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RESUMO 

Pesquisa 

o presente trabalho tem por objetivo apresentar o equipamento de tecnologia 
mais avançada adquirido pelo Departamento de Engenharia Mecânica e de 
Materiais (DE/4) do IME. Trata-se de dispositivos e softwares que, baseados na 
Microscopia Eletrônica de Varredura, realizam análises através das técnicas de 
Difração de Elétrons Retro-Espalhados (EBSD) e Microscopia de Imagens por 
Orientação (MIO). Estes métodos, adicionados à Microscopia Ótica tradicional, 
permitem a investigação pontual de pequenas regiões do l1wte ria I, tais como, 
contornos e interfaces, interior do grão e de fases, bem como determinam a orientação 
cristalina dos grãos e a textura cristalográfica do material. A interação entre essas 
técnicas permite a criação de um poderoso sistema para o estudo e desenvolvimento 
de novos materiais e de tratamentos tennomecânicos, facilitando, assim, a pesquisa 
científica e tecnológica. 

Neste trabalho descreve-se de modo simples e compreensível os princípios 
de operação e utilização dos equipamentos; e são apresentados exemplos das 
diversas análises extraídas de recentes estudos desenvolvidos pelo Grupo de 
Textura Cristalográfica do IME (GTC-IME). 

Palavras-chaves: textura, microtextura, MEV, EBSD, MIO. 

* Mestre em Ciências dos Materiais pelo IME - Doutoranda do DE/4. 
** Capitão; Mestre em Ciêocias, Professor Assistente do IME - Seção de Engenharia Mecânica e de 
Materiais - DE/4. 

*** PhD, Professor Titular do I M E  - Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais - DE/4. 

C 411 i VoL XVII - NQ 3 - 3Q Quadrimestre de 2000 5 



TECNOLOGIA DE PONTA NO IME 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, para um grande número de materiais policristalinos, observou-se que, para 
se ter um bom entendimento de suas propriedades macroscópicas era necessário o uso de 
técnicas capazes de relacionar a textura cristalográfica com a microestrutura dos materiais. 

A Difração de Elétrons Retro-Espalhados (EBSD) é uma técnica utilizada em conjunto 
com a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) ,  onde se obtém informações 
cristalográficas dos materiais . Essa técnica, com o auxílio da Microscopia de Imagens por 
Orientação (MIO), se torna uma ferramenta muito importante para descrever as principais 
características dos materiais. Isto porque, ela permite ao pesquisador analisar de forma 
qualitativa e quantitativa a relação de orientação entre grãos vizinhos, obter um grande número 
de informações à respeito da textura cristalográfica, identificar fases através de sua rede 
cristalina, entre outros.  Assim, a integração destas informações possibilita abordagens 
inteiramente novas para o estudo da microestrutura dos materiais . 

DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORIENTAÇÕES 
CRISTALINAS 

A Figura 1 ilustra os elementos essenciais necessários à obtenção e identificação de 
padrões de Kikuchi, em associação com o ME V, para amostras sólidas. O feixe vertical de 
elétrons atinge a amostra, a qual encontra-se inclinada de 70° ± 1 0°. Uma tela de fósforo, 
posicionada em frente à amostra, dentro da câmara de vácuo do MEV, revela os padrões de 
Kikuchi produzidos pelos elétrons retroespalhados. Estas imagens são capturadas por uma 
câmara de alta resolução, conectada por fibra ótica à unidade de controle e ao computador, 
onde os padrões são analisados.  O sistema de microtextura controla o feixe eletrônico do 
MEV durante a análise de MIO, registrando as coordenadas pontuais dos padrões de Kikuchi . '  

6 

Controle 
do MEV 

Figura 1: Arranjo experimental para análise automática de EBSD acoplada ao MEV 
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IDENTIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO CRISTALOGRÁFICA 
ATRAVÉS DE PADRÕES DE KIKUCHI 

Os Padrões de Kikuch? consistem de bandas de alta intensidade obtidas por difração de 
elétrons retroespalhados. Quando a condição de Bragg é satisfeita, o fenômeno da difração 
ocone. Os elétrons incidentes nos planos de difração da rede cristalina são refletidos segundo 
o ângulo de Bragg. Isto resulta no surgimento de dois cones de difração de elétrons. Se o 
ângulo de Bragg é pequeno, o ângulo de abertura do cone é grande, conseqüentemente, a 
interseção com um plano de projeção resulta em duas linhas praticamente paralelas . Tais 
linhas são chamadas de linhas de Kikuchi. Cada banda, ou cada par de linhas paralelas, 
representa um plano cristalográfico em particular. O espaçamento entre estas linhas é 
inversamente proporcional ao espaçamento interplanar. 

