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RESUMO 

O crescimento da indústria de óleo e gás vem exigindo o desenvolvimento de dutos de aços 

com melhores propriedades mecânicas e com maiores diâmetros e espessuras a fim de 

aumentar a eficiência do transporte a longas distâncias e em maiores profundidades. A busca 

por matéria-prima de menor custo e novas rotas tecnológicas de processamento para adquirir 

produtos de alto valor agregado, oportuniza a utilização de aços baixo carbono ao manganês. 

Neste contexto, este trabalho se propôs a estudar as propriedades mecânicas, as 

transformações de fases e a influência do tratamento térmico de normalização prévio em um 

tubo de aço C-Mn temperado e revenido. Neste estudo também foi avaliado o efeito da 

segregação química ao longo da seção transversal da parede do tubo, a qual foi dividida em 

cinco partes. Por meio de ensaios de dilatometria, foram definidos e comparados os diagramas 

TRC e as temperaturas Ac3 e Ac1 do aço no seu estado de entrega e após o tratamento térmico 

de normalização. Após cada etapa dos tratamentos térmicos, as amostras foram caracterizadas 

microestruturalmente, por microscopia óptica e por microscopia eletrônica de varredura e 

mecanicamente por meio de ensaios de microdureza. Foram realizados ensaios de tração e 

impacto nas amostras após o tratamento térmico de revenimento a fim de avaliar se o aço 

atendia aos requisitos da Norma API 5L para o grau X80. Observou-se que a normalização 

promoveu a diminuição da temperabilidade do aço e que, após a têmpera e o revenimento, o 

aço apresentou propriedades mecânicas relativamente superiores em comparação ao aço que 

não sofreu o tratamento térmico de normalização prévio. Além disso, constatou-se que existe 

uma tendência de segregação química da parte mais externa para a parte mais interna da 

parede do tubo, que consequentemente altera a microestrutura e as propriedades mecânicas. 

Palavras-chave: Tubos sem costura, aço C-Mn, caracterização microestrutural e mecânica, 

dilatometria, tratamentos térmicos.  
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ABSTRACT 

The growth of the oil and gas industry has required the development of steel pipes with better 

mechanical properties and greater diameter and thickness in order to increase transport 

efficiency over long distances and at greater depths. The search for lower cost raw materials 

and new technological processing routes to acquire products with high added value allows the 

use of low carbon steels to manganese. In this context, this paper aims to study the 

mechanical properties, the phase transformations, and the influence of a prior normalizing 

heat treatment on a quenched and tempered C-Mn steel pipe. In this study, the effect of 

chemical segregation along the cross section of the tube wall, which was divided into five 

parts, was also evaluated. By means of dilatometry tests, the CCT diagrams and the Ac3 and 

Ac1 temperatures of the steel were defined and compared to those as-rolled conditions and to 

those after the normalizing heat treatment. After each stage of the heat treatments, the samples 

were characterized microstructurally by optical microscopy and by scanning electron 

microscopy, and mechanically by means of microhardness tests. Tensile and Charpy impact 

tests were performed on samples after tempering to assess whether the steel meets the 

requirements of API 5L for grade X80. It was observed that the normalizing promoted a 

decrease in the hardenability of the steel and, after quenching and tempering, the steel 

presented relatively higher mechanical properties compared to steel that did not undergo the 

prior normalizing heat treatment. In addition, it has been found that there is a tendency of 

chemical segregation from the outermost part to the innermost part of the tube wall, 

consequently changing the microstructure and mechanical properties. 

Key-words: Seamless pipe, API 5L X80 steel, microstructural and mechanical 

characterization, dilatometry, thermal treatments. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescente consumo de energia produzida a partir do petróleo e do gás natural no mundo tem 

levado à exploração destes insumos em regiões offshore em águas mais profundas e o 

transporte de seus produtos por distâncias cada vez maiores. Para alcançar essa demanda e 

melhorar a eficiência no transporte de óleo e gás é necessário que o tubo tenha grandes 

diâmetros e trabalhe sob elevadas pressões (internas e externas), exigindo, assim, aços com 

boa combinação de elevada resistência mecânica e boa tenacidade e tubos com espessura de 

parede relativamente grossa a fim de aumentar a resistência ao colapso. 

Dentro do cenário mundial de fabricação de aços para esta aplicação, a tendência é a de se 

fabricar produtos de alto valor agregado que atendam aos requisitos de qualidade 

internacionais, porém partindo de aços com projetos de liga mais simples. O desenvolvimento 

de novas rotas tecnológicas de processamento de tubos pode viabilizar a utilização de aços 

baixo carbono ao manganês que configurem uma matéria-prima de menor custo. Nos tubos 

sem costura, as propriedades mecânicas são alcançadas por meio da aplicação de tratamentos 

térmicos, sendo que a têmpera e o revenimento já são comumente empregados. 

Um dos mecanismos de aumento simultâneo de resistência mecânica e da tenacidade é o 

refino de grão da microestrutura. Além da utilização de microligantes para este fim, 

recentemente, tem sido destacado o potencial de refino da microestrutura por meio da 

aplicação de tratamentos térmicos de normalização. Entretanto, caso o aço possua 

temperabilidade limitada, a diminuição do grão austenítico pode ser prejudicial quando é 

desejada uma microestrutura majoritariamente martensítica, pois há aumento da densidade de 

contornos de grão que favorece a formação de constituintes difusionais. 

Neste contexto, esta dissertação se propôs a estudar o efeito do tratamento térmico de 

normalização prévio nas propriedades mecânicas e nas transformações de fases de um tubo de 

parede grossa (30mm) de aço C-Mn temperado e revenido que possui bom potencial para 

atingir o grau API 5L X80. Além disto, a fim de serem investigados os efeitos da segregação 

química decorrente do processo natural de solidificação do material, os ensaios foram 

realizados ao longo da seção transversal da parede do tubo, sendo esta dividida em cinco 

partes. 

Para realizar este trabalho, o aço estudado foi caracterizado em seu estado de entrega por 

meio de análises químicas, microestruturais e ensaios de microdureza. As transformações de 
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fases do aço no seu estado de entrega e após o tratamento térmico de normalização foram 

determinadas empregando-se ensaios de temperabilidade Jominy e de dilatometria. Para 

avaliar o efeito do tratamento térmico de normalização prévio sobre a microestrutura e 

propriedades mecânicas, foram realizados ensaios de tração, impacto Charpy e microdureza 

Vickers.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos Gerais 

Avaliar o efeito do tratamento térmico de normalização prévio nas propriedades mecânicas e 

nas transformações de fases ao longo da seção transversal de um tubo de aço C-Mn 

temperado e revenido.  

2.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar o aço estudado no seu estado de entrega (como laminado) por meio de 

análises químicas, microestruturais e ensaios de microdureza em diferentes posições ao 

longo da espessura da parede do tubo; 

• Caracterizar as transformações de fase no aço estudado por meio de ensaios de 

temperabilidade Jominy e ensaios de dilatometria, inferindo sobre o possível efeito de 

segregação química ao longo da parede do tubo; 

• Avaliar o efeito do tratamento térmico de normalização prévio sobre as transformações 

de fases em aquecimento e resfriamento contínuos por meio de ensaios de dilatometria e 

de temperabilidade Jominy; 

• Avaliar o efeito de um tratamento térmico de normalização prévio ao ar calmo antes da 

execução de tratamento térmico de têmpera e revenimento sobre a microestrutura e 

propriedades mecânicas medidas em tração, microdureza Vickers e impacto. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada uma sucinta revisão bibliográfica sobre o assunto. 

3.1. Processo de Fabricação de Tubos Sem Costura  

Os tubos sem costura, utilizados neste trabalho, foram produzidos pelo processo de 

Laminação Mannesmann. A Laminação Mannesmann é realizada com a utilização de três 

laminadores em sequência, de maneira a conformar os tubos respeitando os padrões 

normativos qualitativos. A Figura 3.1 ilustra as diferentes etapas do processo de laminação. 

 

 
Figura 3.1 - Etapas do Processo Mannesmann para a fabricação de tubos sem costura por laminação a quente. 

(Adaptado de [1,2]). 
 

Inicialmente, um lingote cilíndrico de aço é aquecido no forno rotativo até uma temperatura 

de aproximadamente 1250°C e depois é conduzido ao Laminador Oblíquo (Figura 3.2), que o 

prensa ao mesmo tempo em que o rotaciona e translaciona. Devido às tensões cíclicas de 

compressão aplicadas ao lingote, inicia-se a formação de uma cavidade no centro da seção 

transversal do lingote. Posteriormente, uma ponteira metálica aproxima-se desta cavidade 

inicial que é inserida e, então, transpassa todo o comprimento do lingote, transformando-o em 

tubo. 

Pater et al.[4] caracterizaram, empregando-se o método de elementos finitos, a progressão das 

distribuições de tensão e de deformação no processo de perfuração. A Figura 3.3 ilustra as 

distribuições de deformação calculadas nesse estudo. Pode ser observado que a distribuição 

de deformação nas seções transversais do tubo laminado tem um padrão característico na 
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forma de anéis. E que a maior deformação está presente nas camadas internas, devido ao 

intenso fluxo de material causado pelas forças de atrito presentes nas superfícies de contato 

entre o cilindro/barra e roldana guia/barra. 

 

 
Figura 3.2 - Figura ilustrativa de um laminador oblíquo (a) aspecto bidimensional[3] e (b) aspecto 

tridimensional[4]. 
 

 
Figura 3.3 - Distribuição de deformações na barra laminada para a produção de tubos sem costura[4]. 

 

Depois desta, etapa o tubo (“lupa”), por ainda não possuir todas as características 

dimensionais do produto final, é direcionado para outro laminador (PQF - Premium Quality 

Finishing). Neste segundo laminador, um mandril é inserido na lupa e o diâmetro e a 

espessura são reduzidos. Após este processo, a espessura da parede já está bastante próxima à 

do produto final. 

Para realizar correções lineares, ajustes finos e calibragem dos diâmetros interno e externo, 

bem como acabamento na superfície externa do tubo, este é direcionado ao laminador 
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calibrador. Esse laminador não possui ferramenta interna, mas é capaz de ajustar a espessura 

da parede por estiramento ou recalque. Após a passagem pelo laminador calibrador, a lupa 

apresenta-se como um tubo com as suas dimensões definidas de diâmetro externo e espessura 

de parede, sendo enviado para a linha de corte para adequação de comprimento, onde se tem o 

início dos processos de inspeção e preparação dos tubos nas linhas acabadoras. 

3.2. Tratamentos Térmicos  

Para tubos sem costura os tratamentos térmicos mais empregados são os de têmpera e 

revenimento, que permitem obter uma microestrutura de martensita revenida e bainita[3]. O 

tratamento térmico de normalização pode ser utilizado anteriormente a estes tratamentos com 

a finalidade de obter melhor resposta dos mesmos[5,6]. 

3.2.1. Normalização 

A normalização é um tratamento térmico que é produzido pela austenitização completa do aço 

seguida de resfriamento ao ar (com ou sem agitação) para produzir microestruturas uniformes 

e finas de ferrita/perlita. As temperaturas de austenitização aplicadas durante a normalização 

garantem que a maior parte dos carbonetos seja dissolvida, e o resfriamento ao ar produza 

grãos finos de ferrita e perlita com espaço interlamelar mais fino. Tendo em vista a 

microestrutura mais fina dos aços normalizados, a dureza e a resistência mecânica são um 

pouco mais altas e a ductilidade um pouco mais baixa que dos aços recozidos[5,6]. 

Em relação à fabricação de aços para a indústria de óleo e gás, alguns autores destacam que 

para aplicações onde a microestrutura final seja ferrita-perlita, a normalização pode promover 

um refino final da estrutura se aplicada após a fabricação do duto, melhorando a tenacidade 

do material. Outros autores mostram que o emprego do tratamento térmico de normalização 

previamente a um de têmpera pode promover uma estrutura martensítica mais refinada em 

decorrência de possibilitar uma diminuição do tamanho de grão austenítico prévio. Isto 

favoreceria o aumento da resistência mecânica do aço sem perda acentuada de tenacidade[7-11]. 

3.2.2. Têmpera 

O tratamento térmico de têmpera consiste em aquecer o aço até a temperatura de 

austenitização seguido de resfriamento em um meio com óleo, água, salmoura ou mesmo o ar, 

rápido o suficiente para evitar a decomposição da austenita em ferrita, perlita e/ou bainita e 

obter, assim, a martensita. O objetivo desta operação é o aumento do limite de resistência e da 



dureza do material. No entanto, este tratamen

ductilidade e da tenacidade[6]. 

A austenitização antes da têmpera, em virtude da alta

(cúbica de face centrada), faz com que o carbono se dissolva nos sítios octaédricos da 

estrutura cristalina da austenita. Na têmpera, devido à alta taxa de resfriamento, os átomos de 

carbono são presos nos sítios octaédricos da estrutura cristalina da martensita, deslocando os 

átomos de ferro e produzindo a distorção tetragonal da martensita. Esta

ferro gera discordâncias e tensões internas de grande intensidade, tornando o movimento de 

discordâncias muito difícil. Esta distorção é considerada uma das principais causas da elevada 

resistência e dureza da martens

deslocamento dos átomos de ferro devido aos átomos de carbono na rede tetragonal de corpo 

centrado da martensita[5]. 

 

Figura 3.4 - Deslocamento dos átomo
 

A efetividade da têmpera depen

austenitização, o tempo de manutenção e a velocidade de resfriamento. O superaquecimento 

causa o crescimento de grão austenítico excessivo, o que ocasiona uma martensita acicular 

muito grosseira e de elevada fragilidade. O aquecimento insuficiente pode resultar em 

microestruturas indesejáveis, causando um endurecimento incompleto no material. O tempo 

de manutenção da peça na temperatura de austenitização deve ser adequado para promover 

uma estrutura homogênea. A velocidade de resfriamento deve ser rápida o suficiente para se 

obter a martensita. Caso contrário, produtos de transformação com durezas menores como

bainita e a ferrita são obtidos[12]

. No entanto, este tratamento térmico resulta também na redução da 
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carbono são presos nos sítios octaédricos da estrutura cristalina da martensita, deslocando os 
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ferro gera discordâncias e tensões internas de grande intensidade, tornando o movimento de 

discordâncias muito difícil. Esta distorção é considerada uma das principais causas da elevada 

resistência e dureza da martensita. A Figura 3.4 ilustra uma representação esquemática do 

deslocamento dos átomos de ferro devido aos átomos de carbono na rede tetragonal de corpo 

 
átomos de ferro devido ao átomo de carbono na martensita

A efetividade da têmpera depende de vários fatores, tais como 

austenitização, o tempo de manutenção e a velocidade de resfriamento. O superaquecimento 

nto de grão austenítico excessivo, o que ocasiona uma martensita acicular 

muito grosseira e de elevada fragilidade. O aquecimento insuficiente pode resultar em 

microestruturas indesejáveis, causando um endurecimento incompleto no material. O tempo 

enção da peça na temperatura de austenitização deve ser adequado para promover 

uma estrutura homogênea. A velocidade de resfriamento deve ser rápida o suficiente para se 

aso contrário, produtos de transformação com durezas menores como
[12]. 
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nto de grão austenítico excessivo, o que ocasiona uma martensita acicular 

muito grosseira e de elevada fragilidade. O aquecimento insuficiente pode resultar em 

microestruturas indesejáveis, causando um endurecimento incompleto no material. O tempo 

enção da peça na temperatura de austenitização deve ser adequado para promover 

uma estrutura homogênea. A velocidade de resfriamento deve ser rápida o suficiente para se 

aso contrário, produtos de transformação com durezas menores como a 
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A capacidade de endurecimento do aço na têmpera é referida como temperabilidade. A 

temperabilidade pode ser simplesmente expressa como a capacidade do aço de formar 

martensita a uma determinada profundidade de uma peça. Para avaliação da temperabilidade, 

podem ser usados o ensaio Grossmann, o ensaio Jominy ou a taxa de resfriamento crítico[6,13]. 

Os fatores que afetam a temperabilidade são[6]: 

• Elementos de liga dissolvidos na austenita geralmente retardam os processos 

difusionais; 

• Tamanho de grão austenítico. Grãos austeníticos grosseiros diminuem as áreas de 

nucleação heterogênea dos constituintes difusionais (ferrita, perlita e cementita); 

• Homogeneidade da austenita, sem precipitados e inclusões, dificulta a nucleação dos 

constituintes difusionais. 

3.2.3. Revenimento 

A estrutura de martensita como temperada apresenta, de forma geral, elevada resistência 

mecânica e elevada dureza. Porém, apresenta níveis de tensões residuais altos e ductilidade e 

tenacidade muito baixas, inviabilizando o seu emprego para a maioria das aplicações. A 

fragilidade da microestrutura martensítica é devido a vários fatores, como a distorção da rede 

causada pelos átomos de carbono presos nos sítios octaédricos da martensita, segregação de 

átomos de impureza nos contornos de grão prévios da austenita, formação de carbonetos e de 

tensões residuais durante a têmpera[5]. 

O tratamento térmico de revenimento é um tratamento térmico que promove aumento da 

tenacidade e da ductilidade e redução das tensões internas em aços temperados. Na prática, o 

revenimento consiste em reaquecer a peça temperada até temperaturas inferiores à 

temperatura de austenitização por um tempo específico e esfriá-la novamente ao ar, aliviando 

tensões provenientes da têmpera e promovendo alterações estruturais e a formação da 

martensita revenida[6]. 

As principais mudanças estruturais que reduzem a fragilidade da estrutura martensítica 

durante o revenimento são: a formação de carboneto de transição e redução da concentração 

de carbono na matriz martensítica; transformação de austenita retida em ferrita e cementita; 

troca de carboneto de transição e martensita de baixo teor de carbono por cementita e 

ferrita[5]. 
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A microestrutura da martensita revenida formada durante o revenimento consiste em 

partículas de cementita extremamente pequenas e uniformemente dispersas em uma matriz 

contínua de ferrita. A martensita revenida tem propriedades mecânicas semelhantes à 

martensita, porém com aumento significativo da ductilidade e da tenacidade. As numerosas e 

finas partículas de cementita criam uma grande área de contornos por unidade de volume 

entre as fases ferrita e cementita, o que determina a dureza e a resistência da martensita 

revenida. A cementita, com elevada dureza, reforça a matriz de ferrita ao longo dos contornos, 

e esses contornos também agem como barreiras contra o movimento de discordâncias durante 

a deformação plástica. A ferrita, fase contínua, é também muito dúctil e tenaz, causando a 

melhoria destas propriedades na martensita revenida[14]. 

