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RESUMO 

 

O cobre e suas ligas apresentam um conjunto de propriedades mecânicas, elétricas e químicas, 

que somadas são de alta relevância para indústria e progresso da tecnologia. Por isso, o estudo 

do seu comportamento a nível microestrutural e influência de parâmetros associados à sua 

conformação mecânica são necessários a fim de controlar e determinar valores que permitiram 

a eficiência na produção e aplicação desse metal, diminuído possíveis exageros de processo ou 

alcance limitado das suas propriedades. Nesse trabalho foi estudado incialmente o impacto do 

grau de deformação, imposto durante a laminação, na recristalização do Cobre comercialmente 

puro, em seguida foi avaliado as consequências das variações da exposição do metal ao forno, 

e por fim foi analisado de forma qualitativa o tamanho de grão resultante no processo e seu 

impacto na dureza. Assim, foi possível concluir que quanto maior o grau de deformação 

aplicado, para uma mesma temperatura, menor a quantidade de tempo requerida para ocorrer a 

nucleação e recristalização de novos grãos. Para uma amostra com 46% de redução, a 

recristalização foi obtida somente após 40 minutos no forno, em temperatura de recristalização, 

120°C, já para a amostra reduzida em 80% foi necessário somente 20 minutos de exposição a 

essa temperatura. A dureza acompanhou como esperado o aumento do tamanho de grão, quanto 

maior o grão menor a dureza obtida, e para a amostra mais deformada obteve-se maior variação 

de dureza compara a amostra com 46% de deformação. 

 

Palavras-chave: Cobre. recristalização, dureza. 



 

ABSTRACT 

 

Copper and its alloys have a set of mechanical, electrical and chemical properties, which are of 

high relevance for industry and technology progress. Therefore, the study of its behavior at the 

microstructural level and influence of parameters associated with its mechanical conformation 

are necessary in order to control and determine values that allowed the efficiency in the 

production and application of this metal, diminished possible exaggerations of process or 

limited scope of its properties. In this work, the impact of the degree of deformation imposed 

during the rolling in the recrystallization of the copper was studied, and the consequence of the 

variation of the exposure of the metal in the furnace was evaluated and finally the qualitative 

analysis of the resulting grain size in the process and its impact on the hardness. Thus, it was 

possible to conclude that the higher the degree of deformation applied, for the same 

temperature, the less the amount of time required for nucleation and recrystallization of new 

grains. For a sample with a 46% reduction, recrystallization was only obtained after 40 minutes, 

in the oven at a recrystallization temperature of 120 ° C, but for the sample reduced by 80%, 

only 20 minutes of exposure at this temperature were required. The hardness followed the 

expected increase in grain size, the larger the grain the lower the hardness obtained, and the 

more deformed sample the greater the hardness variation compared to the sample with 46% 

deformation. 

Keywords: Copper, recrystallization, toughness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por suas características de alta condutividade térmica e elétrica, resistente a 

corrosão e altamente maleável o cobre é largamente aplicado na indústria, principalmente nos 

setores de eletrônica, civil, bélico, agricultura, transporte e saúde, sendo o terceiro metal mais 

utilizado no mundo, superado somente pelo aço e alumínio.  Seu uso é datado de 9000 a.C. no 

oriente médio seu emprego foi tão importante que deu nome à era do Cobre e Bronze no período 

neolítico. O cobre já foi considerado um metal raro e de valor elevado, até ser encontrado em 

outras formas incluindo no seu estado elementar, seu uso se popularizou principalmente 

associado a outros elementos como por exemplo com o estanho, formando o bronze. Na 

natureza esse elemento é encontrado principalmente na forma de calcopirita CuFeS2, minério 

com o maior teor do metal. 