O padrão de Kikuchi é essencialmente um mapa das relações angulares num cristal. As 
variações nos padrões estão relacionadas com o parâmetro de rede, o qual pode alterar a 
distância entre as linhas de Kikuchi ; o fator de estrutura relacionado com a intensidade das 
bandas para diferentes elementos atômicos ;  o fator de absorção relacionado com as bandas 
de certos planos que não difratam. Para identificar o padrão é necessário reconhecer os pólos 
(pontos de encontro entre bandas) principais ou o pólo perpendicular ao plano da amostra 
analisada, obtendo-se, assim, a orientação do cristal. 

A Figura 2 mostra (a) a geometria de formação de um padrão de Kikuchi, (b) o padrão 
resultante e (c) um padrão indexado obtido por MIO. 
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Figura 2: (a) Geometria de formação de um padrão de Kikuchi, (b) um padrão resultante e (c) um padrão indexado obtido 
por MIO. 
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DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ORIENTAÇÕES 
A PARTIR DOS PADRÕES DE KIKUCHI 

Os padrões obtidos por EBSD são analisados no MIO a fim de se obterem informações 
cristalográficas detalhadas à respeito da área analisada. Para que seja  possível realizar a 
identificação do padrão é necessário, inicialmente, transferi -lo pixel por pixel para o 
computador através de uma placa de vídeo. Feito isso, as bandas e pólos presentes em cada 
padrão são identificados por um código computacional de reconhecimento. 

Os padrões obtidos pelo EBSD possuem um intenso ruído de fundo, que deve ser levado 
em consideração durante o processamento da imagem. Para a análise das bandas de difração, 
utiliza-se a transformada de HoughY onde cada ponto (Xj,Yj) da imagem original é transformado 
numa curva senoidal no espaço de Hough através da relação: 

( 1 )  

Onde <p representa a inclinação de cada banda no padrão de Kikuchi e p a distância da 
linha média de cada banda em relação à origem. Portanto, cada ponto na imagem original 
representa uma curva senoidal no espaço de Hough. 

Para se obter a imagem em tons de cinza,5 cada ponto do padrão original (Xj,Yj) deve ser 
transformado para o espaço de Hough, levando em conta sua intensidade. As bandas são 
classificadas de acordo com sua intensidade, e as sete mais intensas são usadas para indexar 
o padrão. Os dados obtidos de cada padrão (ângulo de cada linha e ângulos entre linhas) são 
comparados com arquivos de dados contendo as informações cristalinas teóricas para a 
estrutura do material estudado. Assim, várias orientações possíveis que se ajustem ao 
padrão analisado são tentadas, sendo escolhida a melhor solução segundo um índice de 
confiança (CI) . 

Uma área pré-selecionada (incluindo, por exemplo, vários grãos) pode ser investigada 
definido-se uma rede de pontos, nos quais o feixe eletrônico estaciona, realizando a análise 
ponto a ponto. O arquivo de dados possui informações sobre a fase cristalina, coordenadas 
de cada ponto, orientação cristalográfica, índices de qualidade da imagem e de confiança da 
identificação. Com estas infonnações é possível construir diferentes mapas mostrando aspectos 
diversos da microestrutura e micro textura do material. 

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE EBSD E MIO 
A MATERIAIS METÁLICOS 

As amostras usadas para análise por MIO devem possuir uma superfície plana com 
acabamento polido e l ivre de tensões superficiais introduzidas pelo método de preparação. 
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Conseqüentemente, o polimento eletrolítico seguido de leve ataque, para revelar os contornos 
de grão e evitar a formação de camadas indesejadas de óxido, costuma ser a melhor opção de 
preparação. Algumas características intrínsecas da amostra como deformação (em amostras 
laminadas, por exemplo) podem prejudicar a qualidade do padrão obtido devido à presença 
de tensões internas e distorções da rede. O limite de deformação em que é possível realizar 
MIO depende de cada material ; em latão-a, por exemplo, a experiência deste grupo revela 
70% de deformação em laminação como uma condição crítica para análise. 

Aço Livre de Intersticiais 

Uma amostra recristalizada de aço LI foi estudada. A amostra foi devidamente preparada 
com polimento eletrolítico a fim de se obter um melhor resultado. 

A Figura 3(a) mostra uma imagem de índice de qualidade obtida por MIO em uma área 
selecionada. Uma rede de hexágonos é usada onde cada um deles cOlTesponde a um ponto de 
medida de orientação. Os tons de cinza desta figura estão relacionados ao índice de qualidade 
dos padrões de Kikuchi obtidos. Quando as orientações dos pontos de medida são levadas 
em conta, é possível construir uma imagem representando a microestrutura. Isto é mostrado 
em (b), onde cada cor representa um grão (para este artigo as cores foram impressas em 
diferentes tons de cinza) . Com as orientações é possível ainda determinar o tipo de contorno 
de grão; em (c) são apresentados os contornos de alto ângulo (> 15°) em linhas espessas e 
contornos de baixo ângulo « 15°) em linhas finas. 