A temperatura de revenimento é um parâmetro muito importante que altera consideravelmente 

as propriedades mecânicas dos aços. O aumento da temperatura de revenimento reduz a 

dureza, sendo que este efeito aumenta com o aumento da concentração de carbono. O limite 

de resistência e o limite de escoamento diminuem continuamente e a ductilidade aumenta com 

o aumento da temperatura de revenimento[5]. 

Alguns elementos, além de aumentar a temperabilidade, também ajudam a retardar a 

velocidade de amaciamento durante o revenimento. Os elementos mais eficazes a este respeito 

são os fortes formadores de carbonetos, tais como cromo, molibdênio e vanádio. Sem estes 

elementos, os aços amaciam rapidamente com o aumento da temperatura de revenimento. No 

entanto, se presentes em um aço em quantidade suficiente, estes elementos formadores de 

carbonetos não somente retardam o amaciamento, mas também formam carbonetos finos, que 

produz aumento na dureza em elevadas temperaturas de revenimento[5]. 

3.3. Dilatometria 

A dilatometria é uma das técnicas mais utilizadas para determinar as temperaturas de 

transformações de fases em aços, tanto em aquecimento (Ac1 e Ac3) quanto em resfriamento 

(Ar1 e Ar3). Esta técnica permite o monitoramento em tempo real da evolução das 

transformações em termos de mudanças dimensionais que ocorre na amostra por aplicação de 

um ciclo térmico[15-19]. 

A aplicabilidade da dilatometria na pesquisa de transformação de fase deve-se à alteração nas 

dimensões da amostra que resulta da diferença entre o volume molar de austenita e o do 

produto de transformação. O monitoramento dessa variação é, assim, uma forma indireta de 



estudar o comportamento da transformação de fase

dilatação está ilustrado na Figura 

 

Figura 3.5 - Exemplo de curva de dilatação medida durante teste em resfriamento contínuo
 

A técnica de dilatometria também pode ser aplicada no estudo da cinética da transformação de 

fase de aços e na construção de diagramas de transformação por resfriamento contínuo 

empregando-se a dilatometria de têmpera

3.3.1. Determinação das temperaturas

A determinação dos pontos críticos de transformação a partir das curvas de dilatação pode ser 

realizada de várias maneiras. Os métodos mais frequentes usados são: método das tangentes; 

método do desvio mínimo; método da variação do volume

derivada. Diferenças menores ou maiores na determinação das temperaturas podem ser 

causadas pela escolha do método de avaliação

do desvio mínimo e da primeira derivada, que ser

Durante o aquecimento contínuo, a transformação da austenita ocorre entre as temperaturas 

Ac1 e Ac3 que representam, respectivamente, a temperatura de início e final de transformação. 

A Figura 3.6 ilustra as curvas dilatométricas de 

(∆L/L0=f(T)) e da sua derivada como função da temperatura (

hipoeutetoide durante aquecimento a uma taxa de 0,05°C/s

A temperatura de início de transformação, Ac

dilatação térmica linear, representada graficamente pela função 

estudar o comportamento da transformação de fase[17,19]. Um exemplo típico de uma curva de 

dilatação está ilustrado na Figura 3.5. 

Exemplo de curva de dilatação medida durante teste em resfriamento contínuo

A técnica de dilatometria também pode ser aplicada no estudo da cinética da transformação de 

fase de aços e na construção de diagramas de transformação por resfriamento contínuo 

dilatometria de têmpera[20,21].  

Determinação das temperaturas de transformação 

A determinação dos pontos críticos de transformação a partir das curvas de dilatação pode ser 

realizada de várias maneiras. Os métodos mais frequentes usados são: método das tangentes; 

método do desvio mínimo; método da variação do volume específico e método da primeira 

derivada. Diferenças menores ou maiores na determinação das temperaturas podem ser 

causadas pela escolha do método de avaliação[22]. Neste estudo, foram utilizados os métodos 

do desvio mínimo e da primeira derivada, que serão descritos a seguir. 

Durante o aquecimento contínuo, a transformação da austenita ocorre entre as temperaturas 

, respectivamente, a temperatura de início e final de transformação. 

as curvas dilatométricas de mudança relativa do comprimento 

da sua derivada como função da temperatura (d(∆L/L0)/d

ide durante aquecimento a uma taxa de 0,05°C/s[23]. 

A temperatura de início de transformação, Ac1, é definida como a temperatura à qual a 

dilatação térmica linear, representada graficamente pela função ∆L/L0=f(T), come
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Um exemplo típico de uma curva de 

 
Exemplo de curva de dilatação medida durante teste em resfriamento contínuo. (Adaptado de [19]). 

A técnica de dilatometria também pode ser aplicada no estudo da cinética da transformação de 

fase de aços e na construção de diagramas de transformação por resfriamento contínuo 

A determinação dos pontos críticos de transformação a partir das curvas de dilatação pode ser 

realizada de várias maneiras. Os métodos mais frequentes usados são: método das tangentes; 

específico e método da primeira 

derivada. Diferenças menores ou maiores na determinação das temperaturas podem ser 

. Neste estudo, foram utilizados os métodos 

Durante o aquecimento contínuo, a transformação da austenita ocorre entre as temperaturas 

, respectivamente, a temperatura de início e final de transformação. 

mudança relativa do comprimento 

)/dT=f(T)) de um aço 

, é definida como a temperatura à qual a 

∆L/L0=f(T), começa a se 



desviar da linearidade. Esse comportamento é causado pela contração de volume associada 

com a formação da austenita, que primei

normal do aço devido ao aumento da temperatura. A localização do ponto em que ocorre o 

desvio obtém-se pela extrapolação da porção linear da curva de expansão térmica. Do mesmo 

modo, a temperatura final de tr

linear da curva após a transformação (Figura 3.6). Este procedimento é conhecido como 

método do desvio mínimo[17,22]

 

Figura 3.6 - Curva dilatométrica da mudança de 
correspondente, para taxa de aquecimento de 0,05°C/c de um aço hipoeutetoide

 

Outro método para se determinar as temperaturas críticas de transformação de fases é 

curva d(∆L/L0)/dT =f(T), conhecido como método da

Este gráfico permite a determinação precisa das temperaturas críticas de início e fim da 

formação da austenita[22,24,25]. 

No resfriamento contínuo, as temperaturas críticas Ar

às temperaturas de início e fim da decomposição não isotérmica da austenita e podem ser 

determinadas tanto pelo método 

derivada[17]. 

Dependendo da velocidade de resfriamento

diferentes fases com formação de precipitados e nitretos de elemento

térmico obtêm-se temperaturas e tempos críticos de início e fim de transformação, 

produzindo, assim, o diagrama de t

Figura 3.7 descreve esquematicamente este procedimento.

desviar da linearidade. Esse comportamento é causado pela contração de volume associada 

com a formação da austenita, que primeiro estabiliza e, em seguida, inverte a expansão 

normal do aço devido ao aumento da temperatura. A localização do ponto em que ocorre o 

se pela extrapolação da porção linear da curva de expansão térmica. Do mesmo 

modo, a temperatura final de transformação, Ac3, é determinada pela extrapolação da porção 

linear da curva após a transformação (Figura 3.6). Este procedimento é conhecido como 
[17,22]. 

Curva dilatométrica da mudança de comprimento em função da temperatura e sua derivada 
correspondente, para taxa de aquecimento de 0,05°C/c de um aço hipoeutetoide. (Adaptado de 

Outro método para se determinar as temperaturas críticas de transformação de fases é 

, conhecido como método da primeira derivada

Este gráfico permite a determinação precisa das temperaturas críticas de início e fim da 

 

No resfriamento contínuo, as temperaturas críticas Ar3 e Ar1 correspondem, respectivamente, 

às temperaturas de início e fim da decomposição não isotérmica da austenita e podem ser 

pelo método do desvio mínimo quanto pelo método da

Dependendo da velocidade de resfriamento, a austenita pode se transformar em uma ou em 

diferentes fases com formação de precipitados e nitretos de elementos de liga. Para cada ciclo 

se temperaturas e tempos críticos de início e fim de transformação, 

produzindo, assim, o diagrama de transformação por resfriamento contínuo (TRC)

esquematicamente este procedimento. 
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. (Adaptado de [23]). 

Outro método para se determinar as temperaturas críticas de transformação de fases é pela 

derivada (Figura 3.6)[18,22].  

Este gráfico permite a determinação precisa das temperaturas críticas de início e fim da 

correspondem, respectivamente, 

às temperaturas de início e fim da decomposição não isotérmica da austenita e podem ser 

pelo método da primeira 
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de liga. Para cada ciclo 
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ransformação por resfriamento contínuo (TRC)[25,26]. A 



Figura 3.7 - (a) Curvas esquemáticas de 
TRC produzido a partir dos dados de (a)

transformação; subescrito “F”: fim de transformação.

3.3.2. Determinação quantitativa das fases

Para transformar os dados de dilatação em fração de 

regra da alavanca é aplicada à curva 

linear, como apresentado na Figura 

correspondentes coeficientes de expansão térmica

onde α é o coeficiente de dilatação linear. 

transformada (Y) pode ser obtida pela Equação 3.2: 

onde d é a diferença entre os dados medidos e a linha de 

diferença entre as dilatações extrapoladas da fase 

A Figura 3.9 ilustra a fração de austenita transformada versus a temperatura, onde o início e o 

fim da transformação são determinados em Y = 0,05 e Y = 0,95, respectivamente

(a) Curvas esquemáticas de ∆L = f(T) em quatro diferentes taxas de resfriamento e (b) diagrama 
duzido a partir dos dados de (a). M: martensita; B: bainita; F: ferrita; P: perlita; subescrito “S”: início de 

transformação; subescrito “F”: fim de transformação. (Adaptado de [26]

Determinação quantitativa das fases 

Para transformar os dados de dilatação em fração de fase transformada em cada temperatura, a 

regra da alavanca é aplicada à curva ∆L/L0=f(T). Uma linha apropriada é ajustada a

o na Figura 3.8. As inclinações das linhas estão relacionadas aos 

correspondentes coeficientes de expansão térmica linear que são definidos pela Equação 3.1:

∆�
��
 �. ∆�                                                           

é o coeficiente de dilatação linear. A qualquer temperatura, a fração 

transformada (Y) pode ser obtida pela Equação 3.2:  

Y�T�  	 ��                                                            

onde d é a diferença entre os dados medidos e a linha de fase mãe extrapolada, e D é a 

ões extrapoladas da fase mãe e da fase do produto[19]

tra a fração de austenita transformada versus a temperatura, onde o início e o 

fim da transformação são determinados em Y = 0,05 e Y = 0,95, respectivamente
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tra a fração de austenita transformada versus a temperatura, onde o início e o 

fim da transformação são determinados em Y = 0,05 e Y = 0,95, respectivamente[19]. 



Figura 3.8 - Regra da alavanca aplicada à curva de dilatação
 

Figura 3.9 - Uma curva representativa de fração transformada de austenita versus temperatura

3.3.3. Cinética de transformação

Uma maneira de estudar a cinética de transformação de fases é por meio de ajustes não 

lineares em curvas semelhantes à apresentada na Figura 3.9, 

modelo cinético proposto por Koistinen e Marburger

pela Equação 3.3, foi desenvolvido para estudar a cinética de transformação martensítica

do tipo Y = Y(T), onde Y é a fração de 

durante o resfriamento. 

 
Regra da alavanca aplicada à curva de dilatação. (Adaptado de 

Uma curva representativa de fração transformada de austenita versus temperatura
de [19]). 

ransformação de fases 

Uma maneira de estudar a cinética de transformação de fases é por meio de ajustes não 

em curvas semelhantes à apresentada na Figura 3.9, utilizando uma adaptação do 

or Koistinen e Marburger[29]. Este modelo cinético, representado 

desenvolvido para estudar a cinética de transformação martensítica

é a fração de martensita formada e T é a temperatura instantânea 

�  1 � ������. �� � � �!"                                            
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. (Adaptado de [28]). 

 
Uma curva representativa de fração transformada de austenita versus temperatura. (Adaptado 

Uma maneira de estudar a cinética de transformação de fases é por meio de ajustes não 

utilizando uma adaptação do 

Este modelo cinético, representado 

desenvolvido para estudar a cinética de transformação martensítica e é 

é a temperatura instantânea 

                                            (3.3) 



Neste modelo, a constante T

martensítica, os coeficientes k e n são definidos a se obter um melhor ajuste.

Apesar de este modelo cinético ter

existem trabalhos que a utilizaram para se estudar a cinética de transformação de fases no 

aquecimento e no resfriamento contínuo

trabalho para o estudo da cinética de austenitização do aço estudado.

3.4. Transformação em Resfriamento Contínuo da Austenita

O estudo das microestruturas presentes em aços e ligas deve primeiro começar com o 

diagrama de “equilíbrio” ferro

deste sistema influenciam o comportamento de aços mais complexos

 

Figura 3.
 

No ferro puro, a fase cúbica de face centrada (CFC), conhecida como 

temperaturas de 912 e 1394°C. Outra forma alotrópica do ferro puro é a fase cúbica de corpo 

centrada (CCC) estável entre as temperatur

abaixo de 912°C (chamada de Fe

possível verificar que os três principais microconstituintes encontrados, na condição de 

resfriamento lento, são a ferrita, cementita e perlita

Neste modelo, a constante T0 representa a temperatura de início de transformação 

k e n são definidos a se obter um melhor ajuste.

Apesar de este modelo cinético ter sido desenvolvido para transformação martensítica, 

existem trabalhos que a utilizaram para se estudar a cinética de transformação de fases no 

aquecimento e no resfriamento contínuo[30-32]. Em vista disto, este modelo foi aplicado neste 

udo da cinética de austenitização do aço estudado. 

Transformação em Resfriamento Contínuo da Austenita 

O estudo das microestruturas presentes em aços e ligas deve primeiro começar com o 

ferro-Fe3C (Figura 3.10), visto que muitas das características básicas 

deste sistema influenciam o comportamento de aços mais complexos[13]. 

Figura 3.10 - Diagrama de fases Fe-Fe3C
[14]. 

No ferro puro, a fase cúbica de face centrada (CFC), conhecida como Feγ

temperaturas de 912 e 1394°C. Outra forma alotrópica do ferro puro é a fase cúbica de corpo 

centrada (CCC) estável entre as temperaturas de 1394 e 1538°C (chamada de

abaixo de 912°C (chamada de Feα). Por meio do diagrama apresentado na Figura 3.10, é 

possível verificar que os três principais microconstituintes encontrados, na condição de 

resfriamento lento, são a ferrita, cementita e perlita[14]. 
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representa a temperatura de início de transformação 

k e n são definidos a se obter um melhor ajuste. 

sido desenvolvido para transformação martensítica, 

existem trabalhos que a utilizaram para se estudar a cinética de transformação de fases no 

. Em vista disto, este modelo foi aplicado neste 

O estudo das microestruturas presentes em aços e ligas deve primeiro começar com o 

s características básicas 

 

γ, é estável entre as 

temperaturas de 912 e 1394°C. Outra forma alotrópica do ferro puro é a fase cúbica de corpo 

as de 1394 e 1538°C (chamada de Feδ) e também 

presentado na Figura 3.10, é 

possível verificar que os três principais microconstituintes encontrados, na condição de 



15 

A decomposição da austenita é um fenômeno complexo com uma grande variedade de 

microestruturas as quais podem formar durante o processo de resfriamento. Além disso, os 

produtos de transformação dependem da taxa de resfriamento, tamanho de grão da austenita e 

da composição química do aço. Ao longo dos anos, muitos sistemas foram apresentados para 

classificar as diversas fases e constituintes, frequentemente levando a uma confusão na 

terminologia[33,34]. No entanto, o sistema de nomenclatura proposto pelo Bainite Commitee do 

ISIJ (The Iron and Steel Institute of Japan), Apud Krauss e Thompson[34], oferece um sistema 

de classificação geralmente aceito pela comunidade científica. 

3.4.1. Produtos de transformação em resfriamento contínuo dos aços 

baixo carbono 

A seguir serão descritos as fases e constituintes os quais são geralmente encontrados nos 

diagramas de transformação por resfriamento contínuo (TRC) de aços API 5L X80. As 

microestruturas, em ordem decrescente de temperatura de transformação, podem ser 

classificadas como: ferrita poligonal (FP), ferrita quase poligonal (FQP), ferrita granular (FG), 

perlita (P), perlita degenerada (P’), ferrita bainítica (FB), bainita (B) e martensita (M)[34-36]. 

- Ferrita poligonal (FP) 

A ferrita poligonal, ou ferrita equiaxial, é formada durante um lento resfriamento a partir da 

austenita em elevadas temperaturas de transformação. É nucleada no contorno de grão 

austenítico, tendo seu crescimento controlado pela rápida transferência de átomos 

substitucionais e pela difusão de longo alcance de átomos de carbono no interior do grão 

ferrítico para a interface com a austenita[34]. A ferrita poligonal é caracterizada por ter uma 

microestrutura com grãos aproximadamente equiaxiais contendo principalmente uma baixa 

densidade de discordâncias e nenhuma subestrutura de discordância[5,36]. A Figura 3.11 

exemplifica este tipo de microestrutura. 

- Ferrita quase poligonal (FQP) 

Em taxas de resfriamento mais altas a ferrita pode perder as suas características poligonais e 

formar uma ferrita com grãos com formato irregular, alinhados em direções arbitrárias, como 

pode ser visto na Figura 3.12, conhecida como ferrita quase poligonal. Esta microestrutura é 

conseguida suprimindo a partição de carbono durante a transformação da austenita em ferrita, 

resultando numa alteração na estrutura cristalina sem alteração da composição[5,37]. A ferrita 



quase poligonal pode conter subestrutura de discordâncias e ocasionalmente constituinte 

martensita-austenita (MA)[36]. 

 

Figura 3.11 - Presença de ferrita poligonal (FP) e perlita (P
Nb[31]. (%massa: C: 0,08; Mn: 1,25; Si: 0,256; P: 0,01; S: 0,006; Al: 0,028; Nb: 0,041; Ca: 0,0027; Cr: 0,01; Ni: 

 

Figura 3.12 - Microestrutura com ferrita quase poligonal (FQP) e ferrita granular (FG) de um aço microligado 
para tubos API 5L X80 (%massa: C: 0,065; Mn: 1,55; Si: 0,29; P: 0,015; S: 0,003; Al: 0,036; Nb: 0,076; 

Mo: 0,28; Ti: 0,020; Ni: 0,001; V:

- Ferrita granular (FG) 

A ferrita granular é formada em temperaturas intermediárias de transformação e, por esse 

motivo, tem muitas semelhanças com a ferrita acicular. No entanto, as taxas de resfriamento 

que formam a ferrita granular são um pouco mais lentas do que aquelas que f

acicular. A microestrutura da ferrita granular consiste em partículas dispersas de austenita 

retida ou constituinte MA em uma matriz a qual pode manter a estrutura do contorno de grão 

quase poligonal pode conter subestrutura de discordâncias e ocasionalmente constituinte 

 

 
ta poligonal (FP) e perlita (P) na microestrutura de um aço 

C: 0,08; Mn: 1,25; Si: 0,256; P: 0,01; S: 0,006; Al: 0,028; Nb: 0,041; Ca: 0,0027; Cr: 0,01; Ni: 
0,001; V: 0,003) Ataque Nital 4%. MO. 

utura com ferrita quase poligonal (FQP) e ferrita granular (FG) de um aço microligado 
(%massa: C: 0,065; Mn: 1,55; Si: 0,29; P: 0,015; S: 0,003; Al: 0,036; Nb: 0,076; 

0,28; Ti: 0,020; Ni: 0,001; V: 0,003). Ataque Nital 2%. MO. (Adaptado de [36]).