O cobre pode ser conformado por diversos processos, na extrusão e trefilação suas 

ligas dão forma a cabos, tubos e fios, na laminação para obtenção de placas, folhas e lâminas 

muitos finas. A laminação é definida como o processo de conformação em que os metais são 

comprimidos ao ser submetido a passagem entre dois rolos giratórios e tem sua espessura 

reduzida e comprimento aumentado. Nesse processo o metal é submetido a altas tensões 

compressivas aliado a alta produtividade e exatidão dimensional. As tensões superficiais 

cisalhantes são resultantes do atrito entre os rolos no metal. Se os esforços forem realizados a 

temperatura maior que a temperatura de recristalização, cerca de 0,5 a 0,6 da temperatura de 

fusão as discordâncias se movem para formar combinações regulares, dá se o nome de 

laminação a quente, aplicado quando é desejado redução expressiva, e se a temperaturas 

menores que a recristalização, chama-se de laminação a frio. 

Quando um material cristalino é submetido a esforços que o deformam 

plasticamente, como por exemplo no processo de laminação, a microestrutura presente é 

caracterizada por grãos alongados e encruados, aumento da dureza em razão da deformação 

plástica, quando o metal for submetido a temperatura iguais ou superiores a temperatura de 

recristalização ocorre a nucleação e se houver tempo hábil crescimento de novos grãos sem a 

mudança de fase, reduzindo as altas deformações plásticas. A recristalização acompanha a 

redução de força e dureza do material aumentando consequentemente sua ductilidade, o 

material volta as suas condições iniciais, possibilitando maior facilidade para novas 

deformações.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
O presente estudo tem como objetivo compreender o comportamento de 

recristalização do cobre quando submetido deformação plástica no processo de laminação. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

• Investigar o impacto do grau de deformação prévio na recristalização e a influência no 

grau de recristalização provocado; 

• Investigar o efeito da variável tempo na recristalização do material deformado; 

• Avaliar a microestrutura do metal em função das variáveis;  

• Avaliar as variações de dureza em função das variáveis anteriores. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Cobre eletrolítico  
 Sendo um dos prováveis metais mais usados pelo homem a utilização do cobre é datada 

mesmo antes da descoberta e manipulação do ferro. Entretanto, hoje está na terceira posição 

dos metais mais utilizados, esse fato se deve principalmente ao seu custo relacionado com a 

quantidade disponível para utilização na crosta terrestre, mas mesmo assim o conjunto de 

característica do cobre puro, e seu emprego junto a outros elementos faz seu uso insubstituível 

para uma lista de aplicações (INFOMET, 2017). 

 Sendo um metal de transição, o cobre puro, possui massa específica de 8,96g/cm³ e que 

comparada a outros metais como o ferro é considerado “pesado”, porém se compararmos seus 

pontos de fusão, o do cobre é menor com 1083°C. Umas das características mais visadas do 

cobre é sua condutibilidade térmica e elétrica, a mensuração da sua condutibilidade elétrica é 

seguida como referência de 100% IACS (International Annealed Copper Standard), tendo como 

base somente metias conhecidos esse valor somente é inferior a prata. 

  

3.1.1 Tipos de cobre comercialmente puros 

 Para ser considerado cobre puro, e não liga de cobre deve-se conter um teor de pelo 

menos 99,3% do elemento. Há quatro tipos principais de cobre comercialmente puro 

(INFOMET, 2017), que são: 

• Cobre eletrolítico (ETP ou 110): que é o cobre fundido em placas ou tarugos, e 

advém do cobre eletrolítico produzido pela forma de ânodos, com teor próximo 

99,90% do elemento mais prata com até 0,1% e podendo conter oxigênio, porém 

controlado em torno de 0,02 a 0,07%, segundo a norma ASTM B 224. Há traços 

também de enxofre e ouras impurezas que somadas estão em torno de 0,01%. A 

estrutura fundida do cobre eletrolítico é composta essencialmente por dendritas 

de fase alfa (matriz) com separação do eutético de cobre e Cu2O nos contornos 

da matriz. Contudo, após acentuada deformação plástica decorrido dos 

processos de fabricação, como: extrusão, trefilação e laminação, a 

microestrutura se modifica significativamente, evidenciando os óxidos como 

partículas destacadas e distribuídas aleatoriamente na matriz. O impacto dessas 

inclusões de óxidos sobre as propriedades mecânicas da matriz é relativamente 

ínfimo, principalmente em comparação com outros tipos de cobre 

comercialmente puro, como o “oxygen free high condutivity” (OFHC ou C 102). 
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A presença de oxigênio tem baixo impacto na tenacidade do cobre eletrolítico, 

mas o teor de oxigênio deve ser controlado e baixo o suficiente para garantir 

adequada trabalhabilidade durante os processos de fabricação/conformação. O 

teor de oxigênio está relacionado com o grau de refino do cobre durante a 

fundição, que pode ser reduzido através do uso de fósforo como desoxidante. 

