatura influencia na taxa de crescimento, 

porém, diferente da figura 5.28, essa figura mostra em que temperaturas ocorre o início 

e o final do processo de precipitação. Pode-se ver claramente a faixa de temperaturas 

em que a nucleação contribui para a taxa global de precipitação. Até aproximadamente 

700ºC, todas as curvas convergem para a curva do crescimento, indicando que em 

temperaturas abaixo dessa, a taxa de nucleação heterogênea em deslocações se torna 

baixa, devido à baixa velocidade de difusão. Em temperaturas superiores à temperatura 

final indicada, 1280ºC, apesar de não ter sido modelado, a taxa de crescimento dos 

precipitados deve se tornar negativa, ou seja, os precipitados devem ser dissolvidos, já 

que em temperaturas dessa ordem, a solubilidade dos elementos na matriz se torna 

maior que a concentração efetiva dos elementos na matriz. 

 

5.6 Nucleação em C.G versus Nucleação em Deslocações 

 

Depois de toda a discussão realizada até aqui, sobre precipitados, formas de 

precipitação, termodinâmica e cinética da nucleação, falta discutir um último tópico, 

que é o favorecimento da nucleação em contornos de grãos e em deslocações. A 

intenção de se precipitar compostos em aços elétricos, como já foi dito, é a de barrar o 

crescimento dos contornos de grãos. Assim, a nucleação em deslocações não é desejada, 

uma vez que os precipitados que aí se formarem não cumprem sua função, já que estão 

―no lugar errado‖. 

A análise da precipitação em temperaturas inferiores a aproximadamente 900ºC é fácil, 

uma vez que uma diferença grande é vista nos tempos de precipitação, como foi 

discutido na seção 5.5.3(iii). Os tempos de precipitação para nucleação em contornos de 

grãos são muito maiores que aqueles encontrados para nucleação em deslocações. Dessa 

forma, em baixas temperaturas, a precipitação vai ocorrer em deslocações. 

A análise da precipitação em temperaturas superiores a 900ºC, por outro lado, não pode 

ser feita apenas levando-se em consideração as curvas PTT dos aços. Isto por que, para 

se calcular os tempos iniciais, e consequentemente, finais, de precipitação, foi realizado 

o ajuste de Θ
*
 para a temperatura em que a taxa de nucleação fosse máxima, em torno 
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de 1100ºC, para a referência encontrada
(65)

. Dessa forma, para todos os aços, em 

temperaturas próximas a 1100ºC, os tempos de precipitação são iguais. Por esse motivo, 

outros parâmetros devem ser analisados para que uma conclusão possa ser formada. 

A análise a seguir tem como finalidade apenas comparar a nucleação em contornos de 

grãos e em deslocações, de forma que não há necessidade de se avaliar os mesmos 

parâmetros para os três aços estudados. Dessa forma, será feita a avaliação para apenas 

um dos aços estudados. 

Na figura 5.30, são apresentadas as curvas de ∆G
vol

 e de ∆G
*
 para a nucleação em 

contornos de grãos e em deslocações no aço 1. 

 

 

Figura 5.30: Curvas de ∆G
vol

 e de ∆G
*
 para a nucleação em contornos de grãos e em 

deslocações do aço 1. 

 

Analisando-se as curvas de ∆G
vol

 e de ∆G
*
 mostradas na figura 5.30, a conclusão obtida 

seria que a nucleação em deslocações é sempre favorecida (menores valores de ∆G
vol

 e 

∆G
*
). Para baixas temperaturas, esse resultado confirma o que foi dito anteriormente, e 

percebe-se que abaixo de 1000ºC, aproximadamente, os valores de ∆G
*
 para a 

nucleação em deslocações é pelo menos uma ordem de grandeza menores que aqueles 

para nucleação em contornos de grãos. Porém, há um detalhe a ser comentado. Como 

não foi possível calcular ξ
C.G.

, como descrito nas seções 4.1.5.2 e 5.2.5 item i, foi 

utilizado um valor aproximadamente igual ao valor do parâmetro ξ
Desl.

. Porém, uma 

avaliação do ocorrido mostra que o valor de ξ
C.G.

 deve ser menor que o de ξ
Desl.

, se 

aproximando de zero, uma vez que pela análise efetuada, a criação de novas áreas no 
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caso de precipitação em contornos de grãos requer menos energia que aquela liberada 

na destruição do contorno de grão ferrítico existente. Por esse motivo, foi feita a 

modelagem de ∆G
*
 para o caso de ξ

C.G.
 assumir o valor 0,2. O resultado encontrado para 

o aço 1é mostrado na figura 5.31. 