A ferrita granular é formada em temperaturas intermediárias de transformação e, por esse 

motivo, tem muitas semelhanças com a ferrita acicular. No entanto, as taxas de resfriamento 

que formam a ferrita granular são um pouco mais lentas do que aquelas que f

acicular. A microestrutura da ferrita granular consiste em partículas dispersas de austenita 

retida ou constituinte MA em uma matriz a qual pode manter a estrutura do contorno de grão 
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quase poligonal pode conter subestrutura de discordâncias e ocasionalmente constituinte 

 
) na microestrutura de um aço C-Mn microligado ao 

C: 0,08; Mn: 1,25; Si: 0,256; P: 0,01; S: 0,006; Al: 0,028; Nb: 0,041; Ca: 0,0027; Cr: 0,01; Ni: 

 
utura com ferrita quase poligonal (FQP) e ferrita granular (FG) de um aço microligado 

(%massa: C: 0,065; Mn: 1,55; Si: 0,29; P: 0,015; S: 0,003; Al: 0,036; Nb: 0,076; 
aptado de [36]). 

A ferrita granular é formada em temperaturas intermediárias de transformação e, por esse 

motivo, tem muitas semelhanças com a ferrita acicular. No entanto, as taxas de resfriamento 

que formam a ferrita granular são um pouco mais lentas do que aquelas que formam a ferrita 

acicular. A microestrutura da ferrita granular consiste em partículas dispersas de austenita 

retida ou constituinte MA em uma matriz a qual pode manter a estrutura do contorno de grão 
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da austenita anterior. No entanto, em contraste com a microestrutura da ferrita acicular, as 

partículas dispersas têm uma morfologia granular ou equiaxial. Os cristais da matriz são 

bastante finos, da ordem de alguns micrometros de tamanho; são equiaxiais em forma; contêm 

uma elevada densidade de discordâncias, e são separados por contornos de baixo ângulo[5,34]. 

A Figura 3.13 ilustra este tipo de microestrutura. 

A nucleação e o mecanismo de crescimento da ferrita granular têm sido menos explorados 

que os da ferrita bainítica ou ferrita acicular. Mesmo assim, existe evidência de que os cristais 

de ferrita granular crescem pelo mecanismo de crescimento controlado por difusão[34]. 

 

 
Figura 3.13 - Ferrita granular (FG) formada em um aço microligado para tubos API 5L X80[36] (%massa: C: 

0,065; Mn: 1,55; Si: 0,29; P: 0,015; S: 0,003; Al: 0,036; Nb: 0,076; Mo: 0,28; Ti: 0,020; Ni: 0,001; V: 0,003). 
Ataque Nital 2%. MO. 

- Perlita (P) 

A perlita é resultado de uma transformação eutetoide e consiste em lamelas alternadas de 

Fe3C (cementita) e ferrita dando um aspecto listrado dentro da microestrutura; é dado tempo 

suficiente para que o carbono presente na austenita se difunda e forme a cementita. A taxa de 

resfriamento controla os níveis de perlita e quanto maior for a temperatura de transformação, 

maiores são as distâncias entre as lamelas[13]. A Figura 3.14 ilustra a microestrutura de um aço 

microligado constituída por uma matriz de ferrita poligonal e perlita. 

- Perlita degenerada (P’) 

A microestrutura denominada perlita degenerada (Figura 3.15) surge para taxas de 

resfriamento em que é viabilizado o crescimento da microestrutura entre ferrita e a cementita, 

por meio da saturação do carbono[38]. 



Figura 3.14 - Perlita (P) fina presente na amostra de um aço microl
Si: 0,23; P: 0,018; S: 0,002; Al: 0,044; Nb+Ti+V: 0,1 máx.; N:

 

Figura 3.15 - Perlita degenerada (P’) em um aço Nb
Si: 0,15-0,25; P: 0,010-0,020; S: 0,015

 

Furuhara et al.[40] estabeleceram que a formação das colônias de perlita degenerada inicia nos 

contornos de grãos austeníticos

expulsa o carbono, na interface ferrita/austenita, para a austenita. Desta forma, a concentração 

de carbono na austenita aumenta e, quando é atingido o limite de solubilidade, ocorre a 

precipitação de cementita nesta interface. Por fim, o crescimento da ferrita reinicia, em 

direções aleatórias, visto que há uma redução na concentração de carbono nesta fase.

- Ferrita bainítica (FB) 

A ferrita bainítica é uma morfologia de ferrita acicular que consiste de muitos cristais 

ferríticos finos e alongados, como ilustrado na Figura 3.16, com elevada densidade de 

fina presente na amostra de um aço microligado[38] (%massa: C: 0,095; Mn: 1,49; 
0,23; P: 0,018; S: 0,002; Al: 0,044; Nb+Ti+V: 0,1 máx.; N: 0,005).  Ataque Nital 2%. 

 
Perlita degenerada (P’) em um aço Nb-V-microligado[39] (%massa: C: 0,030

0,020; S: 0,015-0,025; V: 0,001; Nb: 0,020-0,050; N: 0,009-0,010). 
MEV. 

estabeleceram que a formação das colônias de perlita degenerada inicia nos 

contornos de grãos austeníticos, de maneira tal que o primeiro núcleo de ferrita proeutetoide 

expulsa o carbono, na interface ferrita/austenita, para a austenita. Desta forma, a concentração 

de carbono na austenita aumenta e, quando é atingido o limite de solubilidade, ocorre a 

ação de cementita nesta interface. Por fim, o crescimento da ferrita reinicia, em 

direções aleatórias, visto que há uma redução na concentração de carbono nesta fase.

A ferrita bainítica é uma morfologia de ferrita acicular que consiste de muitos cristais 

ferríticos finos e alongados, como ilustrado na Figura 3.16, com elevada densidade de 
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(%massa: C: 0,095; Mn: 1,49; 
Ataque Nital 2%. MEV. 

 
(%massa: C: 0,030-0,10; Mn: 0,50-1,50; 

0,010). Ataque Nital 2%. 

estabeleceram que a formação das colônias de perlita degenerada inicia nos 

, de maneira tal que o primeiro núcleo de ferrita proeutetoide 

expulsa o carbono, na interface ferrita/austenita, para a austenita. Desta forma, a concentração 

de carbono na austenita aumenta e, quando é atingido o limite de solubilidade, ocorre a 

ação de cementita nesta interface. Por fim, o crescimento da ferrita reinicia, em 

direções aleatórias, visto que há uma redução na concentração de carbono nesta fase. 

A ferrita bainítica é uma morfologia de ferrita acicular que consiste de muitos cristais 

ferríticos finos e alongados, como ilustrado na Figura 3.16, com elevada densidade de 



discordâncias e pequena quantidade de carbonetos dispersos, formada por resfriame

contínuo pela mistura de transformações cisalhantes e difusionais numa faixa de temperatura 

um pouco maior do que a temperatura de transformação bainítica

 

Figura 3.16 - Microestrutura de um aço microligado contend
Mn: 1,28; Si: 0,25; P: 0,001; S: 0,0006; Nb: 0,045; Ti: 0,027; N: 0,0018; V:

- Bainita (B) 

A bainita é formada em taxas de resfriamento muito rápidas para não permitir a formaçã

perlita, porém não tão rápidas o suficiente para 

podem ser identificadas: bainita inferior e bainita superior

A bainita superior consiste de ripas finas de ferrita que crescem de forma agrupada fo

um feixe. Cada ripa individual, também chamada de subunidade, é separada por regiões de 

fases residuais constituídas de austenita retida ou martensita ou cementita. Dentro de cada 

feixe, todas as subunidades tendem a estar na mesma orientação crista

A bainita inferior é obtida pela transformação em temperaturas relativamente baixas. A 

bainita inferior tem uma microestrutura e características cristalográficas que são muito 

semelhantes às da bainita superior. A maior diferença está 

carbonetos uma vez que os carbonetos também precipitam dentro das ripas de ferrita da 

bainita inferior. Acredita-se que a transição entre bainita superior e bainita inferior ocorre em 

uma faixa estreita de temperatura

formas de bainita. 

discordâncias e pequena quantidade de carbonetos dispersos, formada por resfriame

contínuo pela mistura de transformações cisalhantes e difusionais numa faixa de temperatura 

um pouco maior do que a temperatura de transformação bainítica[34,41]. 

 
Microestrutura de um aço microligado contendo ferrita bainítica (FB) [41] 

1,28; Si: 0,25; P: 0,001; S: 0,0006; Nb: 0,045; Ti: 0,027; N: 0,0018; V: 0,053).  Ataque Nital 3%

A bainita é formada em taxas de resfriamento muito rápidas para não permitir a formaçã

perlita, porém não tão rápidas o suficiente para formar a martensita. Duas formas

podem ser identificadas: bainita inferior e bainita superior[13,42,43]. 

A bainita superior consiste de ripas finas de ferrita que crescem de forma agrupada fo

um feixe. Cada ripa individual, também chamada de subunidade, é separada por regiões de 

fases residuais constituídas de austenita retida ou martensita ou cementita. Dentro de cada 

feixe, todas as subunidades tendem a estar na mesma orientação cristalográfica

A bainita inferior é obtida pela transformação em temperaturas relativamente baixas. A 

bainita inferior tem uma microestrutura e características cristalográficas que são muito 

semelhantes às da bainita superior. A maior diferença está na natureza dos precipitados de 

uma vez que os carbonetos também precipitam dentro das ripas de ferrita da 

se que a transição entre bainita superior e bainita inferior ocorre em 

uma faixa estreita de temperatura [13,42-44]. A Figura 3.17 ilustra esquematicamente as duas 
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discordâncias e pequena quantidade de carbonetos dispersos, formada por resfriamento 

contínuo pela mistura de transformações cisalhantes e difusionais numa faixa de temperatura 

 (%massa: C: 0,077; 
Ataque Nital 3%. MO. 

A bainita é formada em taxas de resfriamento muito rápidas para não permitir a formação da 

formar a martensita. Duas formas principais 

A bainita superior consiste de ripas finas de ferrita que crescem de forma agrupada formando 

um feixe. Cada ripa individual, também chamada de subunidade, é separada por regiões de 

fases residuais constituídas de austenita retida ou martensita ou cementita. Dentro de cada 

lográfica[13,42,43]. 

A bainita inferior é obtida pela transformação em temperaturas relativamente baixas. A 

bainita inferior tem uma microestrutura e características cristalográficas que são muito 

na natureza dos precipitados de 

uma vez que os carbonetos também precipitam dentro das ripas de ferrita da 

se que a transição entre bainita superior e bainita inferior ocorre em 

esquematicamente as duas 



Na Figura 3.18 tem-se uma microestrutura de um aço microligado, estudado por 

Matsubara[45], com predominância de bainita. Pode ser observada em detalhe uma ripa de 

bainita, identificada pela presença de um filme de cementita de coloração branca ao redor das 

bordas. 

Figura 3.17 - Desenho esquemático da formação da bainita superior e inferior
 

Figura 3.18 - Microestrutura composta po
Si: 0,17; B: 0,002; Al

se uma microestrutura de um aço microligado, estudado por 

, com predominância de bainita. Pode ser observada em detalhe uma ripa de 

identificada pela presença de um filme de cementita de coloração branca ao redor das 

Desenho esquemático da formação da bainita superior e inferior. (Adaptado de 

 
Microestrutura composta por bainita de um aço microligado[45] (%massa: C: 0,15

2; Al: 0,04; Nb: 0,03; Ti: 0,03; N: 0,0050). Ataque Nital 2%. 
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se uma microestrutura de um aço microligado, estudado por 

, com predominância de bainita. Pode ser observada em detalhe uma ripa de 

identificada pela presença de um filme de cementita de coloração branca ao redor das 

 
. (Adaptado de [44]). 

(%massa: C: 0,15; Mn: 1,24; 
Ataque Nital 2%. MEV. 



- Martensita (M) 

Altas taxas de resfriamento podem 

na qual o carbono, anteriormente em solução sólida na austenita, permanece em solução na 

nova fase. A martensita tem uma estrutura cristalina tetragonal de corpo centrado (TCC) e é 

formada por mecanismo de cisalhamento, o qual envolve o movimento cooperativo de uma 

quantidade relativamente grande de átomos. A martensita

porém também alta fragilidade

A martensita pode exibir uma variedade de morfologias, depend

das condições nas quais ela é formada e da sua estrutura cristalina. As morfologias mais 

comuns são placa e ripa. A martensita em forma de ripa é a forma comum em aços de baixo 

carbono. À medida que o teor de carbono do aço aume

martensita em forma de placas tende a se formar

A Figura 3.19 ilustra a microestrutura de um aço microligado que sofreu tratamento de 

térmico de têmpera em água. Observa

predominância de feixes de ripas de martensita contendo pequenos carbonetos precipitados 

em seu interior[45]. 

 

Figura 3.19 - Microestrutura martensítica presente em um aço microligado
Si: 0,17; B: 0,002; Al: 0,04; Nb: 0,03; Ti: 0,03; N: 0,0050).

- Constituinte martensita-austenita (MA)

O constituinte martensita-austenita (MA) (Figura 3.20) é uma microestrutura formada por 

uma mistura de martensita e austenita retida, que tem elevada dureza e comporta

inclusão frágil[46]. 

Altas taxas de resfriamento podem conduzir a formação de martensita, uma fase muito dura 

anteriormente em solução sólida na austenita, permanece em solução na 

A martensita tem uma estrutura cristalina tetragonal de corpo centrado (TCC) e é 

o de cisalhamento, o qual envolve o movimento cooperativo de uma 

quantidade relativamente grande de átomos. A martensita pode atribuir ao aço elevada dureza, 

porém também alta fragilidade[5,13]. 

A martensita pode exibir uma variedade de morfologias, dependendo da composição da liga, 

das condições nas quais ela é formada e da sua estrutura cristalina. As morfologias mais 

comuns são placa e ripa. A martensita em forma de ripa é a forma comum em aços de baixo 

À medida que o teor de carbono do aço aumenta acima de 0,2% em 

martensita em forma de placas tende a se formar[5,13]. 

A Figura 3.19 ilustra a microestrutura de um aço microligado que sofreu tratamento de 

térmico de têmpera em água. Observa-se uma microestrutura composta por martensita, co

predominância de feixes de ripas de martensita contendo pequenos carbonetos precipitados 

 
Microestrutura martensítica presente em um aço microligado[45] (%massa: C: 0,15; Mn:
0,17; B: 0,002; Al: 0,04; Nb: 0,03; Ti: 0,03; N: 0,0050). Ataque Nital 2%.

austenita (MA) 

austenita (MA) (Figura 3.20) é uma microestrutura formada por 

martensita e austenita retida, que tem elevada dureza e comporta
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uma fase muito dura 

anteriormente em solução sólida na austenita, permanece em solução na 

A martensita tem uma estrutura cristalina tetragonal de corpo centrado (TCC) e é 

o de cisalhamento, o qual envolve o movimento cooperativo de uma 

ao aço elevada dureza, 

endo da composição da liga, 

das condições nas quais ela é formada e da sua estrutura cristalina. As morfologias mais 

comuns são placa e ripa. A martensita em forma de ripa é a forma comum em aços de baixo 

nta acima de 0,2% em massa, a 

A Figura 3.19 ilustra a microestrutura de um aço microligado que sofreu tratamento de 

se uma microestrutura composta por martensita, com 

predominância de feixes de ripas de martensita contendo pequenos carbonetos precipitados 

(%massa: C: 0,15; Mn: 1,24; 
Ataque Nital 2%. MEV. 

austenita (MA) (Figura 3.20) é uma microestrutura formada por 

martensita e austenita retida, que tem elevada dureza e comporta-se como 
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Figura 3.20 - Imagem obtida por MO de uma região da zona fundida de um aço usado na fabricação de tubos 

sem costura estudado por Araújo[3]. Em destaque, algumas partículas brancas que podem ser o constituinte MA. 
Ataque Le Pera, 400x. 

 

De um modo geral, o constituinte MA surge em virtude do resfriamento do aço a partir de sua 

região austenítica, que permite inicialmente a formação de ferrita bainítica, estrutura esta que 

possibilita a estabilização das partículas de austenita que permanecem na estrutura, devido ao 

enriquecimento em carbono provocado pelo crescimento da ferrita, que é pobre em carbono. 

No entanto, ao progredir com o resfriamento, ocorre a decomposição da austenita em ferrita e 

carbonetos. Caso o resfriamento seja rápido, esta decomposição pode não ocorrer, e a 

austenita se transformará em martensita e uma pequena quantidade de austenita permanecerá 

não transformada[5]. 

Taxas de resfriamentos mais rápidas aumentam a quantidade de constituinte MA nos aços, 

pois ao se aumentar a taxa de resfriamento, ocorre a diminuição da difusão do carbono, 

originando microestruturas aciculares e o carbono rejeitado da transformação permanece na 

austenita que acaba retida na temperatura ambiente[47]. 

Vários estudos indicam que a presença do constituinte MA nos aços influencia nas suas 

propriedades mecânicas. Zhou et al.[48] relataram que a presença do constituinte MA em 

pequenas quantidades (<3%) promove aumento de resistência mecânica, no entanto, quando a 

fração de volume excede 5%, a resistência mecânica diminui. Elevadas quantidades de 

constituinte MA reduzem a tenacidade, elevando a temperatura de transição dúctil-frágil ou 

abaixando os valores de energia absorvida no ensaio de impacto Charpy[49-51]. 

 

 



3.5. Diagramas de Transformação por Resfriamento Contínuo (TRC)

Os diagramas de transformação por resfriamento contínuo (TRC) são muito úteis para o 

entendimento da decomposição da austenita e caracterização da microestrutura final formada 

num resfriamento contínuo.  