Além da restrição quanto à trabalhabilidade, o cobre com oxigênio não é 

indicado o uso em atmosferas que contenham gases redutores em alta 

temperatura, pois podem modificar a microestrutura do material. 

 

• Oxygen free high condutivity copper (OFHC ou C 102): é o cobre eletrolítico 

com teor de 99,95 a 99,99% e livre de partículas de óxido, no entanto produzido 

sem o uso de agentes químicos desoxidantes e não manifesta em sua composição 

química resquícios de agentes desoxidantes, como por exemplo o fósforo. 

 

• Cobre desoxidado com o fósforo, possuindo baixo teor de fósforo (DLP ou C 

122): refere-se ao cobre fundido e vazado em formas, isento de óxido cuproso 

(Cu2O). Esse tipo de cobre é preparado através da mistura de fósforo com 

desoxidante não metálico. Apresentando um teor mínimo de cobre e prata de 

99,90% e valores de fósforo entre 0,004 a 0,012%, que impactam minimamente 

a condutividade elétrica. 

 

• Cobre desoxidado com fósforo e alto teor de fósforo (DHP ou C 123): com teor 

mínimo de cobre e prata de 99,80 a 99,90% esse tipo de cobre é obtido 

igualmente a obtenção no processo para fabricação de DLP, entretanto o teor 

remanescente de fósforo maior, em torno de 0,015 a 0,040%, que já geram 

significativos impactos na condutividade elétrica, diminuindo-a.  

 

Outros tipos de cobre comercialmente puro podem ser encontrados, como por exemplo: 

o refinado a fogo (FRHC) e o refinado a fogo tenaz (FRTP), porém os tipos supracitados 

compõem o conjunto mais relevante dos tipos de cobre comercialmente puros utilizados na 

indústria em geral. 
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3.1.2 Aplicações do cobre eletrolítico 

As características mais relevantes do cobre são: altas condutividade térmica e elétrica, 

elevada resistência à corrosão, alta trabalhabilidade, chegando a atingir 90% de deformação 

sem recozimentos intermediários, possibilitando seu uso em aplicações arquitetônicas e 

decorativas. O cobre majoritariamente é empregado para obtenção de fios e cabos condutores 

de transmissão de energia elétrica, mas também o cobre comercialmente puro pode ser aplicado 

na condução de energia térmica, condução de fluidos e na construção civil. Em aplicações de 

transmissão de energia elétrica e térmica comumente se utiliza o cobre com alto grau de pureza, 

ao passo que o cobre que possui teores residuais de fósforo é mais apropriado para a fabricação 

de tubos para a condução de fluidos e na construção civil (INFOMET, 2017) 

O cobre eletrolítico (ETP ou C 110) é empregado na produção de: motores geradores, 

transformadores, cabos condutores para estradas de ferro e linhas telefônicas, fios esmaltados, 

barras coletoras, contatos elétricos, fios para instalações domésticas e industriais, peças de 

aparelhos de rádio e televisão, interruptores, peças para trocadores de calor, radiadores de 

automóveis, equipamentos de indústrias de processamento químico (caldeiras, destiladores e 

alambiques), equipamentos para processamento de alimentos, construção civil e arquitetura 

principalmente em: telhados, fachadas, calhas, para-raios, painéis e revestimentos. 

O cobre isento de oxigênio (OFHC ou C 102) é aplicado em componentes para aparelhos 

eletroeletrônicos em geral, e na fabricação de peças para serviço em elevadas temperaturas e 

atmosferas redutoras. 