 

 

Figura 5.31: Delta G crítico de nucleação  para o caso de ξ
C.G.

=0,2 no aço 1. 

 

Analisando agora a figura 5.31, percebe-se que em temperaturas maiores que 

aproximadamente 1000ºC, a nucleação em contornos de grãos passa a ser favorecida. 

Não se pode, a partir da modelagem utilizada, e utilizando os dados encontrados, 

apenas, definir exatamente a temperatura em que ocorre a inversão do local de 

precipitação, de contornos de grãos para deslocações, uma vez que não foi possível 

calcular o valor de ξ
C.G.

. Ao se variar esse parâmetro, a temperatura em que ocorre a 

mudança também varia. Foi realizado, também, uma simulação para o caso de ξ
C.G.

 

valer 0,1. Nesse caso, em temperaturas acima de 800ºC, já ocorria mudança do sítio 

preferencial de nucleação. É preciso também destacar, que mesmo que um sítio seja 

favorecido em relação a outro, não necessariamente 100% da nucleação vai ocorrer 

nesse sítio, mas quanto maior a diferença entre as energias requeridas, mais favorecido 

um mecanismo fica em relação ao outro. A análise do r
*
 leva a resultados idênticos, uma 

vez que esse parâmetro depende diretamente de ∆G
*
. 
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Na figura 5.32, é apresentada a comparação das taxas de nucleação em contornos de 

grãos e em deslocações para o aço 3. Dessa vez os resultados foram modelados 

utilizando o aço 3 por que esse apresentou inicialmente taxas de nucleação em 

contornos de grãos e em deslocações semelhantes, fato que não ocorreu com o aço 1. A 

diferença ocorrida para as taxas encontradas para o aço 1 são justificáveis, como foi 

feito na seção 5.5.1, porém, como a intenção era avaliar o efeito do parâmetro ξ
C.G.

, as 

diferenças são mais perceptíveis para aços cuja modelagem não apresente 

particularidades, como ocorreu no caso do aço 3. 

 

 

Figura 5.32: Taxa de nucleação em deslocações e em contornos de grãos para ξ
C.G.

=0,2 

no aço 3. 

 

A partir da figura 5.32, confirma-se o que a termodinâmica aponta: Em temperaturas 

elevadas, a nucleação em contornos de grãos é favorecida em relação à nucleação em 

deslocações. Percebe-se, ainda, a partir dessa figura, que apesar de um processo ser 

favorecido em relação ao outro, o processo desfavorecido não deixa de ocorrer. 

Assim, após essa análise, o que fica é que a nucleação de AlN em aços elétricos pode 

ocorrer em dois sítios preferenciais de nucleação: Os contornos de grãos, locais onde os 
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a precipitação é desejável e requerida, e em deslocações, onde a precipitação não é 

desejável. O processo de precipitação em baixas temperaturas é fortemente favorecido 

em deslocações, enquanto em temperaturas mais altas, a precipitação em contornos de 

grãos se torna preferencial. 
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Capítulo 6: Considerações Finais 

 

Foi efetuado um estudo termodinâmico e cinético da precipitação de AlN em aços 

elétricos. A seguir, são apresentadas as conclusões obtidas com o trabalho e algumas 

sugestões para trabalhos futuros de forma a melhorar e/ou aplicar o modelo utilizado. 

 

6.1 Conclusões 

 

A modelagem do AlN em aços elétricos foi efetuada em Excel, por ser um programa de 

fácil interface e grande acessibilidade, de forma que possa ser utilizada e aplicada na 

predição de propriedades da precipitação do AlN em aços elétricos. Também foi feita 

uma comparação entre duas equações, propostas por autores distintos, para o cálculo da 

componente elástica da variação da energia de Gibbs envolvida na precipitação e um 

estudo final de um modelo que propõe avaliar a taxa de crescimento de precipitados 

levando em consideração a nucleação e o crescimento de precipitados simultaneamente. 