As curvas dos diagramas TRC têm a forma de um "C" de

das taxas de nucleação e de crescimento dos produtos que são formados. À medida que a 

temperatura diminui, essas taxas aumentam por causa do aumento da diferença da energia 

livre de Gibbs entre os produtos formados e a aus

termodinâmica para a transformação faz com que a taxa de nucleação e taxa de crescimento 

aumentem com a diminuição da temperatura. No entanto, a temperaturas suficientemente 

baixas, o aumento dessa força motriz é compen

atômica, deste modo, as taxas de nucleação e de crescimento passam por um valor máximo a 

uma temperatura intermediária

Diferentes pesquisadores apresentaram alguns diagramas TRC para o

X80. Zhao et al.[41] desenvolveram um diagr

aço microligado de composição 0,077%C, 1,28%Mn

diagrama TRC apresentou microestruturas de ferrita poligonal e perlita a taxas de 

resfriamento inferiores a 1°C/s. A ferrita poligonal foi suprimida a uma taxa de resfriamento 

superior a 7,5°C/s enquanto que a perlita foi completamente suprimida a uma taxa de 

resfriamento ligeiramente superior a 1°C/s. Para taxas de resfriamento entre 10 a 50°C/s 

foram obtidas microestruturas de ferrita bainític

microestruturas deste material para diferentes taxas de resfriamento

 

Figura 3.21 - Diagrama TRC de um aço microligado
Nb: 0,045; Ti: 0,027; N: 0,0018; V:

Diagramas de Transformação por Resfriamento Contínuo (TRC) 

Os diagramas de transformação por resfriamento contínuo (TRC) são muito úteis para o 

entendimento da decomposição da austenita e caracterização da microestrutura final formada 

As curvas dos diagramas TRC têm a forma de um "C" devido à dependência de temperatura 

das taxas de nucleação e de crescimento dos produtos que são formados. À medida que a 

temperatura diminui, essas taxas aumentam por causa do aumento da diferença da energia 

livre de Gibbs entre os produtos formados e a austenita. Este aumento da força motriz 

termodinâmica para a transformação faz com que a taxa de nucleação e taxa de crescimento 

aumentem com a diminuição da temperatura. No entanto, a temperaturas suficientemente 

baixas, o aumento dessa força motriz é compensado com a diminuição da mobilidade 

atômica, deste modo, as taxas de nucleação e de crescimento passam por um valor máximo a 

uma temperatura intermediária[52]. 

Diferentes pesquisadores apresentaram alguns diagramas TRC para os aços para tubos API 5L 

desenvolveram um diagrama TRC, apresentado na Figura 3

aço microligado de composição 0,077%C, 1,28%Mn, 0,045%Nb, 0,053%V e 0,027%Ti. 

diagrama TRC apresentou microestruturas de ferrita poligonal e perlita a taxas de 

inferiores a 1°C/s. A ferrita poligonal foi suprimida a uma taxa de resfriamento 

superior a 7,5°C/s enquanto que a perlita foi completamente suprimida a uma taxa de 

resfriamento ligeiramente superior a 1°C/s. Para taxas de resfriamento entre 10 a 50°C/s 

oram obtidas microestruturas de ferrita bainítica e ferrita acicular. A Figura 3

microestruturas deste material para diferentes taxas de resfriamento[41]. 

 
Diagrama TRC de um aço microligado (%massa: C: 0,077; Mn: 1,28; Si: 0,25; P: 0,001; S:

Nb: 0,045; Ti: 0,027; N: 0,0018; V: 0,053). FB: Ferrita bainítica; FA: ferrita acicular; FP: ferrita poligonal; P: 
perlita. (Adaptado de [41]). 
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Os diagramas de transformação por resfriamento contínuo (TRC) são muito úteis para o 

entendimento da decomposição da austenita e caracterização da microestrutura final formada 

vido à dependência de temperatura 

das taxas de nucleação e de crescimento dos produtos que são formados. À medida que a 

temperatura diminui, essas taxas aumentam por causa do aumento da diferença da energia 

tenita. Este aumento da força motriz 

termodinâmica para a transformação faz com que a taxa de nucleação e taxa de crescimento 

aumentem com a diminuição da temperatura. No entanto, a temperaturas suficientemente 

sado com a diminuição da mobilidade 

atômica, deste modo, as taxas de nucleação e de crescimento passam por um valor máximo a 

s para tubos API 5L 

ama TRC, apresentado na Figura 3.21, para um 

, 0,045%Nb, 0,053%V e 0,027%Ti. O 

diagrama TRC apresentou microestruturas de ferrita poligonal e perlita a taxas de 

inferiores a 1°C/s. A ferrita poligonal foi suprimida a uma taxa de resfriamento 

superior a 7,5°C/s enquanto que a perlita foi completamente suprimida a uma taxa de 

resfriamento ligeiramente superior a 1°C/s. Para taxas de resfriamento entre 10 a 50°C/s 

a e ferrita acicular. A Figura 3.22 ilustra as 

1,28; Si: 0,25; P: 0,001; S: 0,0006; 
FB: Ferrita bainítica; FA: ferrita acicular; FP: ferrita poligonal; P: 



Figura 3.22 - Microestruturas de um aço microligado submetido a diferentes taxas de resfriamento
(b) 10°C/s, (c) 1°C/s, (d) 0,1°C/s. Ataque Nital 3%.

 

A Figura 3.23 exibe um diagrama TRC para um aço API 5L X80 de composição 0,065%C, 

0,29%Si, 1,55%Mn, 0,015%P, 0,00

autores verificaram que em baixas taxas de resfriamentos foram formadas pequenas 

quantidades de perlita e bainita. Para altas taxas obteve

de martensita. A Figura 3.24 ilustra

resfriamento[36]. 

 

Figura 3.23 - Diagrama TRC de um aço microligado para tubos API 5L X80
0,29; P: 0,015; S: 0,003; Al: 0,036; Nb: 0,076; Mo:

de um aço microligado submetido a diferentes taxas de resfriamento
(b) 10°C/s, (c) 1°C/s, (d) 0,1°C/s. Ataque Nital 3%. MO. 

um diagrama TRC para um aço API 5L X80 de composição 0,065%C, 

0,29%Si, 1,55%Mn, 0,015%P, 0,003%Al, 0,28Mo, 0,020%Ti estudado por Cizek et al.

autores verificaram que em baixas taxas de resfriamentos foram formadas pequenas 

quantidades de perlita e bainita. Para altas taxas obteve-se ferrita bainítica e pouca quantidade 

ilustra a evolução da microestrutura do aço em função da taxa de 

Diagrama TRC de um aço microligado para tubos API 5L X80 (%massa: C: 0,065; Mn: 1,55; Si: 
0,036; Nb: 0,076; Mo: 0,28; Ti: 0,020; Ni: 0,001; V: 0,003).
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de um aço microligado submetido a diferentes taxas de resfriamento[41]. (a) 50°C/s, 

um diagrama TRC para um aço API 5L X80 de composição 0,065%C, 

3%Al, 0,28Mo, 0,020%Ti estudado por Cizek et al.[36]. Os 

autores verificaram que em baixas taxas de resfriamentos foram formadas pequenas 

se ferrita bainítica e pouca quantidade 

a evolução da microestrutura do aço em função da taxa de 

 
(%massa: C: 0,065; Mn: 1,55; Si: 

0,003). (Adaptado de [36]). 
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Figura 3.24 - Microestruturas de um aço API 5L X80 submetido a diferentes taxas de resfriamento[36]. 

(a) 0,1°C/s, (b) 0,3°C/s, (c) 1°C/s, (d) 34°C/s, (e) 95°C/s. Ataque Nital 2%. MO. 
 

Ramírez[27] apresentou um diagrama TRC (Figura 3.25) de um aço API 5L X80 de 

composição 0,0679%C, 1,83%Mn, 0,104%(Nb+Ti+V), 0,193%Si, 0,189%Cr, 0,245%Mo, 

0,0243%Al, 0,0165%Ni, 0,0192%P, 0,0030%S. O autor afirmou que para taxas de 

resfriamento entre 0,1 e 7°C/s a microestrutura é composta por uma matriz de ferrita e perlita 

em pouca quantidade de bainita. Para maiores taxas de resfriamento, a microestrutura é 

formada por matriz de ferrita mais agregado eutetoide constituído possivelmente por bainita. 

A Figura 3.26 exibe a evolução da microestrutura do aço em função da taxa de 

resfriamento[27]. 



Figura 3.25 - Diagrama TRC de um aço microligado API 5L X80
P: 0,0192; S: 0,003; Al: 0,0243; Nb+Ti+V: 0,104; Cr:

FG: ferrita granular; FQP: ferrita quase poligonal; FP: ferrita poligonal; F: ferrita; B: bainita; P: perlita.
 

Figura 3.26 - Microestruturas de um aço API 5L X80 submetido a diferentes taxas de resfri
(b) 3°C/s, (c) 10°C/s, (d) 3

  

Diagrama TRC de um aço microligado API 5L X80[27] (%massa: C: 0,0679; Mn: 1,83;
0,0192; S: 0,003; Al: 0,0243; Nb+Ti+V: 0,104; Cr: 0,189; Mo: 0,245, Ni: 0,0165). FA: ferrita acicular; 

ferrita granular; FQP: ferrita quase poligonal; FP: ferrita poligonal; F: ferrita; B: bainita; P: perlita.

Microestruturas de um aço API 5L X80 submetido a diferentes taxas de resfri
°C/s, (d) 30°C/s. Ataque Nital 3%. MO. (Adaptado de [27]).
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(%massa: C: 0,0679; Mn: 1,83; Si: 0,193; 

0,189; Mo: 0,245, Ni: 0,0165). FA: ferrita acicular; 
ferrita granular; FQP: ferrita quase poligonal; FP: ferrita poligonal; F: ferrita; B: bainita; P: perlita. 

 
Microestruturas de um aço API 5L X80 submetido a diferentes taxas de resfriamento. (a) 1°C/s, 

(Adaptado de [27]). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados e descritos, os materiais e métodos que foram utilizados 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

4.1. Materiais  

Nesse projeto foram utilizadas amostras de um aço C-Mn retiradas de um tubo produzido pelo 

Processo Mannesmann de laminação a quente. O tubo tem diâmetro externo de 273mm e 

espessura de parede de 30mm. O aço utilizado neste trabalho tem grande potencial para ser 

utilizado no transporte de óleo e gás em regiões offshore e tem a composição química 

adequada aos requisitos da Norma API[53] para o aço API 5L X80, apresentada na 

Tabela IV.1. 

Tabela IV.1 - Especificação química nominal para o aço microligado para duto da classe API 5L X80 
(% em massa)[53]. 

Elemento C Mn Si S P Cu Cr Ni Mo B Nb+V+Ti 
% 

Máxima 
0,18 1,90 0,45 0,015 0,02 0,5 0,5 1,00 0,50 0,004 0,15 

4.2. Procedimentos Experimentais 

Para facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas durante a metodologia proposta 

neste projeto, elaborou-se o diagrama da Figura 4.1 que resume as principais etapas. 

 
Figura 4.1 - Diagrama apresentando as principais atividades desenvolvidas no projeto. 



4.2.1. Análises química

Para realizar a caracterização química, a seção transversal da parede do tubo 

cinco regiões, como ilustra a Figura 4.2. A análise química 

com o emprego da técnica de espectrometria por emissão óptica.

 

Figura 4.2 - Figura esquemática da seção transversal da

4.2.2. Tratamentos térmicos

Duas amostras retiradas do tubo como laminado

térmicos. Para a realização dos tratamentos térmicos, foi utilizado o Forno Indu

modelo TEMPERT/R30/N2 com atmosfera controlada com argônio.

tratamentos térmicos foram propostas cujo objetivo

tratamento térmico de normalização

de fases do aço em estudo. Em cada etapa dos tratamentos térmicos foram retiradas amostras 

para posterior realização de ensaios e análises, como mostrado no diagrama da Figura 4.1.

- Tratamento térmico 1 

O tratamento térmico 1 representa u

de tubos[54]. Este tratamento térmico consiste em têmpera e revenimento. Para a realização da 

têmpera, a amostra foi austenitizada à temperatura de 920°C durante 20 minutos e em seguida 

resfriada em um tanque com água à temperatura ambiente. No revenimento, a amostra foi 

aquecida a 600°C por 20 minutos e, depois, resfriada ao ar calmo. A Figura 4.3 

esquemática do tratamento térmico descrito.

- Tratamento térmico 2 

No tratamento térmico 2, a amostra foi submetida à normalização, seguida de têmpera e 

revenimento. Na normalização, a amostra foi aquecida a 920°C durante 20 minutos e depois 

uímicas 

Para realizar a caracterização química, a seção transversal da parede do tubo 

cinco regiões, como ilustra a Figura 4.2. A análise química foi feita em cada uma das regiões 

da técnica de espectrometria por emissão óptica. 

 
Figura esquemática da seção transversal da parede do tubo com a identificação das amostras para a 

análise química. 

érmicos 

s do tubo como laminado (LA) foram submetidos a tratamentos 

Para a realização dos tratamentos térmicos, foi utilizado o Forno Indu

modelo TEMPERT/R30/N2 com atmosfera controlada com argônio.

propostas cujo objetivo principal foi de analisar a influência do 

ratamento térmico de normalização prévio nas propriedades mecânicas e na

Em cada etapa dos tratamentos térmicos foram retiradas amostras 

para posterior realização de ensaios e análises, como mostrado no diagrama da Figura 4.1.

O tratamento térmico 1 representa uma rota convencional utilizada na indústria de fabricação 

. Este tratamento térmico consiste em têmpera e revenimento. Para a realização da 

têmpera, a amostra foi austenitizada à temperatura de 920°C durante 20 minutos e em seguida 

um tanque com água à temperatura ambiente. No revenimento, a amostra foi 

aquecida a 600°C por 20 minutos e, depois, resfriada ao ar calmo. A Figura 4.3 

esquemática do tratamento térmico descrito. 

No tratamento térmico 2, a amostra foi submetida à normalização, seguida de têmpera e 

revenimento. Na normalização, a amostra foi aquecida a 920°C durante 20 minutos e depois 
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Para realizar a caracterização química, a seção transversal da parede do tubo foi dividida em 

em cada uma das regiões 

parede do tubo com a identificação das amostras para a 

submetidos a tratamentos 

Para a realização dos tratamentos térmicos, foi utilizado o Forno Industrial Heating, 

modelo TEMPERT/R30/N2 com atmosfera controlada com argônio. Duas rotas de 

analisar a influência do 

nas propriedades mecânicas e nas transformações 

Em cada etapa dos tratamentos térmicos foram retiradas amostras 

para posterior realização de ensaios e análises, como mostrado no diagrama da Figura 4.1. 

ma rota convencional utilizada na indústria de fabricação 

. Este tratamento térmico consiste em têmpera e revenimento. Para a realização da 

têmpera, a amostra foi austenitizada à temperatura de 920°C durante 20 minutos e em seguida 

um tanque com água à temperatura ambiente. No revenimento, a amostra foi 

aquecida a 600°C por 20 minutos e, depois, resfriada ao ar calmo. A Figura 4.3 expõe a rota 

No tratamento térmico 2, a amostra foi submetida à normalização, seguida de têmpera e 

revenimento. Na normalização, a amostra foi aquecida a 920°C durante 20 minutos e depois 
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resfriada ao ar calmo até a temperatura ambiente. As condições de têmpera e revenimento 

foram as mesmas descritas para a amostra do tratamento térmico 1 (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.3 - Rota esquemática do tratamento térmico 1. LA: amostra “como laminada; LAT: amostra temperada; 

LATR: amostra temperada e revenida. 
 

 
Figura 4.4 - Rota esquemática do tratamento térmico 2. LA: amostra “como laminada; NO: amostra normalizada; 

NOT: amostra normalizada e temperada; NOTR: amostra normalizada, temperada e revenida. 

4.2.3. Análise por dilatometria 

Para a determinação das temperaturas críticas de transformação de fases, levantamento das 

curvas de transformação em resfriamento contínuo (TRC) e para a realização do estudo da 

cinética de austenitização do aço nas condições LA e NO, foi utilizado um dilatômetro de 

têmpera R.I.T.A L78 do LTM/DEMET/UFOP, equipado com um forno de indução de 

precisão. Para isto foram preparadas amostras cilíndricas de 3mm de diâmetro e 10mm de 

comprimento. A seção transversal da parede do tubo foi dividida em cinco partes, como 

ilustrado na Figura 4.5, e foram retiradas 12 amostras de cada posição, na condição LA. 

Entretanto, na condição NO, a análise dilatométrica foi realizada somente na posição 3, 

utilizando 12 amostras. 



Estas amostras foram soldadas a termopares tipo

real. O conjunto amostra/termopar foi então acoplado ao dilatômetro. A câmara contendo a 

amostra foi submetida a vácuo para evitar a oxidação da mesma. As amostras foram 

submetidas aos seguintes ciclos térmicos: aqueciment

920°C, permanência por 3 minutos e resfriamento nas taxas de 0,5°C/s; 1°C/s; 2°C/s; 3°C/s; 

5°C/s; 7°C/s; 10°C/s; 15°C/s; 20°C/s; 25°C/s; 50°C/s; 100°C/s. As taxas de resfriamento deste 

equipamento foram controladas pe

vazão e velocidade de fluxo de jatos de gás Hélio Analítico 5.0.

 

Figura 4.5 - Representação esquemática da posição de retirada dos corpos de prova para os ensaios 

 

Em seguida, os dados foram coletados e exportados para o 

levantamento das curvas dilatométricas de variação de comprimento do corpo de prova em 

função da temperatura. A partir destas curvas foram determina

fim de transformações de fases. As temperaturas de transformação austenítica (Ac

foram determinadas na etapa de aquecimento do ciclo térmico. As temperaturas de início e 

final das demais transformações de fase (Ar

para cada taxa avaliada. 

Os pontos de início e fim das transformações de fases foram determinados com o auxílio do 

método do desvio mínimo concomitantemente 

último método também foi usado por ter maior sensibilidade aos pontos de inflexão das 

curvas dilatométricas[22,24,25]. O estudo da cinética de austenitização foi realizado 

empregando-se de modelos cinéticos que utilizam a regra da alavanca nas curvas de 

dilatação[19].  

Estas amostras foram soldadas a termopares tipo K para medição de temperatura em tempo 

real. O conjunto amostra/termopar foi então acoplado ao dilatômetro. A câmara contendo a 

amostra foi submetida a vácuo para evitar a oxidação da mesma. As amostras foram 

submetidas aos seguintes ciclos térmicos: aquecimento a taxa de 3°C/s até a temperatura de 

920°C, permanência por 3 minutos e resfriamento nas taxas de 0,5°C/s; 1°C/s; 2°C/s; 3°C/s; 

5°C/s; 7°C/s; 10°C/s; 15°C/s; 20°C/s; 25°C/s; 50°C/s; 100°C/s. As taxas de resfriamento deste 

equipamento foram controladas pela combinação do controle de potência do forno e pela 

vazão e velocidade de fluxo de jatos de gás Hélio Analítico 5.0. 