O cobre desoxidado com fósforo com baixo teor de fósforo (DLP) é normalmente usado 

para a fabricação de tubos (para água quente e fria e para líquidos e gases pouco corrosivos), 

de chapas e em geral de peças soldadas, de forma geral para a fabricação de instalações que 

conduzem fluidos, trocadores de calor, construção mecânica, equipamentos de uso na indústria 

química (destiladores, caldeiras e autoclaves), tanques e reservatórios. Suas aplicações elétricas 

são limitadas a lonas coletoras como consequência da sua condutividade relativamente baixa 

em torno de 85 a 98% IACS. 

O cobre desoxidado com fósforo, com alto teor de fósforo (DHP) pode ter aplicações 

similares às do DLP que são: construção mecânica, indústria química, construção civil e 

arquitetura, entretanto no que se refere às aplicações elétricas é ainda mais limitado, 

restringindo-se aos anodos de eletrodeposição e eletro-conformação a partir de banhos com 

solução ácida de sulfato. 
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3.2 Obtenção 

A partir do sistema de exploração as minas que contém cobre são classificadas em: 

minas a céu aberto, quando o mineral está próximo a superfície, e subterrâneas quando o 

mineral está localizado na profundidade sendo necessário o uso matérias explosivos para sua 

extração.  

Segundo Brocchi (2008) o minério que sai da mina tem teor de 1 a 2% e depois de 

removido passa por processos de cominuição, britagem e moagem, e posteriormente é levado 

para células de flotação que desprendem o material de interesse, rico em cobre do restante do 

mineral. Após essa etapa já se encontra cobre com teor próximo a 30%, que em seguida é 

fundido em um forno e ocorre a oxidação do ferro e do enxofre, obtendo-se o matte com 

concentração de 60% de cobre. O concentrado é purificado através da oxidação e é 

transformado em cobre blister com aproximadamente 98,5% de cobre, que ainda por ter 

impurezas passa por processo de refino e segue para células de eletrólise atingindo teores de 

99,9% de cobre. Esse produto é consumido pela indústria que faz sua transformação que faz 

sua conformação, por laminação, extrusão, fundição, metalurgia do pó, para sua aplicação fim. 

Os processos de obtenção de cobre se classificam essencialmente em: processo seco, 

pirometalurgia, e por via úmida, hidrometalúrgia. Na pirometalurgia o enxofre é eliminado 

parcialmente em fornos de fusão com a participação de carvão, aditivos ácidos, que interagem 

majoritariamente com o ferro. Já por via úmida o destacamento do cobre se faz pela adição de 

uma solução rica em enxofre. 

 

3.3 Recristalização 

 A recristalização pode ser entendida como sendo uma transformação microestrutural em 

que há formação e crescimento de novos grãos a partir de grãos deformados, esses novos grãos 

são isentos de deformação através dos mecanismos de supressão de defeitos cristalinos através 

da movimentação de contornos de alto ângulo, até que todo processo seja concluído 

(PADILHA, 2005). 

Inicialmente ocorre o período de encubação, e logo após ocorre a nucleação do grão e 

seu crescimento. A curva de evolução da recristalização é mostrada na Figura 1. Para mensurar 

o progresso da transformação pode-se medir um parâmetro físico como: microdureza, 

resistividade elétrica, e propriedades magnéticas. 
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A nucleação da recristalização pode ser entendida como a formação de cristais contendo 

baixa energia interna separada por contornos de alto ângulo. Os estudos relacionados ao 

comportamento clássico da recristalização indicam que o processo não pode estar associado 

somente as energias envolvidas, sendo aceito que a nucleação ocorre por sítios preferenciais, 

esses sítios armazenam grande quantidade de energia e possuem gradiente de orientação na 

microestrutura e alta diversidade microestrutural.  A quantidade deformação o qual o material 

foi submetido implica proporcionalmente a energia que ele armazena, assim influenciando os 

sítios preferenciais de nucleação. A Figura 2 ilustra o impacto da deformação no tempo de 

recristalização. 

  

Figura 2 - Efeito da deformação em tensão na cinética de recristalização de alumínio 

Fonte: Adaptado de Anderson e Mehl, 1945. 

Figura 1 - Curva típica da cinética de recristalização durante recozimento isotérmico 

Fonte: Adaptado de Anderson e Mehl, 1945. 
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Assim, quanto maior a deformação e por consequência a energia armazenada menor o 

tempo requerido para a recristalização, já a Figura 3, relaciona o grau de deformação com a 

temperatura de recristalização. De modo geral segundo, toma-se como 0,5Tf para uma 

referência aproximada da temperatura de recristalização (CALLISTER, 2006). 