- - -
125.0 11m = 5 sleps 125.0 11m = 5 sleps 125.0 11m = 5 sleps 

(a) (b) (c) 

Figura 3: (a) ! magem de índice de qualidade de M IO, (b) mapa de grãos, (c) mapa de ângulo das interfaces. 
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A Figura 4 ilustra as Figuras de Pólo diretas obtidas, e a Figura 5 mostra as l inhas de 
nível da função de distribuição de orientações cristalinas (FDOC) obtidas. Nestas figuras 
fica evidente a presença de um espalhamento em torno das fibras de textura 'Y - { 1 1 1 }  <uvw> 
e ex - { hkl } < 1 1  O>, ambas retidas durante a recristalização do aço LI. 
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Figura 4: Figura de Pólos de um aço LI 
recristalizado 

Figura 5: Função de Distribuição de Orientações Cristalinas de um aço LI recristalizado 
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Recristalização em Latão-a 

o processo de nucleação e crescimento durante a recristalização de latão-a, vem sendo 
estudado no GTC-IME.6,7 Os dados apresentados a seguir cOlTespondem a uma amostra 
deformada 70% e recristalizada a 450°C por um minuto. A Figura 6 apresenta uma micrografia 
de uma banda de cisalhamento onde novos grãos foram nucleados durante a recristalização 
parcial. Na Figura 7 é apresentado um mapa de orientações de grãos onde cada cor (aqui 
apresentadas com diferentes tons de cinza) corresponde a um plano cristalino paralelo ao 
plano da amostra; em (c) a Figura de Pólos discreta é apresentada onde os pontos são impressos 
com as cores correspondentes de cada região da amostra. 

Figura 6: Micrografia de MEV de uma banda de cisalhamento onde surgiram novos grãos durante a recristalização parcial 

10101 111 

RO 100 RO 

101 

(b) 

- 111 110 10.50 11m = 15 steps 
(a) (c) 

Figura 7: (a) Mapa de orientações de uma região da micrografia anterior, (b) padrão de referência entre cores e planos 
e (c) Figura de Pólos Discreta para a mesma área. 
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Desorientação em Cobre Deformado Dinamicamente 

Com a MIO é possível classificar os contornos de grão segundo o critério de Brandon,8 
determinando o tipo de contorno de grãO observado. Este critério leva a um parâmetro "1:", 
que representa o intervalo de coincidência entre duas redes cristalinas (CSL - coincidence 
site lattice) .  Tal parâmetro pode ser levantado para cada par de grãos. 

Cobre deformado sob as condições dinâmicas da formação do jato perfurante de uma 
munição de carga oca tem sido estudado no Grupo. Nestes materiais ocorre recristalização 
dinâmica, cujos grãos são separados em diversas zonas com microestrutura marcadamente 
diferente. Uma destas regiões é mostrada na Figura 8 através um mapa de índice de qualidade 
dos padrões de Kikuchi,  onde os contornos de grão que satisfazem o critério de Brandon para 
I até 9 são marcados em negrito. 

15.00 J.lm = 15 steps Shaded 10 O ... 

Figura 8: Mapa de índice de qualidade dos padrões de Kikuchi com os contamos de grão com L até 
9 realçados em linhas espessas 

A Figura 9 mostra, para esta mesma região, as curvas de nível de uma função de distribuição 
de desorientação, que é a distribuição da freqüência com que os contornos de grão podem ser 
expressos por um ângulo de rotação em torno de um eixo comum a grãos vizinhos. Estes eixos 
são representados na forma de Figura de Pólos Inversa, com a rotação correspondente 
apresentada em graus no topo de cada figura, de modo a poder-se indexar os eixos. 
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Figura 9: Função de Distribuição de Desorientação mostrada sob a forma de par ângulo/eixo 

CONCLUSÕES 

A Microscopia de Imagens por Orientação é uma poderosa ferramenta para a análise 
avançada da micro textura, uma vez que realiza a identificação dos padrões de Kikuchi de 
forma inteiramente automatizada. Sua aplicação em amostras sólidas permite a análise de 
grandes áreas, caracterizando a orientação cristalográfica local, a qual pode ser diretamente 
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relacionada aos aspectos microestruturais da amostra. O fato de as medidas serem automáticas 
possibilita a obtenção de dados suficientes para permitir análises estatísticas, conferindo 
representatividade à caracterização das microestruturas. 

O controle das propriedades dos materiais através do processamento termomecânico 
requer um controle da microestrutura. Além desta, também a microtextura pode ser um 
fator crítico na relação entre composição, processamento e propriedades obtidas . 
Exatamente por isso a Microscopia de Imagem por Orientação tem se tornado uma 
ferramenta fundamental para pesquisa científica e tecnológica, para o desenvolvimento 
de materiais e controle de qualidade. m:l 
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Triste éPoca! É mais fácil desintegrar um átomo 
que um preconceito. 

Albert Einstein 

o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. 
Isaac Newton 
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