As conclusões obtidas com o estudo estão sintetizadas a seguir. 

i. A modelagem coerente da nucleação não oferece resultados compatíveis com a 

realidade. Dessa forma, concluiu-se que a precipitação de AlN é semi coerente 

com a matriz. 

ii. As curvas de ∆G
Q
 representam a força motriz da nucleação e apresentam um 

valor mínimo em temperaturas próximas a 1100ºC. Em temperaturas menores, 

devido à diminuição da velocidade de difusão, os valores de ∆G
Q
 tendem a ficar 

menos negativos, enquanto em temperaturas maiores que 1100ºC, graças à 

diminuição da supersaturação, os valores absolutos de ∆G
Q
 voltam a cair. 

iii. Foram testados dois modelos para a predição da componente elástica da variação 

total da energia livre de Gibbs para a precipitação, ∆G
E
. O modelo utilizado por 

Robson apresenta resultados maiores em uma ordem de magnitude quando 

comparados a ∆G
Q
, resultados que impediria teoricamente a nucleação. O 
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modelo utilizado por Sun, por sua vez, gera resultados de mesma ordem de 

magnitude de ∆G
Q
, o que viabiliza, termodinamicamente, a nucleação 

heterogênea em contornos de grãos e em deslocações. 

iv. De acordo com o modelo utilizado, os termos ∆G
E
 e ∆G

L
 não são dependentes 

da composição do aço. 

v. A equação (4.21) não é indicada para o cálculo do ângulo formado entre o 

precipitado e o grão de ferrita adjacente. Acredita-se que a energia liberada com 

a destruição do contorno de grãos ferrita-ferrita seja maior que a energia gasta na 

formação das novas superfícies AlN-ferrita, de forma que o balanço de energia 

deveria conter um termo adicional para a contabilização dessa energia extra. 

vi. Foram avaliadas as curvas de ∆Gvolumétrico para a nucleação coerente e semi 

coerente utilizando ambos modelos para a predição de ∆G
E
 (o modelo de 

Robson e o de Sun). Todos os resultados obtidos na modelagem coerente e os 

resultados semi coerentes utilizando o modelo de Robson para a predição de 

∆G
E
 foram positivos, o que impediria termodinamicamente a precipitação. Esse 

foi o fator decisivo a favor da nucleação semi coerente. 

vii. A partir das curvas de ∆Gvolumétrico, observa-se que em baixas temperaturas, a 

precipitação em deslocações é favorecida, graças à contribuição do termo ∆G
L
. 

Porém, em altas temperaturas, esse termo tende a  

viii. As curvas de taxa de precipitação apresentaram valores máximos dependentes 

do teor dos elementos Al e N no aço. As temperaturas correspondentes a esses 

picos foram um pouco maiores que as esperadas, e acredita-se que esse desvio se 

deve à difusão do alumínio em aço, pois o coeficiente utilizado não é 

especificamente para difusão em aços elétricos, mas para aços com teores de até 

20% de alumínio. 

ix. Os tempos encontrados para os processos de coalescimento foram muito longos, 

porém, diminuem com o aumento da temperatura de coalescimento, já que a 

temperatura atua diretamente nas taxas de difusão. Em temperaturas acima de 

1100ºC, podem ocorrer mudanças no tamanho do precipitado em tempos 
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inferiores a um dia, indicando que os processos de coalescimento se tornam 

importantes durante a fabricação dos aços elétricos, e não devem ser 

desconsiderados. 

x. A análise da nucleação e crescimento simultâneos indicou que em temperaturas 

abaixo de 700ºC, aproximadamente, ocorre apenas coalescimento dos 

precipitados, porém, em temperaturas acima desta, os processos de nucleação 

começam a contribuir efetivamente com as taxas de crescimento do precipitado. 

Em temperaturas próximas a 1280ºC, ocorre uma diminuição drástica da taxa de 

crescimento do precipitado, indicando que a nucleação não ocorre em 

temperaturas superiores a essa. 

 

6.2 Contribuições Originais 

 

Neste trabalho, foram estudados os processos de nucleação e crescimento de 

precipitados de AlN em aços elétricos de grão orientado, tanto do ponto de vista 

termodinâmico quanto cinético. Os resultados encontrados apresentam importância 

industrial e acadêmica, e foram realizadas as seguintes contribuições originais: 

i. Foram comparados dois modelos para a previsão do valor do termo ∆GE, 

chegando-se à conclusão que um deles (o modelo proposto por Robson et. 

al.(27)) não é indicado para a previsão da energia relacionada à deformação 

elástica para o caso de a nucleação dos precipitados ser semi coerente. 