 

Outra influência significante na recristalização é a presença de solutos, estudos 

comprovam que a presença deles mesmo em pequenos teores podem atrasar significativamente 

o desenvolvimento de novos grãos, elevando a temperatura de recristalização (CUNHA, 2013). 

Pois eles dificultam o movimento das discordâncias, afetando a taxa de crescimento dos núcleos 

durante a recristalização. Contudo a temperatura de recristalização pode ser estabelecida como 

a temperatura na qual o metal encruado recristaliza totalmente no espaço de uma hora. 

 

3.4 Maclas 

Segundo Tschiptschin (2015) as maclas podem ocorrer em duas situações, durante a 

deformação ou durante o recozimento, a alta capacidade de deformação plástica do cobre é 

atribuído ao fato da capacidade que ele tem de se deformar por maclação e escorregamento, 

diferente por exemplo do alumínio que se deformas quase que exclusivamente por 

escorregamento. De forma sucinta as maclas são definidas como como distorções na rede 

cristalina por pequenos deslocamentos dos átomos formando estruturas bidimensionais que 

separa duas regiões cristalinas com uma simetria tipo espelho, ou seja, tornando uma imagem 

Figura 3 - Temperatura de recristalização do cobre em função do modo de deformação 

Fonte: Adaptado de Anderson e Mehl, 1945. 
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refletida na outra. As maclas influenciam impedindo o crescimento do grão, por isso a 

dificuldade de se preparar monocristais de cobre, exceto por meio altamente controlados, 

regulando o resfriamento durante a solidificação. A Figura 4 distingui os tipos de maclas. 

 

 

 

3.5 Mercado e aplicações 

 

3.5.1 No Brasil 

 

Segundo o IBRAM, o Brasil está na décima posição a nível mundial na produção 

do Minério de Cobre, atingindo em 2011 uma produção de 400 mil toneladas e estimou que em 

2015 atingiria a produção de 600 mil toneladas. A Figura 5 apresenta a comparação da evolução 

histórica da representatividade do Brasil diante da produção mundial. 

Figura 4 – Tipos de maclas a) Maclas mecânicas e b) Maclas de recozimento 

a) b) 
Fonte: Tschiptschin, 2015. 
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A perspectiva futura é aumento na produção do Cobre, devido ao progresso tecnológico 

dos países em desenvolvimento. Entretanto, no Brasil a maior parte das aplicações são voltadas 

para o setor de construção civil. 

  A presença desse minério tem mais de 80% concentrado do estado do Pará e as 

companhias que são as maiores extratoras desse mineral são: Vale e Mineração Maracá 

(Yamana) que juntas dominam metade do mercado nacional. 

 

3.5.2 No Mundo 

A produção mundial de cobres segundo o IBRAM foi estimada em 2011 em 16,1 

toneladas, os países sul-americanos detêm a maior parte na produção, com destaque para o 

Chile que representa um terço de toda a produção mundial. A Figura 6 estratifica o consumo 

mundial de cobre. 

 

 

 

Figura 5 - Produção de Cobre contido (toneladas) 

Fonte: USGS/DNPM/ICSG e Index Mundi - 2012 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Materiais do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Maracanaú e 

assistência dos laboratórios: Laboratório de Pesquisa em Corrosão (LPC) e Laboratório de 

Caracterização de Materiais (LACAM), da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

 

4.1 Preparação das amostras 

As amostras foram coletadas a partir de cilindro maciço de cobre eletrolítico, onde foi 

destacada a porção a ser estudada. A preparação das amostras se deu forma padrão, inicialmente 

as amostradas foram plainadas e seguiram pra o lixamento até 1200, polimento com alumina 

até 0,05µm, e ataque em 45 segundo com uma mistura de 1,5g Cloro Férrico Hexahidratado 

FeCl3.6H2O, 10mL Ácido Clorídrico e 50mL de Água. 