Representação esquemática da posição de retirada dos corpos de prova para os ensaios 
dilatométricos. 

Em seguida, os dados foram coletados e exportados para o software Origin

levantamento das curvas dilatométricas de variação de comprimento do corpo de prova em 

função da temperatura. A partir destas curvas foram determinadas as temperaturas de início e 

fim de transformações de fases. As temperaturas de transformação austenítica (Ac

foram determinadas na etapa de aquecimento do ciclo térmico. As temperaturas de início e 

final das demais transformações de fase (Ar1 e Ar3) foram obtidas nas etapas de resfriamento 

Os pontos de início e fim das transformações de fases foram determinados com o auxílio do 

concomitantemente com o método da primeira derivada. Este 

o também foi usado por ter maior sensibilidade aos pontos de inflexão das 

. O estudo da cinética de austenitização foi realizado 

se de modelos cinéticos que utilizam a regra da alavanca nas curvas de 
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a medição de temperatura em tempo 

real. O conjunto amostra/termopar foi então acoplado ao dilatômetro. A câmara contendo a 

amostra foi submetida a vácuo para evitar a oxidação da mesma. As amostras foram 

o a taxa de 3°C/s até a temperatura de 

920°C, permanência por 3 minutos e resfriamento nas taxas de 0,5°C/s; 1°C/s; 2°C/s; 3°C/s; 

5°C/s; 7°C/s; 10°C/s; 15°C/s; 20°C/s; 25°C/s; 50°C/s; 100°C/s. As taxas de resfriamento deste 

la combinação do controle de potência do forno e pela 

 
Representação esquemática da posição de retirada dos corpos de prova para os ensaios 

software Origin para tratamento e 

levantamento das curvas dilatométricas de variação de comprimento do corpo de prova em 

das as temperaturas de início e 

fim de transformações de fases. As temperaturas de transformação austenítica (Ac1 e Ac3) 

foram determinadas na etapa de aquecimento do ciclo térmico. As temperaturas de início e 

) foram obtidas nas etapas de resfriamento 

Os pontos de início e fim das transformações de fases foram determinados com o auxílio do 

com o método da primeira derivada. Este 

o também foi usado por ter maior sensibilidade aos pontos de inflexão das 

. O estudo da cinética de austenitização foi realizado 

se de modelos cinéticos que utilizam a regra da alavanca nas curvas de 
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preparação metalográfica para identificação de fases e constituintes pres
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Análises de microdureza Vickers foram também realizadas nos CPs de dilatometria. Foram 

feitas 10 indentações aleatórias, com carga de 200gf e tempo de permanência de 5s, utilizando

um microdurômetro Pantec do LTM/DEMET/UFOP

4.2.4. Ensaio de temperabilidade

A avaliação da temperabilidade do aço nas condições laminado (LA) e normalizado (NO) foi 

realizada por meio do ensaio Jominy, utilizando CPs com dimensões de 19,0mm de diâmetro 

e 101,0mm de comprimento (Figur
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médias dos valores obtidos p

temperada, foram registradas. 

 

Figura 4.6 - Representação esquemática das dimensões dos corpos de prova reduzidos para o ensaio de 

Após os ensaios, os CPs de temperabilidade

procedimentos para preparação metalográfica 

distâncias de 1mm, 3mm, 6mm e 25mm da superfície que teve contato com a água, com 

auxílio da MO (Leica) e MEV (Vega3 Tescan).

4.2.5. Caracterização 

Como apresentado no diagrama da Figura 4.1, as amostras para a análise microestrutural 

foram retiradas antes dos tratamentos térmicos (amostra apenas como laminada) e após cada 

etapa dos tratamentos térmicos, sendo sempre analisada a seção transversal da parede do tubo.

 

Após os ensaios dilatométricos, os CPs de dilatometria resfriados a 100°C/s, 50°C/s, 20°C/s, 

7°C/s e 2°C/s foram embutidos e submetidos a uma sequência padrão de procedimentos para 

para identificação de fases e constituintes pres

MO (Leica) e MEV (Vega3 Tescan). 

Análises de microdureza Vickers foram também realizadas nos CPs de dilatometria. Foram 

feitas 10 indentações aleatórias, com carga de 200gf e tempo de permanência de 5s, utilizando

do LTM/DEMET/UFOP. 

Ensaio de temperabilidade 

A avaliação da temperabilidade do aço nas condições laminado (LA) e normalizado (NO) foi 

realizada por meio do ensaio Jominy, utilizando CPs com dimensões de 19,0mm de diâmetro 

e 101,0mm de comprimento (Figura 4.6), segundo a Norma ASTM A255

austenitizados a 920°C durante 20min e resfriados em um aparelho Jominy. As medidas de 

dureza Vickers (HV) foram realizadas nas duas faces retificadas dos corpos de prova e as 

médias dos valores obtidos ponto a ponto, como uma função da distância da superfície 

 

 
Representação esquemática das dimensões dos corpos de prova reduzidos para o ensaio de 

temperabilidade Jominy. 

temperabilidade foram submetidos a uma sequência padrão de 

procedimentos para preparação metalográfica e caracterizados microestruturalmente nas 

distâncias de 1mm, 3mm, 6mm e 25mm da superfície que teve contato com a água, com 

MO (Leica) e MEV (Vega3 Tescan). 

Caracterização microestrutural 

Como apresentado no diagrama da Figura 4.1, as amostras para a análise microestrutural 

foram retiradas antes dos tratamentos térmicos (amostra apenas como laminada) e após cada 

tratamentos térmicos, sendo sempre analisada a seção transversal da parede do tubo.

31 

Após os ensaios dilatométricos, os CPs de dilatometria resfriados a 100°C/s, 50°C/s, 20°C/s, 

s a uma sequência padrão de procedimentos para 

para identificação de fases e constituintes presentes utilizando-se 

Análises de microdureza Vickers foram também realizadas nos CPs de dilatometria. Foram 

feitas 10 indentações aleatórias, com carga de 200gf e tempo de permanência de 5s, utilizando 

A avaliação da temperabilidade do aço nas condições laminado (LA) e normalizado (NO) foi 

realizada por meio do ensaio Jominy, utilizando CPs com dimensões de 19,0mm de diâmetro 

a 4.6), segundo a Norma ASTM A255[55]. Os CPs foram 

austenitizados a 920°C durante 20min e resfriados em um aparelho Jominy. As medidas de 

dureza Vickers (HV) foram realizadas nas duas faces retificadas dos corpos de prova e as 

onto a ponto, como uma função da distância da superfície 

 
Representação esquemática das dimensões dos corpos de prova reduzidos para o ensaio de 

foram submetidos a uma sequência padrão de 

e caracterizados microestruturalmente nas 

distâncias de 1mm, 3mm, 6mm e 25mm da superfície que teve contato com a água, com 

Como apresentado no diagrama da Figura 4.1, as amostras para a análise microestrutural 

foram retiradas antes dos tratamentos térmicos (amostra apenas como laminada) e após cada 

tratamentos térmicos, sendo sempre analisada a seção transversal da parede do tubo. 
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- Microscopia óptica 

As amostras foram submetidas a uma sequência padrão de procedimentos para preparação 

metalográfica, no Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica (LTM) - 

DEMET/UFOP, com sequência de lixamento, da lixa de 120# até a lixa de 1200#, polimento 

com alumina em suspensão de 1µm e depois com pasta de diamante de 0,25µm. Após o 

polimento, as amostras foram atacadas com Nital 2% com tempo de imersão entre 5s e 15s.  

As amostras foram analisadas pela observação da microestrutura em microscópio óptico de 

luz refletida da marca Pantec do LTM/DEMET/UFOP e foram obtidas imagens com 

aumentos de 100x, 200x, 400x e 800x. 

As amostras temperadas foram novamente polidas e atacadas com o reativo Le Pera, a fim de 

analisar qualitativamente o constituinte martensita-austenita e agregados ferrita-carbonetos. O 

reativo Le Pera consiste em uma solução de 1g de metabissulfito de sódio em 100ml de água 

destilada com 4g de ácido pícrico em 100ml de etanol na proporção de 1:1. 

Para metalografia quantitativa, a avaliação do tamanho médio de grão austenítico prévio foi 

realizada empregando-se o método dos interceptos. Para isso, as amostras temperadas foram 

novamente polidas e atacadas com o reativo Teepol para revelar os contornos de grão 

austenítico prévios. O Teepol é constituído por 2,4g de ácido pícrico em 100ml de água 

destilada, 200ml de detergente neutro e 2ml de ácido clorídrico 37%. As medidas foram 

realizadas pela aquisição de cinco imagens, com aumento de 200x, de três regiões da seção 

transversal do tubo (próximo da superfície interna, centro e próximo da superfície externa do 

tubo), na condição LAT e NOT. Foram utilizadas três linhas de medição em cada campo, 

conforme Norma ASTM E112[56]. 

- Microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada para observação das 

microestruturas nas diversas etapas do desenvolvimento do estudo e para analisar as 

superfícies de fratura após a realização dos ensaios de tração e impacto. Para a aquisição de 

imagens, foi usado o microscópio eletrônico de varredura Vega3 Tescan. 

 

 



4.2.6. Ensaio de microdureza Vickers

Uma amostra submetida a cada condição de tratamento térmico foi retirada para ensaios d

microdureza Vickers. As medidas foram feitas de acordo com a Norma ASTM E92

seção transversal do tubo em pontos sucessivos a partir da borda da superfície externa do tubo 

até a borda da superfície interna. Os ensaios de microdureza foram realizad

LTM/DEMET/UFOP em um microdurômetro Pantec, utilizando uma carga de 200gf com 

tempo de permanência de 5s e distância entre as indentações de 1mm, totalizando 28

Para cada amostra, este procedimento foi realizado três vezes em diferentes part

A Figura 4.7 ilustra as regiões para a realização do ensaio.

 

Figura 4.7 - Representação esquem

4.2.7. Ensaio de tração

Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina 

capacidade de 1000kN e um extensômetro. Os

foram confeccionados e ensaiados segundo a Norma ASTM A370

apresentadas na Figura 4.8. Nestes CPs foi mantida a espessura original da parede do tubo 

(30mm), conforme ilustrado na Figura 4.

Os ensaios de tração foram realizados, em triplicata, no aço nas condições laminado, 

temperado e revenido (LATR) e laminado, no

conforme apresentado no diagrama da Figura 4.1.

Figura 4.8 - Representação esquemática dos corpos de prova para ensaio de tração de seção retangular

Ensaio de microdureza Vickers 

Uma amostra submetida a cada condição de tratamento térmico foi retirada para ensaios d

microdureza Vickers. As medidas foram feitas de acordo com a Norma ASTM E92

seção transversal do tubo em pontos sucessivos a partir da borda da superfície externa do tubo 

até a borda da superfície interna. Os ensaios de microdureza foram realizad

LTM/DEMET/UFOP em um microdurômetro Pantec, utilizando uma carga de 200gf com 

tempo de permanência de 5s e distância entre as indentações de 1mm, totalizando 28

Para cada amostra, este procedimento foi realizado três vezes em diferentes part

ilustra as regiões para a realização do ensaio. 

 
Representação esquemática dos perfis de microdureza Vickers ao longo da espessura do tubo.

Ensaio de tração 

Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina EMIC GR049 com célula de carga com 

capacidade de 1000kN e um extensômetro. Os corpos de prova (CPs) de tração longitudinal 

foram confeccionados e ensaiados segundo a Norma ASTM A370[58

. Nestes CPs foi mantida a espessura original da parede do tubo 

(30mm), conforme ilustrado na Figura 4.9. 

Os ensaios de tração foram realizados, em triplicata, no aço nas condições laminado, 

temperado e revenido (LATR) e laminado, normalizado, temperado e revenido (NOTR) 

conforme apresentado no diagrama da Figura 4.1. 

 
Representação esquemática dos corpos de prova para ensaio de tração de seção retangular
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Uma amostra submetida a cada condição de tratamento térmico foi retirada para ensaios de 

microdureza Vickers. As medidas foram feitas de acordo com a Norma ASTM E92[57], na 

seção transversal do tubo em pontos sucessivos a partir da borda da superfície externa do tubo 

até a borda da superfície interna. Os ensaios de microdureza foram realizados no 

LTM/DEMET/UFOP em um microdurômetro Pantec, utilizando uma carga de 200gf com 

tempo de permanência de 5s e distância entre as indentações de 1mm, totalizando 28 medidas. 

Para cada amostra, este procedimento foi realizado três vezes em diferentes partes da amostra. 

Vickers ao longo da espessura do tubo. 

com célula de carga com 

corpos de prova (CPs) de tração longitudinal 
[58] com dimensões 

. Nestes CPs foi mantida a espessura original da parede do tubo 

Os ensaios de tração foram realizados, em triplicata, no aço nas condições laminado, 

rmalizado, temperado e revenido (NOTR) 

Representação esquemática dos corpos de prova para ensaio de tração de seção retangular[58]. 
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Figura 4.9 - Representação esquemática da posição de retirada dos corpos de prova para ensaio de tração. 

4.2.8. Ensaio de impacto 

Os CPs para ensaio de impacto foram confeccionados e ensaiados segundo a Norma ASTM 

A370[58]; os ensaios foram realizados em uma máquina Instron com capacidade de 407J, a 

duas diferentes temperaturas (-30°C e -60°C). O resfriamento dos corpos de prova foi feito 

pela imersão total em álcool etílico resfriado em uma cuba refrigerada Lauda 

Proline RP 1290. 

Sessenta CPs do tipo subsize foram confeccionados com geometria e dimensões conforme 

apresentado na Figura 4.10. Foram gerados trinta corpos de prova do aço na condição 

laminado, temperado e revenido (LATR) e trinta na condição laminado, normalizado, 

temperado e revenido (NOTR). 

Para elaboração dos cps, foram retiradas chapas de cinco milímetros de espessura ao longo da 

seção transversal do tubo e os entalhes foram feitos na direção longitudinal do tubo. A 

Figura 4.11 ilustra a posição de retirada dos CPs.  

 
Figura 4.10 - Representação esquemática das dimensões dos corpos de prova do tipo subsize para ensaio de 

impacto[58]. 
 



Figura 4.11 - Representação esquemática da posição de retirada dos corpos de prov

4.2.9. Análise estatística dos resultados

Visando a confirmação da diferença entre as propriedades aferidas em cada condição 

(tamanho de grão austenítico prévio e temperaturas críticas de austenitização) foram aplicados 

testes de hipóteses, utilizando o 

Em virtude do número de amostras analisadas, para cada condição, o tratamento estatístico 

dos resultados obtidos foi realizado levando

estatística de Anderson-Darling foi utilizada para determinar se os dados atendem à suposição 

de normalidade para o teste t. Na definição dos graus de liberdade da variável t, foi utilizado o 

teste F de razão entre variâncias, para indicar se as variâncias são iguais ou diferentes. 

todas as análises estatísticas deste trabalho foi adotado um nível de confiança de 95% e o 

nível de significância α estabelecido foi de 5%. As an

apresentadas na forma de tabelas e figuras e se encontram detalhadas no 

Representação esquemática da posição de retirada dos corpos de prova para o 

Análise estatística dos resultados 

Visando a confirmação da diferença entre as propriedades aferidas em cada condição 

(tamanho de grão austenítico prévio e temperaturas críticas de austenitização) foram aplicados 

lizando o software estatístico Minitab 16.  

Em virtude do número de amostras analisadas, para cada condição, o tratamento estatístico 

dos resultados obtidos foi realizado levando-se em consideração a distribuição 

ling foi utilizada para determinar se os dados atendem à suposição 

de normalidade para o teste t. Na definição dos graus de liberdade da variável t, foi utilizado o 

teste F de razão entre variâncias, para indicar se as variâncias são iguais ou diferentes. 

todas as análises estatísticas deste trabalho foi adotado um nível de confiança de 95% e o 

α estabelecido foi de 5%. As análises estatísticas aplicadas são 

apresentadas na forma de tabelas e figuras e se encontram detalhadas no Anexo A.
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a para o ensaio de impacto. 

Visando a confirmação da diferença entre as propriedades aferidas em cada condição 

(tamanho de grão austenítico prévio e temperaturas críticas de austenitização) foram aplicados 

Em virtude do número de amostras analisadas, para cada condição, o tratamento estatístico 

se em consideração a distribuição t de Student. A 

ling foi utilizada para determinar se os dados atendem à suposição 

de normalidade para o teste t. Na definição dos graus de liberdade da variável t, foi utilizado o 

teste F de razão entre variâncias, para indicar se as variâncias são iguais ou diferentes. Para 

todas as análises estatísticas deste trabalho foi adotado um nível de confiança de 95% e o 

álises estatísticas aplicadas são 

Anexo A. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nesse trabalho e uma discussão que teve 

por objetivo principal avaliar o efeito do tratamento térmico de normalização prévio e os 

efeitos da posição na parede de tubos de aço sobre as curvas TRC e propriedades mecânicas, 

assim como relacionar as características microestruturais com as propriedades mecânicas.  

5.1. Análises Químicas 

Os resultados das análises químicas realizadas nas regiões da parede do tubo são apresentados 

na Tabela V.1, explicitando as variações percentuais de teores dos elementos nas amostras das 

posições 2, 3, 4 e 5 em relação a amostra da posição 1. Estas posições foram enumeradas 

conforme a Figura 4.2. Os resultados foram obtidos pela Equação 5.1.: 

#$%&$'$'
( × 100              i = [2, 3, 4, 5]                              (5.1) 

onde C+ é o valor da concentração química de um elemento químico da posição i. 

 
Tabela V.1 - Diferenças de composição química das posições 2, 3, 4 e 5 em relação a posição 1 (Figura 4.2). 

Elemento C Mn P S Si Ni Cr 

Diferenças de 
composição química 
entre as posições (%) 

2 – 1 -3,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 – 1 3,4 0,3 0,0 0,0 1,4 0,6 0,0 
4 – 1 6,9 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 
5 – 1 6,9 2,2 16,7 9,1 4,3 1,3 0,8 

Elemento Mo Al V Nb B *CEPcm 

Diferenças de 
composição química 
entre as posições (%) 

2 – 1 0,0 0,0 0,0 -0,4 25,0 -0,3 
3 – 1 0,0 0,0 0,0 2,0 25,0 3,0 
4 – 1 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 4,8 
5 – 1 1,2 3,4 2,4 11,0 25,0 5,7 

*CE-./  C + 1+
2 +

34
5 +

$6
5 +

7+
8 +

$9
5 +

3:
;< +

=
; + 5B[53]. 