ii. A nucleação e crescimentos foram modelados de maneira simultânea 

(adaptando-se um modelo proposto para a nucleação de Al(C,N) em ferrita) para 

a precipitação do AlN em deslocações em aços elétricos. Apesar de a 

modelagem ter sido feita, neste trabalho, apenas semi quantitativa, e apenas para 

a nucleação em deslocações, ela abre espaço para que outros pesquisadores 

continuem o trabalho e possam aperfeiçoar modelos capazes de abordar essas 

duas etapas de maneira conjunta. 
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6.3 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Em vista das dificuldades e pontos de melhoria, os pontos a seguir foram propostos 

como forma de continuar o trabalho realizado até aqui. 

i. Obterem-se, experimentalmente, os coeficientes de difusão do alumínio em aço 

elétrico, tanto na matriz do aço elétrico, quanto no caso da difusão em tubos e 

em contornos de grãos. 

ii. Obterem-se experimentalmente, dados mais refinados sobre a precipitação do 

AlN em aços elétricos, de forma a melhorar a predição de Θ
*
 e, com isso, as 

predições dos tempos iniciais de precipitação. 

iii. Obterem-se experimentalmente as curvas PTT da precipitação de AlN em aços 

elétricos, de forma a se comparar e ajustar melhor o modelo. 

iv. Procurar correlações para a estimativa de ξ
C.G.

, uma vez que a equação proposta 

não é válida para a precipitação de AlN em aços elétricos. 

v. Ampliar o estudo do modelo que propõe nucleação e crescimento simultâneos a 

fim de que ele possa ser utilizado na predição dos tamanhos finais dos 

precipitados. 

vi. Aplicar a modelagem, de forma que seu uso contínuo gere dados para o próprio 

ajuste do modelo e seu uso em escala teórica ou industrial. 
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Capítulo 8: Anexos 

 

Anexo 1 – Cálculo das frações molares no equilíbrio 

 

Inicialmente, é preciso ajustar a equação do produto de solubilidade, pois esta é dada 

para concentrações em peso de Al e N, sendo que as variáveis de interesse são as 

frações molares de Al e N. 

Para simplificar os cálculos, como a solução é extremamente diluída, é bastante 

razoável considerar que a concentração em peso possa ser definida como na equação 

(I.1) 

    
{ }   

     
      (I.1) 

Na equação I.1, MFe e Mi representam as massas molares dos elementos Fe e i (i=Al ou 

N) e {i} representa a concentração percentual em massa do elemento i. 

Isolando-se {i} na equação (I.1) e substituindo o resultado separadamente para Al e N 

na equação (3.1), chega-se à equação (I.2). 

        
      

    

   
 
     

   

   
    (I.2) 

Substituindo-se a equação (3.2) na equação (I.2) e os valores das massas molares dos 

elementos Fe, Al e N, chega-se a uma equação que correlaciona a temperatura com as 

concentrações de equilíbrio, X
e
Al e X

e
N. Esta equação está indicada na equação (I.3). 

    
 

             
   

      (I.3) 

Na equação acima, A e B são constantes encontradas a partir da literatura e T é a 

temperatura absoluta. 

Utilizando-se um balanço de massa simples, a massa do elemento i na matriz original 

deve ser igual à massa do elemento consumida na precipitação mais a massa do 

elemento dissolvida em equilíbrio, como mostrado na equação (I.4). 
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     (I.4) 

Em que X
mo

i representa a fração molar do elemento i (i=Al ou N) na matriz original, Xn 

é a fração do elemento consumida no precipitado, X
AlN

i é a fração molar do elemento i 

no precipitado AlN e X
e
i é a fração molar do elemento i em equilíbrio químico. Nota-se 

que Xn tem o mesmo valor para Al e N, já que a reação é 1:1 e X
AlN

i vale 0,5 para 

ambos elementos nesse precipitado. Substituindo-se o valor de X
AlN

i e isolando-se X
e
i 

na equação (I.4), chega-se à equação (I.5). 

  
  

  
        

    
     (I.5) 

Substituindo-se i por Al e por N na equação (I.5) e em seguida substituindo-se as duas 

equações encontradas na equação (I.3), obtém-se a equação (I.6). 

    
 

  
        (   

        )   
         

       
   (I.6) 

A equação (I.6) relaciona Xn e T, já que os valores das concentrações dos elementos na 

matriz original são dados. Dessa forma, essa equação deve ser resolvida em função de T 

e os resultados encontrados para cada valor de temperatura são substituídos na equação 

(I.5) para o Al e para o N e os valores das respectivas concentrações de equilíbrio são 

encontradas. 
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