 

 

 

Figura 6 - Consumo Mundial de Cobre em 2011 

Fonte: LME – 2012 
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4.2 Ensaio de laminação 

O laminador utilizado foi do tipo cust-effective, essa categoria de laminador se 

caracteriza por ser compacto e capaz de operar em velocidade constante com até 200m/min. 

A laminação foi conduzida a frio e as amostras foram reduzidas progressivamente 

passando entre os rolos cinco vezes para cada sub-redução, a Figura 7 retrata o equipamento 

utilizado. 

 

Após o processo obteve-se o atingimento de duas reduções de: 46% e 80%, a Figura 8 

exibe o formato das amostras pós laminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Laminador para laboratório 

Figura 8 – Perfil de redução das amostras laminadas a 46% e 80% 

Fonte: A autora 

Fonte: A autora 
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Após a laminação cada uma das duas amostras foi fragmentada em três partes cada. O 

primeiro conjunto de amostras contendo uma amostra de cada redução foi caracterizada e não 

submetida ao forno, o segundo conjunto contendo a mesma composição permaneceu 20 

minutos no forno a 120°C, temperatura de recristalização do cobre (CALLISTER 2006), por 

fim o terceiro conjunto permaneceu 40 minutos no forno. Todas as amostras foram 

caracterizadas e em seguida foi feito a mensuração da microdureza para cada amostra, inclusive 

para a amostra recebida. A Figura 9 representa esquematicamente as etapas da prática desse 

estudo. 

 

 

Tarugo de cobre Amostra 1

Redução 46%

0min no forno

20min no forno

40 min no forno

Caracterização

Redução de 80%

0min no forno

20min no forno

40 min no forno

Carcterização

Caracterização

Figura 9 - Organograma das etapas da parte prática 

Fonte: A autora 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesse tópico serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nesse trabalho. 

Inicialmente será exposto as micrografias do cobre eletrolítico em estudo, analisando a 

influência dos parâmetros: grau de deformação e tempo de permanência no forno na 

recristalização do cobre. Posteriormente é discutido o impacto do grau de recristalização na 

dureza do metal. 

 

5.1 Influência do grau de deformação e tempo de permanência no forno na recristalização 

A Figura 10, apresenta a micrografia do cobre comercialmente puro após o ataque 

químico, com uma solução de 1,5g cloro férrico hexahidratado FeCl3.6H2O, 10mL ácido 

clorídrico e 50mL de água, revelando o contorno de grão do material como recebido.  

 

 

Portanto, é possível a visualização de uma microestrutura com grãos equiaxiais e a 

presença de maclas. Se compararmos as figuras da literatura, Figura 5 e as micrografias da 

amostra como recebida, Figura 11, podemos perceber que as maclas existentes advém do 

recozimento. 

Após a laminação das amostras com redução de: 45%, amostra A, Figura 11, e 80%, 

amostra B, Figura 12, obtivemos as seguintes micrografias com aumento de 200x. 

Figura 10 – Micrografia ótica no estado como recebido do cobre eletrolítico (a)100x e 

(b)200x. 

a) b) 

Fonte: A autora 
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 As micrografias foram retiradas da seção transversal das amostras, na micrografia da 

amostra A, como esperado ainda é possível observar contornos de maclas e grãos alongados 

comparado a amostra como recebida, já para a amostra B, o grão é refinado, com o alongamento 

do grão ainda maior e não é perceptível a existência de maclas. Com esse fato se confirma que 

ocorre a inibição de formação de maclas com o refino dos grãos, conforme foi constatado no 

trabalho experimental de Agnew (2001), onde explica que grãos finos requerem de altas tensões 

de cisalhamento para a formação de maclas. 

 Após 20 minutos de permanência das amostras no forno a 120°C, temperatura de 

recristalização do cobre puro obtivemos as seguintes micrografias em 200x. 

As micrografias das amostras laminadas a 45% e 80% e com 20 minutos no forno, 

apresentam notáveis diferenças com relação a morfologia do grão, a amostra A, ainda possui 

grão alongados já para amostra B, comparando a Figura 12 com a Figura 14, é percebido a 

diferença na morfologia do grão caracterizando a recristalização do metal, e já evidenciando 

que maior grau de deformação implica na maior rapidez para recristalização. 