 

Observa-se que as composições químicas das amostras são semelhantes. No entanto, é 

possível notar que existe uma tendência de segregação química da parte mais externa para a 

parte mais interna da parede do tubo, destacando-se o C, Mn, Si, Ni e B. Estas diferenças de 

composição química podem estar relacionadas a efeitos de segregação química provenientes 

da solidificação da barra, onde a segregação química tende a ocorrer na região central. No 

processo de fabricação do tubo sem costura, durante a deformação, a segregação ocorrida na 

região central do tarugo desloca-se para a parte mais interna da parede do tubo. 
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5.2. Dilatometria 

Para a análise dilatométrica foram realizados 12 ensaios dilatométricos em cada posição 

(Figura 4.11), na condição LA, e 12 ensaios dilatométricos da posição 3, na condição NO. 

5.2.1. Amostra “como laminada” – LA 

A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios de dilatometria para as amostras na 

condição “como laminada” (LA). 

- Temperaturas críticas de austenitização 

Todas as amostras foram aquecidas até a temperatura de 920°C a uma taxa de 3°C/s. A 

Figura 5.1 apresenta um exemplo da curva de dilatação de um corpo de prova durante o 

aquecimento, na faixa de temperatura entre 200°C e 920°C. Em todas as curvas de 

austenitização foram aplicados os métodos do desvio mínimo e da primeira derivada para 

determinar as temperaturas críticas de início (Ac1) e de final (Ac3) de austenitização. 

 

 
Figura 5.1 - Curva de dilatometria durante aquecimento a uma taxa de 3°C/s até 920°C de um dos corpos de 

prova ensaiados. Em detalhe está a metodologia utilizada para determinar as temperaturas críticas de 
austenitização (Ac1 e Ac3). 

 

As Figuras 5.2 a 5.4 apresentam os resultados obtidos para as temperaturas críticas de 

austenitização da amostra LA. Para melhor analisar os resultados, os valores médios das 

temperaturas críticas de austenitização estão apresentados na Figura 5.5. Pode-se observar que 

não existe diferença significativa na temperatura Ac3 entre as posições. Contudo, a 

temperatura Ac1 da posição 1 apresenta-se maior do que as temperaturas Ac1 das outras 
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posições. Essas conclusões foram confirmadas por meio de análises estatísticas, que estão 

apresentadas no Anexo A. 

 

 
Figura 5.2 - Temperaturas críticas no aquecimento (Ac1 e Ac3) para a amostra LA, (a) posição 1 e (b) posição 2. 
 

 
Figura 5.3 - Temperaturas críticas no aquecimento (Ac1 e Ac3) para a amostra LA, (a) posição 3 e (b) posição 4. 
 

 
Figura 5.4 - Temperaturas críticas no aquecimento (Ac1 e Ac3) para a amostra LA, posição 5. 
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Figura 5.5 - Valores médios obtidos das temperaturas críticas de austenitização de todas as posições avaliadas da 

amostra LA. 
 

Estas pequenas alterações na temperatura Ac1, apesar de estarem dentro do desvio 

experimental da técnica, estão coerentes com as diferenças de composição química entre as 

amostras apresentadas na Tabela V.1. Comparando a posição 2 com a posição 1, observa-se 

que há redução nos teores de C e Mn, o que pode contribuir para o aumento das temperaturas 

críticas[5], entretanto, existe também um aumento no teor de B que é um importante fator que 

contribuiu para o abaixamento da temperatura Ac1
[59,60]. Comparando a posição 3 com a 

posição 1, nota-se que há aumento nos teores de C, Mn e Ni, que contribuem para a 

diminuição das temperaturas críticas[5], e também no teor de Si que tem um forte efeito sobre 

o aumento das mesmas[61-63]. No entanto, houve aumento no teor de B idêntico ao da posição 

2 tendo um efeito mais pronunciado na temperatura Ac1. Comparando a posição 4 com a 

posição 1, além das mudanças no C, Mn e Si discutidas anteriormente, percebe-se um 

incremento significativo no teor de B (50%) na posição 4, que contribui para o abaixamento 

da temperatura Ac1. Por fim, comparando a posição 5 com a posição 1, verificou-se que 

houve aumento no teor de C, Mn, Si e de B na posição 5. O aumento no teor de C, Mn e B 

apresentou um efeito mais pronunciado do que o aumento no teor de Si, resultando na 

diminuição da temperatura Ac1 na posição 5 em comparação a posição 1. 

A temperatura Ac1 está fortemente atrelada à etapa de nucleação da nova fase, que é um 

estágio da transformação que depende muito da termodinâmica do sistema e, portanto, da 

composição química. Em vista disto, as pequenas variações químicas poderiam estar afetando 

a energia local (isto é, um efeito termodinâmico) e alterando o estágio de nucleação da 

austenita. No entanto, estas alterações não estariam afetando significativamente a etapa de 

crescimento da austenita, justificando assim menor influência na temperatura Ac3. 
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- Cinética de austenitização 

Aplicando-se a regra da alavanca nas curvas de dilatação durante o aquecimento contínuo a 

3°C/s, foram obtidas, para todas as amostras, curvas de fração de austenita formada em 

relação à temperatura. Ajustes não lineares utilizando a Equação 3.3 foram realizados e as 

constantes k e T0 foram determinadas. A Figura 5.6 apresenta um exemplo de gráfico Y x T 

com o ajuste já feito. 

 

 
Figura 5.6 - Exemplo de valores de k e T0 obtidos a partir de ajuste não linear da curva Y x T. 

 

A Tabela V.2 apresenta os valores médios e os desvios-padrão obtidos de k e T0. No 

Anexo B, estão apresentados os valores de k e T0 determinados para cada amostra, com o 

valor do coeficiente de determinação, R². A constante n de ajuste também foi determinada e 

foi igual a 2 para todos os casos testados. Pode-se observar que as temperaturas Ac1 

determinadas experimentalmente são semelhantes às temperaturas obtidas pelo ajuste não 

linear. 

 
Tabela V.2 - Valores médios de k e T0 de cada posição. 

Condição Posição k (x 10-4) T0 Ac1(experimental) 

LA 

1 2,40 ±0,41 756 ± 6 756 ± 7 
2 2,07 ± 0,21 743 ± 8 741 ± 10 
3 1,83 ± 0,24 744 ± 8 741 ± 11 
4 1,70 ± 0,15 735 ± 6 728 ± 6 
5 1,72 ± 0,14 741 ± 4 735 ± 8 

 

Com os valores médios obtidos de k e T0, para cada posição, foram feitas as curvas de 

cinética de austenitização apresentadas na Figura 5.7. Observa-se que, como a taxa de 
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aquecimento foi constante, o tempo de nucleação da austenita para a posição 1 é maior, 

comparada as outras posições. No entanto, o tempo necessário para a austenitização completa 

é praticamente igual para todas as posições. Este resultado corrobora com os obtidos na 

Figura 5.5, nos quais a temperatura Ac1 da posição 1 apresenta-se maior do que as 

temperaturas Ac1 das outras posições e as temperaturas Ac3 permanecem praticamente iguais.   

 

 
Figura 5.7 - Curvas de cinética de austenitização para cada posição, na condição LA, durante aquecimento 

contínuo a 3°C/s utilizando os valores médios de k e T0. 

- Determinação dos diagramas TRC para o aço na condição LA 

A determinação do diagrama TRC foi feita por meio da análise concomitante das curvas 

dilatométricas de resfriamento e das micrografias obtidas por MO e MEV dos CPs de 

dilatometria.  

(A) Determinação das temperaturas críticas no resfriamento contínuo  

A seguir estão apresentados os gráficos plotados a partir dos dados dos ensaios dilatométricos 

das amostras da posição 3 do aço na condição LA. A partir destes gráficos foi possível 

determinar as temperaturas críticas de transformação, para isto foram aplicados os métodos do 

desvio mínimo e da primeira derivada. 

Na Figura 5.8 está apresentado o gráfico para a taxa de resfriamento de 0,5°C/s. Pode-se 

observar que durante o resfriamento há uma marcante perda da linearidade entre 850°C e 

640°C. Esta perda de linearidade se caracteriza por uma expansão abrupta do sistema que está 

associada ao aumento do volume molar decorrente da decomposição da austenita em ferrita e 



42 

agregados eutetoides. Fazendo o uso dos dados da derivada, foi possível precisar que esta 

transformação tem início a 817°C e término a 670°C. Esta transformação está associada à 

decomposição majoritária da austenita em ferrita poligonal (FP) e perlita (P). 

É possível notar também uma segunda expansão, de proporções muito pequenas, que acontece 

entre 500°C e 550°C. Esta transformação pode estar relacionada a transformação de austenita 

residual que se mantém estável até temperaturas mais baixas devido a presença de elementos 

que favorecem a sua estabilidade, como o Mn e Ni. Esta fração de austenita residual então 

estaria se transformando em ferrita bainitica (FB) e bainita (B). 

 

 
Figura 5.8 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 0,5°C/s. 
 

Nas Figuras 5.9 e 5.10 estão apresentados os gráficos para a taxa de resfriamento de 1°C/s e 

2°C/s, respectivamente. Estes corpos de prova apresentaram um comportamento semelhante 

ao do corpo de prova resfriado a 0,5°C/s. Para a taxa de resfriamento de 1°C/s, a 

decomposição da austenita em FP e P tem início e final, respectivamente, em 800°C e 632°C. 

Para a taxa de 2°C/s, o início e término desta transformação são, respectivamente, 815°C e 

636°C. Para essas duas taxas, a segunda expansão, relacionada à transformação de uma 

pequena fração de austenita residual em FB e B, acontece nas proximidades de 514°C. 

Pode-se observar também que existem duas inclinações diferentes na expansão, cuja 

separação está marcada por um pico na curva da derivada a 717°C, para o resfriamento a 

1°C/s, e a 712°C, para o resfriamento a 2°C/s. Sugere-se que inicialmente a austenita esteja se 

decompondo em FP - primeiro regime de expansão - e posteriormente, a partir de 717°C (ou 
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712°C para a taxa de 2°C/s), em agregados eutetoides. Neste caso, estes agregados se 

resumem em P. 

 

 
Figura 5.9 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 1°C/s. 
 

 
Figura 5.10 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 2°C/s. 
 

O corpo de prova resfriado a 3°C/s apresentou comportamento semelhante, mas sem a 

segunda expansão observada nas três taxas de resfriamento já citadas, como pode ser 

observado na Figura 5.11. Nota-se o início da decomposição da austenita a 826°C e o término 

a 609°C. A perturbação na curva da derivada devido à decomposição da austenita em perlita 

acontece a 704°C. 
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Figura 5.11 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 3°C/s. 
 

Nas Figuras 5.12 a 5.17 estão apresentados os gráficos obtidos para as taxas de resfriamento 

de 5°C/s, 7°C/s, 10°C/s, 15°C/s, 20°C/s e 25°C/s. Nota-se que todas as curvas têm um 

comportamento semelhante à curva de resfriamento de 3°C/s. No entanto, à medida que se 

aumenta a velocidade de resfriamento, as temperaturas de transformação diminuem e 

conseqüentemente a morfologia da ferrita vai sofrendo alterações e os agregados eutetoides 

passam a ser formados por outras estruturas que não apenas pela perlita (P), como foi 

discutido nos itens 3.4 e 3.5. 

À medida que se aumenta a velocidade de resfriamento, a ferrita tende a deixar de ser 

poligonal (FP) e passa a assumir as morfologias de ferrita quase poligonal (FQP) e ferrita 

granular (FG). Classificados como agregados eutetoides como a perlita degenerada (P'), 

ferrita bainítica (FB) e bainita (B) vão se tornando mais significativos no lugar da perlita (P). 

 
Figura 5.12 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 5°C/s. 
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Figura 5.13 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 7°C/s. 
 

 
Figura 5.14 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 10°C/s. 

 
Figura 5.15 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 15°C/s. 
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Figura 5.16 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 20°C/s. 
 

 
Figura 5.17 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 25°C/s. 
 

As Figuras 5.18 e 5.19 apresentam os resultados obtidos para as taxas de resfriamento de 

50°C/s e 100°C/s respectivamente. Pode-se observar que para as duas condições ocorre a 

decomposição da austenita em ferrita granular (FG), ferrita bainítica (FB) e bainita (B). 

Entretanto, nos dois casos verificou-se ainda uma transformação martensítica, que é mais 

significativa para a taxa de resfriamento de 100°C/s. Uma fração ainda não transformada de 

austenita se transforma em martensita nas temperaturas de 431°C e 420°C para as taxas de 

resfriamento de 50°C/s e 100°C/s respectivamente. 
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Figura 5.18 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 50°C/s. 
 

 
Figura 5.19 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 3 resfriada a 100°C/s. 
 
Um resumo das temperaturas críticas determinadas das amostras da posição 3 do aço na 

condição LA está apresentado na Tabela V.3. 

 
Tabela V.3 - Resumo das temperaturas críticas para cada taxa de resfriamento 

da posição 3 do aço na condição LA. 
Taxa (°C/s) Ti (°C) Tméd (°C) Tf (°C) TMs (°C) TMf (°C) 

Ti: temperatura de início de 
transformação austenítica; 
Tméd: temperatura de início de 
uma transformação intermediária; 
Tf: temperatura de fim de 
transformação austenítica; TMs: 
temperatura de início de 
transformação martensítica; 
TMf: temperatura de fim de 
transformação martensítica. 

100 676 - - 420 352 
50 731 658 - 431 343 
25 749 636 495 - - 
20 754 658 484 - - 
15 781 670 492 - - 
10 791 686 510 - - 
7 788 686 523 - - 
5 799 696 596 - - 
3 826 704 609 - - 
2 815 712 636 - - 
1 800 717 632 - - 

0,5 817 - 670 - - 
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As mesmas análises dos gráficos de dilatometria foram realizadas para a determinação das 

temperaturas críticas no resfriamento das posições 1, 2, 4 e 5 do aço na condição LA. Como 

os resultados foram muito semelhantes, aqui serão apresentadas somente as tabelas com os 

resumos das temperaturas críticas determinadas de cada posição. No Anexo C, estão 

apresentadas as figuras com os gráficos de dilatometria utilizados para a determinação das 

temperaturas críticas. 

Nas Tabelas V.4 a V.7, estão apresentados os resumos das temperaturas críticas determinadas 

das amostras das posições 1, 2, 4 e 5 respectivamente. 

 
Tabela V.4 - Resumo das temperaturas críticas para cada taxa de resfriamento da posição 1 do aço na 

condição LA. 
Taxa (°C/s) Ti (°C) Tméd (°C) Tf (°C) TMs (°C) TMf (°C) 

100 670 - - 412 339 
50 749 698 - 428 318 
25 754 658 482 - - 
20 762 665 494 - - 
15 764 658 508 - - 
10 775 672 527 - - 
7 799 664 532 - - 
5 744 693 603 - - 
3 786 686 616 - - 
2 805 698 651 - - 
1 815 658 651 - - 

0,5 810 - 672 - - 
Ti: temperatura de início de transformação austenítica; Tméd: temperatura de início de uma transformação 

intermediária; Tf: temperatura de fim de transformação austenítica; TMs: temperatura de início de transformação 
martensítica; TMf: temperatura de fim de transformação martensítica. 

 

Tabela V.5 - Resumo das temperaturas críticas para cada taxa de resfriamento da posição 2 do aço na 
condição LA. 

Taxa (°C/s) Ti (°C) Tméd (°C) Tf (°C) TMs (°C) TMf (°C) 
100 636 - - 396 322 
50 723 648 - 434 328 
25 733 656 474 - - 
20 755 675 489 - - 
15 760 653 492 - - 
10 751 656 494 - - 
7 773 682 551 - - 
5 772 665 548 - - 
3 784 689 613 - - 
2 776 701 618 - - 
1 804 648 651 - - 

0,5 802 - 675 - - 
Ti: temperatura de início de transformação austenítica; Tméd: temperatura de início de uma transformação 

intermediária; Tf: temperatura de fim de transformação austenítica; TMs: temperatura de início de transformação 
martensítica; TMf: temperatura de fim de transformação martensítica. 
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Tabela V.6 - Resumo das temperaturas críticas para cada taxa de resfriamento da posição 4 do aço na 
condição LA. 

Taxa (°C/s) Ti (°C) Tméd (°C) Tf (°C) TMs (°C) TMf (°C) 
100 669 - - 404 335 
50 738 658 - 432 331 
25 739 665 489 - - 
20 759 648 481 - - 
15 754 662 492 - - 
10 773 670 482 - - 
7 792 691 514 - - 
5 788 689 564 - - 
3 784 689 595 - - 
2 805 706 619 - - 
1 797 720 619 - - 

0,5 788 - 646 - - 
Ti: temperatura de início de transformação austenítica; Tméd: temperatura de início de uma transformação 

intermediária; Tf: temperatura de fim de transformação austenítica; TMs: temperatura de início de transformação 
martensítica; TMf: temperatura de fim de transformação martensítica. 

 

Tabela V.7 - Resumo das temperaturas críticas para cada taxa de resfriamento da posição 5 do aço na 
condição LA. 

Taxa (°C/s) Ti (°C) Tméd (°C) Tf (°C) TMs (°C) TMf (°C) 
100 646 - - 416 347 
50 746 662 - 426 335 
25 760 645 503 - - 
20 757 661 485 - - 
15 773 673 492 - - 
10 768 667 494 - - 
7 776 677 516 - - 
5 789 689 582 - - 
3 768 701 611 - - 
2 837 749 627 - - 
1 796 722 638 - - 

0,5 789 - 629 - - 
Ti: temperatura de início de transformação austenítica; Tméd: temperatura de início de uma transformação 

intermediária; Tf: temperatura de fim de transformação austenítica; TMs: temperatura de início de transformação 
martensítica; TMf: temperatura de fim de transformação martensítica. 

 

As Figuras 5.20 a 5.22 apresentam o efeito da taxa de resfriamento sobre as temperaturas de 

início e fim de decomposição da austenita em ferrita e agregados eutetoides. Observou-se, 

para todas as posições, que o aumento da velocidade de resfriamento é acompanhado de uma 

diminuição das temperaturas de início e término de decomposição da austenita em ferrita e 

agregados eutetoides. 
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Figura 5.20 - Influência das taxas de resfriamento sobre as temperaturas de início (Ar3) e fim (Ar1) de 

decomposição austenítica; (a) posição 1 e (b) posição 2. 
 

 
Figura 5.21 - Influência das taxas de resfriamento sobre as temperaturas de início (Ar3) e fim (Ar1) de 

decomposição austenítica; (a) posição 3 e (b) posição 4. 
 