 

  

Figura 11 – Micrografia ótica da amostra de 
cobre laminada a 46% a frio, aumento de 
200x. 

Figura 12 – Micrografia ótica da amostra de 
cobre laminada a 80% a frio, aumento de 
200x. 

Fonte: A autora 
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Após 40 minutos das amostras no forno, obtivemos as seguintes micrografias para a 

amostra A, Figura 15, e amostra B, Figura 16, respectivamente em aumento de 100x e 200x. 

  

Figura 13 – Micrografia ótica da amostra de 
cobre laminada a 46% a frio e com 20 minutos 
no forno a 120°C, aumento de 200x. 

Figura 14 – Micrografia ótica da amostra de 
cobre laminada a 80% a frio, e com 20 minutos 
no forno a 120°C, aumento de 200x. 

Fonte: A autora 

Figura 15 – Micrografia ótica da amostra de cobre laminada a 46% com 40 minutos no forno a 120°C 

(a)100x e (b)200x. 

a) b) 

Fonte: A autora 
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Enquanto nas micrografias das amostras laminadas a 45% e 80% com tempo de 

permanência de 40 minutos no forno é percebido a recristalização da amostra A, e o crescimento 

de grão da amostra B. 

 A recristalização da amostra B, ocorre antes da amostra A, devido ao grau de redução 

impresso durante o processo de laminação. Quanto maior a redução, maior o grau de 

deformação da amostra, que assim forma e acumula defeitos que possuem alta energia e são 

termodinamicamente instáveis na microestrutura. Então, quanto maior o grau de redução, maior 

a quantidade de núcleos, a partir dos quais crescerão os grãos e os novos grãos, em que a 

formação e migração dos contornos de alto ângulo serão conduzido pela energia armazenada 

na deformação prévia. A recristalização também se deu de forma rápida, já que se trata de um 

metal comercialmente puro, em que não há a adição significativas de elementos que poderiam 

retardar o crescimento de grãos, já que eles que eles dificultam a difusão. 

Para ambas as amostras são visualizadas a presença de maclas, a ocorrência é devido à 

baixa energia de defeito de empilhamento, mas os novos grãos recristalizados tendem a se 

formar nos contornos de maclas, bandas de cisalhamento e nos contornos de grão, que 

equilibram o endurecimento promovido pela deformação (FRIEDRICH E MORDIKE, 2006). 

Segundo os trabalhos de Sha (2010), na medida que aumenta o grau e a temperatura de 

deformação, as maclas e discordâncias são acumuladas no material, favorecendo a nucleação 

de precipitados e novos grãos recristalizados durante o recozimento. 

Figura 16 – Micrografia ótica da amostra de cobre laminada a 80% com 40 minutos no forno a 120°C 

(a)100x e (b)200x. 

a) b) 

Fonte: A autora 
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5.2 Influência da recristalização na dureza 

Os valores de dureza Vickers foram determinados em cada uma das amostras do material 

como recebido e das amostras submetidas ao forno, a Tabela 1 apresenta a variação de dureza 

nas amostras. 

 

Tabela 1 – Variação da dureza Vickers 

Dureza Vickers (HV) 
Grau de redução 0% 46% 80% 

Tempo no forno 0 min 0min 20 min 40 min 0min 20 min 40 min 

Medição 1 85,5 102,0 97,7 93,2 111,0 101,0 82,4 

Medição 2 89,5 101,0 103,0 94,7 114,0 99,0 85,8 

Medição 3 89,6 104,0 97,2 94,4 110,0 97,0 86,5 

Média 88,2 102,3 99,3 94,1 111,7 99,0 84,9 

Desvio Padrão 2,3 1,5 3,2 0,8 2,1 2,0 2,2 

 

Como demostrados pelos os resultados, é já esperado, para a amostra como recebida 

obtivemos a menor dureza e para as amostras somente laminadas e não submetidas ao forno 

maior dureza, como consequência do acúmulo dos defeitos na rede cristalina e o refino de grão 

por deformação plástica geradas na laminação. Apesar da deformação gradual durante a 

laminação, cada passe de redução a espessura deformou a rede CFC, aumentando a densidade 

de defeitos na microestrutura que limita o movimento das discordâncias e aumenta a resistência 

mecânica das amostras laminadas. Obtendo assim, na amostra com maior grau de redução a 

maior dureza. Para as amostras submetidas ao forno ocorre a diminuição gradual da dureza com 

o aumento do tempo de permanência no forno, que gerou primeiramente a recristalização e 

posteriormente o crescimento de grão. Quanto maior o tempo de permanência menor a dureza 

obtida. 