 
Figura 5.22 - Influência das taxas de resfriamento sobre as temperaturas de início (Ar3) e fim (Ar1) de 

decomposição austenítica da posição 5. 
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(B) Microestruturas obtidas em resfriamento contínuo 

Foram selecionadas cinco amostras (resfriadas a 2°C/s, 7°C/s, 20°C/s, 50°C/s e 100°C/s) para 

caracterização e confirmação das microestruturas resultantes. Em todos os corpos de prova, 

foi analisada a seção longitudinal e o reagente aplicado para a revelação microestrutural foi o 

Nital 2%. 

A seguir serão apresentadas as microestruturas dos CPs de dilatometria da posição 3 na 

condição LA. O corpo de prova resfriado a 2°C/s apresentou uma microestrutura composta 

por FP, FQP, P e P’, que está apresentada nas Figuras 5.23 e 5.24. 

 

 
Figura 5.23 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 3 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura 5.24 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 3 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 

FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase poligonal; P: perlita; P’: perlita degenerada. 
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Nas Figura 5.25 e 5.26, está apresentada a microestrutura do corpo de prova submetido à taxa 

de resfriamento de 7°C/s, pode-se observar que a microestrutura apresenta-se mais refinada 

quando comparada com a mostrada anteriormente e que a ferrita se forma majoritariamente 

como FQP, com pequena fração de FG e FB. 

 

 
Figura 5.25 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 3 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura 5.26 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 3 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

FQP: ferrita quase poligonal; FG: ferrita granular; FB: ferrita bainítica. 
 

Para a microestrutura formada após resfriamento a uma taxa de 20°C/s a ferrita  é 

majoritariamente granular (FG) e há formação mais expressiva de FB, como pode ser 

observado nas Figuras 5.27 e 5.28. Já na microestrutura formada após o resfriamento de 

50°C/s, Figuras 5.29 e 5.30, nota-se que há FB, FG e B coexistindo com M. Por fim, a 

microestrutura formada após o resfriamento a uma taxa de 100°C/s (Figuras 5.31 e 5.32) é 

constituída majoritariamente por M, com pequena fração de bainita. 



53 

 
Figura 5.27 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 3 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura 5.28 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 3 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 

FG: ferrita granular; FB: ferrita bainítica. 
 

 
Figura 5.29 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 3 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura 5.30 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 3 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 

M: martensita; B: bainita. 

 
Figura 5.31 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 3 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2%. 

 
Figura 5.32 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 3 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 

2%. M: martensita; B: bainita. 
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As mesmas análises microestruturais dos CPs de dilatometria foram realizadas para as 

posições 1, 2, 4 e 5 do aço na condição LA. Como os resultados foram semelhantes, decidiu-

se apresentar as micrografias das outras posições no Anexo D.  

(C) Ensaios de microdureza dos corpos de prova ensaiados por dilatometria 

Ensaios de microdureza Vickers foram realizados para complementar a caracterização das 

amostras de dilatometria submetidas a diferentes taxas de resfriamento. Na Figura 5.33, estão 

apresentados os valores de microdureza com relação às taxas de resfriamento, comparando a 

posição 1 com as outras posições. Observa-se que as mudanças microestruturais causadas 

pelas taxas de resfriamento são acompanhadas pelo aumento da microdureza. Além disso, 

nota-se também que não há grandes diferenças nos valores de microdureza entre as posições, 

corroborando os resultados das análises microestruturais, nos quais as microestruturas das 

diferentes posições apresentaram-se semelhantes. Na Tabela V.8, estão apresentados os 

valores de microdureza separadamente para cada posição. 

 

 
Figura 5.33 - Microdurezas das amostras submetidas aos ensaios dilatométricos na condição LA. (a) Posição 1 e 

posição 2; (b) posição 1 e posição 3; (c) posição 1 e posição 4 e (d) posição 1 e posição 5. 
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Tabela V.8 - Valores de microdureza (HV0,20) dos corpos de prova de dilatometria do aço na condição LA, das 
posições 1, 2, 3, 4 e 5. 

Taxa de Resfriamento Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 
100 287 ± 12 318 ± 13 305 ± 19 299 ± 14 310 ± 22 
50 259 ± 9 266 ± 12 265 ± 16 261 ± 15 258 ± 15 
25 247 ± 5 230 ± 8 248 ± 9 231 ± 8 238 ± 6 
20 231 ± 6 237 ± 7 252 ± 7 229 ± 9 231 ± 12 
15 213 ± 7 220 ± 7 225 ± 7 216 ± 8 212 ± 12 
10 215 ± 5 210 ± 11 209 ± 8 210 ± 13 206 ± 8 
7 204 ± 5 214 ± 6 215 ± 13 216 ± 10 205 ± 10 
5 197 ± 5 201 ± 7 204 ± 9 191 ± 6 199 ± 10 
3 190 ± 6 188 ± 6 202 ± 5 186 ± 6 179 ± 8 
2 178 ± 7 199 ± 10 185 ± 9 190 ± 11 186 ± 7 
1 192 ± 12 166 ± 9 175 ± 4 166 ± 10 162 ± 9 

0,5 181 ± 10 161 ± 6 165 ± 8 158 ± 5 165 ± 8 

(D) Diagrama TRC 

Com as informações obtidas a partir dos ensaios de dilatometria, caracterização 

microestrutural e medidas de microdureza Vickers, os diagramas de transformação em 

resfriamento contínuo do aço nas cinco posições estudadas, na condição LA, foram 

elaborados e estão apresentados nas Figuras 5.34 a 5.38. 

De modo geral, observa-se que o aço apresentou, nas cinco posições, microestruturas de 

ferrita poligonal e perlita a taxas de resfriamento inferiores a 5°C/s. Acima desta taxa, a ferrita 

passa a assumir as morfologias de ferrita quase poligonal e ferrita granular enquanto a perlita 

degenerada, ferrita bainítica e bainita se formam no lugar da perlita. Para taxas de 

resfriamento entre 25°C/s a 50°C/s foram obtidas microestruturas de ferrita granular e ferrita 

bainítica, coexistindo bainita e martensita. Para taxa de resfriamento de 100°C/s a 

microestrutura é formada por bainita e martensita. 

Em outros trabalhos encontrados na literatura que estudaram a decomposição da austenita em 

diferentes taxas de resfriamento de aços com composições químicas semelhantes ao estudado, 

também foi observada a evolução da ferrita poligonal para ferrita quase poligonal, ferrita 

granular e ferrita bainítica à medida que a taxa de resfriamento é aumentada. No trabalho de 

Isasti et al.[64], foi relatado que as taxas de resfriamento mais baixas que 0,5°C/s promovem a 

formação de FP. As microestruturas transformadas contendo FG e FQP podem ser alcançadas 

pelas taxas de resfriamento de 1°C/s a 20°C/s. FB é formada a taxas de resfriamento maiores 

que 20°C/s simultaneamente com FG e FQP. Já no trabalho de Cizek et al.[36], a presença de 

FP na microestrutura foi restrita para taxas de resfriamento abaixo de 1°C/s. Para a taxa de 
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resfriamento de 0,3°C/s, a formação de FP foi seguida pela conversão da austenita não 

transformada em FG. A formação da mistura de FQP e FG foi observada em um intervalo 

largo de taxas de resfriamento de 1°C/s a 34°C/s. Quanto a formação de agregados eutetoides, 

a perlita foi totalmente suprimida a taxa de 2°C/s no trabalho de Isasti et al.[64] e a taxa de 

0,3°C/s no trabalho de Cizek et al.[36]. O desaparecimento da perlita é devido ao menor efeito 

do grau de super-resfriamento da austenita. Quanto maior a taxa de resfriamento, a austenita 

se mantém presente até temperaturas cada vez menores, onde a energia e o tempo disponível 

para a difusão de átomos de carbono, que controlam a cinética de transformação perlítica, é 

insuficiente para propiciar o crescimento lamelar de ferrita e cementita. No trabalho de 

Cizek et al.[36], a uma taxa de resfriamento de 95°C/s, a microestrutura de transformação foi 

dominada por bainita acompanhada por uma pequena quantidade de martensita. No entanto, 

no trabalho de Isasti et al.[64], mesmo para altas taxas de resfriamento (100°C/s e 200°C/s) não 

foram observadas a presença de bainita e de martensita, ao contrário do encontrado no 

presente estudo. 

 

 
Figura 5.34 - Diagrama TRC da posição 1 do aço na condição LA (LAPOS1). FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita 

quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 
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Figura 5.35 - Diagrama TRC da posição 2 do aço na condição LA (LAPOS2). FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita 

quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 

 
Figura 5.36 - Diagrama TRC da posição 3 do aço na condição LA (LAPOS3). FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita 

quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 
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Figura 5.37 - Diagrama TRC da posição 4 do aço na condição LA (LAPOS4). FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita 

quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 

 
Figura 5.38 - Diagrama TRC da posição 5 do aço na condição LA (LAPOS5). FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita 

quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 
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(E) Comparação dos diagramas TRC 

A fim de avaliar as diferenças entre os diagramas TRC de cada posição, os diagramas foram 

construídos um sobreposto ao outro, na Figura 5.39, estão apresentados os diagramas TRC 

das posições 1 e 2. Nota-se que os diagramas são muito semelhantes com variações naturais 

relacionadas às dispersões experimentais da técnica de dilatometria. Na Tabela V.1, observou-

se um aumento no teor de B. O incremento no teor de boro provoca um deslocamento para 

baixo das temperaturas de início e fim de decomposição da austenita, ou seja, o boro tende a 

estabilizar a austenita em temperaturas mais baixas[65-68]. No entanto, o aumento na 

concentração de boro na posição 2, em comparação a posição 1, não provocou alterações 

expressivas no diagrama TRC. 

 

 
Figura 5.39 - Comparativo entre os diagrama TRC das amostras da posição1 (LAPOS1) e da posição 2 

(LAPOS2), na condição LA. FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; 
P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 

 

Além do boro, as amostras das outras posições (3, 4 e 5) apresentaram também aumento no 

teor de Mn e Si, em comparação a posição 1 (Tabela V.1). O Mn tende a estabilizar a 

austenita em temperaturas mais baixas[5], por outro lado, o Si é um elemento que acelera o 

início da transformação ferrítica, aumentando, assim, as temperaturas de início e fim de 

decomposição da austenita[61]. Neste contexto, o efeito combinado dos teores de B, Mn e Si 

seria o principal responsável pelo comportamento dos diagramas do aço nas diferentes 
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posições, que não apresentaram amplas alterações, como pode ser observado nas Figuras 5.40 

a 5.42. 

No entanto, percebe-se, nas Figuras 5.41 e 5.42, uma tendência das temperaturas de fim de 

decomposição da austenita, das posições 4 e 5, apresentarem-se um pouco deslocadas para 

baixo em relação à posição 1, indicando maior temperabilidade para as posições 4 e 5. Esta 

tendência é mais pronunciada na posição 4, o que pode estar relacionado ao maior incremento 

no teor de B (50%) - comparada a posição 5 (25%) – que, como discutido anteriormente, 

diminui as temperaturas Ar1 e Ar3
 [65-68]. Este resultado pode acarretar pequenas diferenças 

microestruturais após os tratamentos térmicos de têmpera e revenimento e, consequentemente, 

nas propriedades mecânicas do aço nas diferentes regiões estudadas. 

 

 
Figura 5.40 - Comparativo entre os diagrama TRC das amostras da posição1 (LAPOS1) e da posição 3 

(LAPOS3), na condição LA. FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; 
P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 
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Figura 5.41 - Comparativo entre os diagrama TRC das amostras da posição1 (LAPOS1) e da posição 4 

(LAPOS4), na condição LA. FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; 
P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 

 

 
Figura 5.42 - Comparativo entre os diagrama TRC das amostras da posição1 (LAPOS1) e da posição 5 

(LAPOS5), na condição LA. FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; 
P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 
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5.2.2. Amostra normalizada - NO 

A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios de dilatometria para as amostras na 

condição laminada e normalizada (NO) e um comparativo com os resultados dilatométricos 

da amostra LA. 

- Temperaturas críticas de austenitização 

A Figura 5.43(a) apresenta os resultados obtidos para as temperaturas críticas de 

austenitização para cada um dos ensaios, assim como os valores médios para a amostra NO. 

As temperaturas médias Ac1 e Ac3 determinadas são 762°C e 873°C, respectivamente.  

O tratamento térmico de normalização promove refinamento de grão do aço[4], como 

consequência, quando a amostra é reaustenitizada, há mais sítios para nucleação da austenita, 

diminuindo a energia para transformação de fase, ou seja, diminuindo as temperaturas críticas 

de austenitização. No entanto, observa-se um resultado inesperado comparando as amostras 

LA e NO (Figura 5.43(b)), no qual a temperatura Ac1 da amostra NO apresentou-se maior que 

a temperatura Ac1 da amostra LA, e a temperatura Ac3 não sofreu alteração. Estas conclusões 

foram confirmadas por meio de análises estatísticas que estão apresentadas no Anexo A. 

 

 
Figura 5.43 - (a) Temperaturas críticas no aquecimento (Ac1 e Ac3) para a amostra NO. (b) Comparativo entre os 
valores médios obtidos das temperaturas críticas de austenitização da posição 3 da amostra LA (LAPOS3) e NO 

(NOPOS3). 

- Cinética de austenitização 

Utilizando a mesma metodologia empregada na amostra LA para o estudo da cinética de 

austenitização, determinaram-se os valores das constantes k e T0 para cada CP de dilatometria 

da amostra NO, que estão apresentados no Anexo B. Os valores médios obtidos para k e T0 
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para as amostras NO são 2,43 x 10-3 e 762°C, respectivamente. Nota-se que a temperatura Ac1 

determinada experimentalmente tem valor igual à temperatura obtida pelo ajuste não linear. 

Com os valores médios de k e T0 a curva de cinética de austenitização foi construída e está 

apresentada na Figura 5.44. 

 
Figura 5.44 - Curva de cinética de austenitização para a posição 3, na condição NO, durante aquecimento 

contínuo a 3°C/s utilizando os valores médios de k e T0. 
 

Comparando a amostra LA com a amostra NO (Figura 5.45), posição 3, observa-se que, uma 

vez que a taxa de aquecimento foi constante, o tempo de nucleação da austenita na amostra 

NO é maior do que na amostra LA. No entanto, o tempo necessário para a austenitização 

completa é praticamente igual para as duas condições. Além disso, considerando apenas os 

intervalos de temperatura de transformação, percebe-se que a velocidade de transformação da 

amostra NO é maior que da amostra LA, evidenciando que a maior densidade de contornos de 

grão na amostra NO conduz a uma maior taxa de austenitização. 

 
Figura 5.45 - Comparativo das curvas médias de cinética de austenitização para a posição 3, nas condições LA e 

NO, durante aquecimento contínuo a 3°C/s. 
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- Determinação dos diagramas TRC para o aço na condição NO 

A mesma metodologia utilizada para amostra LA foi também usada para a amostra NO na 

determinação do diagrama TRC.  

(A) Determinação das temperaturas críticas no resfriamento contínuo  

A partir dos gráficos de dilatometria apresentados no Anexo C, as temperaturas críticas de 

transformação no resfriamento foram determinadas. A Tabela V.9 apresenta o resumo das 

temperaturas críticas determinadas das amostras da posição 3 na condição NO. 

 
Tabela V.9 - Resumo das temperaturas críticas para cada taxa de resfriamento da posição 3 do aço na 

condição NO. 

Taxa (°C/s) Ti (°C) Tméd (°C) Tf (°C) TMs (°C) TMf (°C) 
100 677 - - 448 375 
50 756 679 - 423 369 
25 775 673 506 - - 
20 778 691 525 - - 
15 790 695 549 - - 
10 795 708 588 - - 
7 814 712 610 - - 
5 799 715 643 - - 
3 832 722 647 - - 
2 829 735 671 - - 
1 850 751 689 - - 

0,5 860 - 654 - - 
Ti: temperatura de início de transformação austenítica; Tméd: temperatura de início de uma transformação 

intermediária; Tf: temperatura de fim de transformação austenítica; TMs: temperatura de início de transformação 
martensítica; TMf: temperatura de fim de transformação martensítica. 

 

Como esperado, nota-se que as temperaturas críticas no resfriamento foram influenciadas pela 

taxa de resfriamento do material, de maneira que, o aumento da taxa de resfriamento foi 

acompanhado pela diminuição das temperaturas críticas. A Figura 5.46 ilustra a influência da 

taxa de resfriamento sobre as temperaturas de início e fim de decomposição da austenita. Com 

o aumento da taxa de resfriamento, os processos difusionais são retardados fazendo com que 

as temperaturas de transformação diminuam[52]. 

(B) Microestruturas obtidas em resfriamento contínuo 

A seguir serão apresentadas as microestruturas dos CPs de dilatometria da posição 3 na 

condição NO. O corpo de prova resfriado a 2°C/s apresentou uma microestrutura composta 

por FP, FQP, P e P’, que está apresentada nas Figuras 5.47 e 5.48. 



Figura 5.46 - Influência das taxas de resfriamento sobre as temperat
decomposição austenítica, posiçã

 

Figura 5.47 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra NO da posição 3 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%.
 

Figura 5.48 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 
FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase poligonal; P: perlita; P’: perlita degenerada.

Influência das taxas de resfriamento sobre as temperaturas de início (Ar
decomposição austenítica, posição 3 da amostra NO. 

Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra NO da posição 3 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%.

Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 
FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase poligonal; P: perlita; P’: perlita degenerada.
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uras de início (Ar3) e fim (Ar1) de 

 
Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra NO da posição 3 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 

 
Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 
FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase poligonal; P: perlita; P’: perlita degenerada. 
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Nas Figuras 5.49 e 5.50, está apresentada a microestrutura do corpo de prova submetido à 

taxa de resfriamento de 7°C/s, pode-se observar que a microestrutura apresenta-se mais 

refinada quando comparada com a amostra anterior e que a ferrita se forma majoritariamente 

como FP, com presença de FQP e com pequena fração de FG. Comparando esta amostra com 

aquela resfriada a 7°C/s, na condição LA, (Figuras 5.25 e 5.26), observa-se que na amostra 

LA há a presença de ferrita bainítica (não observada na amostra NO), que se transforma em 

temperaturas mais baixas do que a ferrita granular. 

 

 
Figura 5.49 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura 5.50 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

FG: ferrita granular. 
 

Para a microestrutura formada após resfriamento a uma taxa de 20°C/s a ferrita  é 

majoritariamente granular (FG) e há formação de FB (Figuras 5.51 e 5.52). Comparando com 
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a amostra LA, resfriada a 20°C/s (Figura 5.27 e 5.28), observa-se que a microestrutura da 

amostra LA apresenta-se mais refina em relação a amostra NO. 