 

Fonte: A autora 



 

32 

 

  

Como demostrado na Figura 17, a amostra com maior grau de deformação, após 20 

minutos diminui sua dureza, ao mesmo tempo que recristalizou e com 40 minutos no forno e 

aumento de grão, diminui mais ainda sua dureza. Análogo ocorre com a amostra A, só que para 

os primeiros 20 minutos como a amostra ainda não recristalizou sua dureza permanece 

praticamente constante e após os 40 minutos como ainda não houve tempo suficiente para o 

crescimento de grão sua dureza diminui levemente. O tamanho do grão impacta diretamente a 

dureza, e é o parâmetro mais utilizado para medir a dureza pois é uma variável mais sensível à 

variação das condições de temperatura do que outras características metalúrgicas como as 

propriedades determinadas por ensaios mecânicos tais como resistência a tração, alongamento, 

redução em área ou dureza Rockwell (INFOMET, 2015) e (CARTOCENO, 2013). Grão 

maiores implicam em uma menor dureza, pois como há menor quantidade de discordâncias há 

menor resistência no movimento das mesmas, e assim é exigida menor tensão para 

escorregamento dos planos. 
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Figura 17 – Variação da dureza relativa em função do grau de deformação e tempo de permanência 

no forno nas amostra laminadas a frio. 

Fonte: A autora 
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 6 CONCLUSÃO 

 Neste tópico iremos abordar a síntese dos resultados e conclusões a partir das análises 

apresentadas. Portanto, podemos compreender que: 

• A caracterização microestrutural do cobre comercialmente puro, no estado como 

recebido, apresenta grãos equiaxiais com a presença de contornos de maclas e baixa 

dureza reafirmando o estudo de Chivarini (2008). 

• O grau de deformação impacta diretamente o grau de recristalização do metal. Quanto 

maior o grau de deformação maior a quantidade de energia armazenada na 

microestrutura, e assim maior a quantidade núcleos nos quais formaram e cresceram 

novos grãos confirmado por Plaut (1984). 

• Para um mesmo grau de deformação, quanto maior o tempo de exposição do metal a 

temperatura de recristalização, maior será a difusão e assim maior será reorganização 

da microestrutura promovendo inicialmente a recristalização e se houver tempo hábil o 

crescimento do grão confirmado por Plaut (1984). 

• O grau de deformação está relacionado com a dureza do metal, quanto maior a 

deformação maior a quantidade de energia necessária para promover o movimento das 

discordâncias, e assim, novas deformações, aumentando por consequência a dureza 

confirmado por Fernandes (2007). 

• Quanto maior o tamanho de grão menor a dureza, já que  grãos maiores implicam na 

menor quantidade de contornos de grão e menor a resistência ao movimento confirmado 

por Corassini (2012). 
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7 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do presente estudo, tem-

se oportunidades de estudos nas seguintes vertentes: 

• A análise microestrutural deste trabalho não consistiu na análise quantitativa do 

tamanho de grão, assim se feito, poderia perceber qual a relação do tamanho de grão e 

relaciona-lo com os parâmetros de tempo, temperatura de permanência no forno e grau 

de deformação. 

• Para obter mais informação e mais detalhada, sugere-se a realização de um estudo da 

microestrutura através uma análise por EBSD (e.x. tamanho de grão e espessura das 

fronteiras de macla), por forma correlacionar melhor a microestrutura obtida com os 

diferentes parâmetros abordados no estudo. 

• Relação do tamanho de grão de propriedades mecânicas, já que o tamanho de grão é 

prejudicial as propriedades mecânicas, sendo necessário o controle de tamanho de grão 

durante seu recozimento.  
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