 

 
Figura 5.51 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.52 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 

FB: ferrita bainítica; FG: ferrita granular. 
 

Já na microestrutura formada após o resfriamento de 50°C/s, Figuras 5.53 e 5.54, nota-se que 

há majoritariamente FB e FG com pequena fração de B e M. Comparando com a amostra LA 

(Figuras 5.29 e 5.30), observa-se que na amostra LA há a presença mais expressiva de bainita 

e martensita em relação a amostra NO. 

A microestrutura formada após o resfriamento a uma taxa de 100°C/s (Figuras 5.56 e 5.57) é 

constituída majoritariamente por M, com pequena fração de B e FG, diferentemente da 

amostra LA (Figura 5.31 e 5.32), que não apresentou FG a esta taxa de resfriamento. 
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Figura 5.53 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.54 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 

M: martensita; B: bainita. 
 

 
Figura 5.55 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 

2%. 
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Figura 5.56 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra NO da posição 3 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 

2%. M: martensita. 

(C) Ensaios de microdureza dos corpos de prova ensaiados por dilatometria 

Observa-se na Figura 5.57 que os valores de microdureza das amostras, na condição NO, 

aumentam à medida que a taxa de resfriamento aumenta. Nota-se também nesta figura que os 

CPs da amostra NO exibiram valores de microdureza inferiores aos da amostra LA, 

reforçando os resultados de análise microestrutural em que as amostras LA apresentaram 

microestruturas mais refinadas comparadas às amostras NO. 

 

 
Figura 5.57 - Microdurezas das amostras submetidas aos ensaios dilatométricos da posição 3 na condição LA 

(LAPOS3) e na condição NO (NOPOS3). 
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(D) Diagrama TRC 

A partir dos dados apresentados nos gráficos de dilatometria e nas microestruturas, o 

diagrama TRC do aço na posição 3 da condição NO foi elaborado e está apresentado na 

Figura 5.58. 

 

 
Figura 5.58 - Diagrama TRC da posição 3 do aço na condição NO. FP: ferrita poligonal; FQP: ferrita quase 

poligonal; FG: ferrita granular; P: perlita; P’: perlita degenerada; FB: ferrita bainítica; B: bainita. 
 

Observa-se que o aço apresentou, na condição NO, microestruturas de ferrita poligonal e 

perlita a taxas de resfriamento inferiores a 5°C/s. Acima desta taxa, a ferrita passa a assumir 

as morfologias de ferrita quase poligonal e ferrita granular enquanto a perlita degenerada, 

ferrita bainítica e bainita se formam no lugar da perlita. Para taxas de resfriamento entre 

25°C/s a 50°C/s foram obtidas microestruturas de ferrita granular e ferrita bainítica, 

coexistindo com pequena fração de bainita e martensita. Para taxa de resfriamento de 100°C/s 

a microestrutura é formada por ferrita bainítica, bainita e martensita. 

(E) Comparação dos diagramas TRC nas condições LA e NO 

A Figura 5.59 apresenta um comparativo entre os diagramas TRC na posição 3 nas condições 

LA e NO. Pode-se observar que as linhas do diagrama TRC das amostras normalizadas estão 

ligeiramente deslocadas para cima em relação às amostras LA. Este resultado está relacionado 
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ao refinamento da microestrutura causada pelo tratamento térmico de normalização. Quando a 

amostra NO é reaustenitizada para posterior resfriamento, há mais sítios para nucleação da 

austenita, consequentemente, existe uma tendência de diminuir o tamanho de grão austenítico. 

Como resultado, durante o resfriamento, há mais sítios preferenciais para nucleação de 

constituintes difusionais, elevando assim as temperaturas críticas de decomposição da 

austenita[69] e diminuindo a temperabilidade do aço[5,12,13]. 

 

 
Figura 5.59 - Comparativo entre os diagrama TRC das amostras da posição 3 (LAPOS3), na condição LA, e da 

posição 3 (NOPOS3), na condição NO. 

5.3. Ensaios de Temperabilidade 

Os resultados dos ensaios de temperabilidade confirmam os efeitos da normalização no aço 

obtidos nos resultados dos ensaios de dilatometria. As curvas de temperabilidade Jominy das 

amostras LA e NO, representadas pela dureza Vickers (HV) em função da distância absoluta 

da extremidade temperada do corpo de prova estão apresentadas na Figura 5.60. A escala 

Vickers foi empregada ao invés da escala Rockwell C (HRC), pois a dureza deste aço é 

inferior a escala mínima desta última. Foi utilizada uma carga de 10kgf. 

Pode ser observado que o aço LA apresenta maior temperabilidade do que o NO. Verifica-se 

que a dureza da amostra LA é significativamente maior do que a NO para até 6mm em relação 

à superfície temperada do corpo de prova Jominy. Conforme exposto anteriormente, essa 
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diferença de temperabilidade está relacionada à diferença de tamanho de grão austenítico 

entre as microestruturas do aço, confirmando a hipótese apresentada. 

 

 
Figura 5.60 - Curvas de temperabilidade Jominy do aço estudado, nas condições LA e NO. 

 

Para distâncias maiores do que 6mm a velocidade de resfriamento não foi elevada o suficiente 

para promover transformação martensítica e a microestrutura é constituída por ferrita e 

agregados eutetoides. Em termos de dureza, as amostras LA e NO não apresentaram mais 

diferenças significativas de dureza. 

Este efeito pode estar relacionado ao fato da normalização, além de diminuir a 

temperabilidade do material, também proporciona o refinamento de grão. Desta maneira, a 

região mais próxima da superfície do corpo de prova tem dureza mais baixa, mas as regiões 

que são resfriadas mais lentamente, apesar da maior fração de ferrita, têm um tamanho de 

grão menor que favorece aumento na dureza, igualando à dureza do aço na condição LA[5]. 

5.3.1. Caracterização microestrutural dos corpos de prova de temperabilidade 

Jominy 

Analisando as microestruturas das amostras LA e NO, é possível perceber as mudanças 

ocorridas nas microestruturas do aço nas distâncias de 1mm, 3mm, 6mm e 25mm da borda 

que teve contato com a água. As Figuras 5.61 e 5.62 ilustram as diferentes microestruturas 

para os primeiros 1mm das amostras LA e NO, respectivamente. Observa-se que, em ambas 

as amostras, há formação predominante de martensita devido à elevada taxa de resfriamento 
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nessa região. É possível notar a presença de ferrita somente na amostra NO o que corrobora os 

resultados de menor dureza para a esta amostra.  

 

 
Figura 5.61 - Microestrutura do aço estudado, na condição LA, a 1mm da extremidade temperada. Ataque 

Nital 2%. (a) MO; (b) MEV. 
 

 
Figura 5.62 - Microestrutura do aço estudado, na condição NO, a 1mm da extremidade temperada. Ataque 

Nital 2%. (a) MO; (b) MEV. 
 

Na posição a 3mm da extremidade temperada da amostra, analisando as Figuras 5.63 e 5.64, 

percebe-se uma microestrutura formada majoritariamente por martensita e bainita para as 

amostras LA e NO. A diferença de dureza entre estas duas microestruturas se deve a maior 

fração de martensita presente na amostra LA. 
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Figura 5.63 - Microestrutura do aço estudado, na condição LA, a 3mm da extremidade temperada. Ataque 

Nital 2%. (a) MO; (b) MEV. 
 

 
Figura 5.64 - Microestrutura do aço estudado, na condição NO, a 3mm da extremidade temperada. Ataque 

Nital 2%. (a) MO; (b) MEV. 
 

As Figuras 5.65 e 5.66 exibem as microestruturas do aço, nas condições LA e NO 

respectivamente, a 6mm da extremidade temperada. Observa-se que a velocidade de 

resfriamento nesta região não foi suficiente para promover a formação de martensita, sendo as 

microestruturas das duas amostras constituídas por ferrita bainítica (FB), ferrita granular (FG) 

e ferrita quase poligonal (FQP). Neste ponto, a dureza das duas amostras se iguala devido ao 

refinamento promovido pela normalização que favorece aumento na dureza, igualando à 

dureza do aço na condição LA. 
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Figura 5.65 - Microestrutura do aço estudado, na condição LA, a 6mm da extremidade temperada. Ataque 

Nital 2%. (a) MO; (b) MEV. 
 

 
Figura 5.66 - Microestrutura do aço estudado, na condição NO, a 6mm da extremidade temperada. Ataque 

Nital 2%. (a) MO; (b) MEV. 
 

Na região a 25mm da extremidade temperada das amostras LA e NO, percebe-se pelas 

Figuras 5.67 e 5.68 que a microestrutura de ambas as amostras é formada por ferrita poligonal 

(FP), ferrita quase poligonal e agregados eutetoides. Analisando as imagens obtidas por MO, 

pode ser notado que a amostra NO apresenta uma microestrutura mais refinada comparada à 

amostra LA, confirmando o que foi discutido anteriormente. 



77 

 
Figura 5.67 - Microestrutura do aço estudado, na condição LA, a 25mm da extremidade temperada. Ataque 

Nital 2%. (a) MO; (b) MEV. 
 

 
Figura 5.68 - Microestrutura do aço estudado, na condição NO, a 25mm da extremidade temperada. Ataque 

Nital 2%. (a) MO; (b) MEV. 

5.4. Caracterização Microestrutural 

A seguir serão apresentados os resultados das análises microestruturais do aço após cada 

etapa de tratamentos térmicos. Essas análises foram realizadas por meio de microscopia óptica 

e microscopia eletrônica de varredura. 
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5.4.1. Metalografia 

- Amostra laminada (LA) 

Micrografias obtidas nas regiões central e próxima às superfícies interna e externa do tubo, 

após o ataque químico com Nital 2%, são apresentadas nas Figuras 5.69 a 5.71, para a 

amostra na condição de “como laminado” (LA), ou seja, apenas laminado e sem tratamento 

térmico. Observa-se que a microestrutura do aço é constituída por ferrita (parte clara) e 

colônias de agregados eutetoides1 (parte escura). Observou-se que a amostra apresentou, na 

região próxima à superfície interna do tubo, uma microestrutura levemente bandeada e, nas 

outras regiões, uma estrutura relativamente mais homogênea. 

 

 
Figura 5.69 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície externa do tubo, na condição LA, 

obtidas por MO. Ferrita (parte clara) e agregados eutetoides (parte escura). Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.70 - Micrografias do aço estudado na região central do tubo, na condição LA, obtidas por MO. Ferrita 

(parte clara) e agregados eutetoides (parte escura). Ataque Nital 2%. 

                                                 
1Os agregados eutetoides apresentam lamelas de cor branca, possivelmente constituída por cementita, junto a 
lamelas de cor cinza de ferrita, com formato semelhante ao da perlita degenerada. 
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Figura 5.71 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície interna do tubo, na condição LA, 

obtidas por MO. Ferrita (parte clara) e agregados eutetoides (parte escura). Ataque Nital 2%. 
 

Este bandeamento é comum em aços de baixa liga laminados a quente e está intimamente 

relacionado com a microsegregação de elementos de liga e com a taxa de resfriamento. Os 

elementos de liga (Mn, Cr, Si, Ni, etc.) são adicionados para aumentar a resistência mecânica 

e tenacidade dos aços baixo carbono. Estudos anteriores mostraram que Mn é o principal 

elemento de liga responsável pelo desenvolvimento de bandeamento em aços microligados[70-

75]. 

Com efeito, pode ser observado na Tabela V.1 que existe uma maior concentração de Mn na 

parte mais interna da parede do tubo. Isto certamente influencia as microestruturas resultantes 

dos tratamentos térmicos posteriores. Como o Mn é um elemento forte estabilizador da 

austenita, espera-se que, em taxas de resfriamento mais baixas, a ferrita comece a nuclear na 

austenita de regiões pobres em Mn com uma alta temperatura de transformação e rejeite o 

carbono em regiões ricas em Mn adjacentes. Então, austenita rica em carbono se transformará 

em perlita. Com o aumento da taxa de resfriamento, a transformação de perlita é suprimida e a 

austenita rica em carbono se transformará completamente em bainita. Isso resultará na 

formação de bandas de ferrita/bainita[73,76].  

A microestrutura também foi avaliada por MEV, confirmando a presença de ferrita e 

agregados eutetoides nas três regiões analisadas, como ilustrado na Figura 5.72. Não foram 

observadas diferenças microestruturais entre as três regiões analisadas. 
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Figura 5.72 - Micrografias da amostra LA obtidas por MEV. Ataque Nital 2%. (a) Região próxima à superfície 

externa do tubo; (b) região central do tubo e (c) região próxima à superfície interna do tubo. 

- Amostra laminada e normalizada (NO) 

O aço na condição laminado e normalizado (NO), ou seja, que sofreu o tratamento térmico de 

normalização, apresentou uma microestrutura formada por grãos equiaxiais de ferrita e 

colônias de agregados eutetoides com estrutura mais homogênea e de grãos mais refinados 

que aqueles observados na amostra LA. Na região próxima à superfície interna do tubo, este 

aço também apresentou uma microestrutura levemente bandeada e, nas outras regiões, uma 

estrutura relativamente homogênea, como pode ser observado nas Figuras 5.73 a 5.75. O 

bandeamento permaneceu depois da normalização muito provavelmente por causa da baixa 

taxa de difusão de átomos substitucionais, como o Mn, na austenita[77]. 
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Figura 5.73 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície externa do tubo, na condição NO, 

obtidas por MO. Ferrita (parte clara) e agregados eutetoides (parte escura). Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.74 - Micrografias do aço estudado na região central do tubo, na condição NO, obtidas por MO. Ferrita 

(parte clara) e agregados eutetoides (parte escura). Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.75 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície interna do tubo, na condição NO, 

obtidas por MO. Ferrita (parte clara) e agregados eutetoides (parte escura). Ataque Nital 2%. 
 

Na Figura 5.76 são apresentadas as micrografias obtidas por MEV do aço estudado, na 

condição NO. Observa-se também a presença de ferrita e agregados eutetoides. Não foram 
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notadas diferenças microestruturais entre as três regiões analisadas, além do bandeamento já 

citado anteriormente. 

 

 
Figura 5.76 - Micrografias da amostra NO obtidas por MEV. Ataque Nital 2%. (a) Região próxima à superfície 

externa do tubo; (b) região central do tubo e (c) região próxima à superfície interna do tubo. 

- Amostra laminada e temperada (LAT) 

A microestrutura do aço na condição de laminado e temperado (LAT), nas três regiões 

analisadas, está apresentada nas Figuras 5.77 a 5.79. Nota-se alto grau de refinamento de grão 

da microestrutura após o tratamento térmico de têmpera. 
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Figura 5.77 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície externa do tubo, na condição LAT, 

obtidas por MO. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.78 - Micrografias do aço estudado na região central do tubo, na condição LAT, obtidas por MO. Ataque 

Nital 2%. 
 

 
Figura 5.79 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície interna do tubo, na condição LAT, 

obtidas por MO. Ataque Nital 2%. 
 

Na Figura 5.80 são apresentadas as micrografias obtidas por MEV do aço, na condição LAT. 

Percebe-se uma microestrutura formada por ferrita, bainita e martensita. Não foram notadas 
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claramente diferenças microestruturais entre as três regiões analisadas. Araújo[3] e Muniz et 

al.[11] obtiveram resultados semelhantes em seus trabalhos, analisando as microestruturas após 

a têmpera de aços com composições químicas semelhantes ao estudado. 

 

 
Figura 5.80 - Micrografias da amostra LAT obtidas por MEV. Ataque Nital 2%. (a) Região próxima à superfície 

externa do tubo; (b) região central do tubo e (c) região próxima à superfície interna do tubo. 

- Amostra laminada, normalizada e temperada (NOT) 

A microestrutura do aço na condição de laminado, normalizado e temperado (NOT), das três 

regiões analisadas, está apresentada nas Figuras 5.81 a 5.83. Observa-se uma microestrutura 

também refinada. 
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Figura 5.81 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície externa do tubo, na condição NOT, 

obtidas por MO. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.82 - Micrografias do aço estudado na região central do tubo, na condição NOT, obtidas por MO. Ataque 

Nital 2%. 
 

 
Figura 5.83 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície interna do tubo, na condição NOT, 

obtidas por MO. Ataque Nital 2%. 
 

As micrografias obtidas por MEV do aço, na condição NOT, estão apresentadas na 

Figura 5.84. Neste aço também foi observada uma microestrutura constituída por ferrita, 
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bainita e martensita. Não foram nitidamente observadas diferenças microestruturais entre as 

três regiões analisadas. 

 

 
Figura 5.84 - Micrografias da amostra NOT obtidas por MEV. Ataque Nital 2%. (a) Região próxima à superfície 

externa do tubo; (b) região central do tubo e (c) região próxima à superfície interna do tubo. 
 

Comparando as micrografias do aço nas condições LAT e NOT, percebe-se que a presença de 

ferrita na segunda é mais acentuada. Este resultado confirma o que foi discutido nos itens 

5.2.2 e 5.3. Conforme discutido anteriormente, quando a amostra NO é reaustenitizada para 

posterior têmpera, há mais sítios para nucleação da austenita, consequentemente, existe uma 

tendência de diminuir o tamanho de grão austenítico. Como resultado, durante o resfriamento, 

há mais sítios preferenciais para nucleação de constituintes difusionais, tal como a ferrita[69]. 
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- Amostra laminada, temperada e revenida (LATR) 

A microestrutura do aço na condição de laminado, temperado e revenido (LATR), das três 

regiões analisadas, está apresentada nas Figuras 5.85 a 5.87. As micrografias obtidas por 

MEV da amostra LATR são apresentadas na Figura 5.88. Observa-se uma microestrutura 

formada por ferrita, bainita e martensita revenida. Nota-se a formação de carbonetos de ferro 

formados durante o revenimento. 

 

 
Figura 5.85 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície externa do tubo, na condição LATR, 

obtidas por MO. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.86 - Micrografias do aço estudado na região central do tubo, na condição LATR, obtidas por MO. 

Ataque Nital 2%. 
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Figura 5.87 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície interna do tubo, na condição LATR, 

obtidas por MO. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.88 - Micrografias da amostra LATR obtidas por MEV. Ataque Nital 2%. (a) Região próxima à 
superfície externa do tubo; (b) região central do tubo e (c) região próxima à superfície interna do tubo. 
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- Amostra laminada, normalizada, temperada e revenida (NOTR) 

A microestrutura do aço na condição de laminado, normalizado, temperado e revenido 

(NOTR), das três regiões analisadas, está apresentada nas Figuras 5.89 a 5.91.  

 

 
Figura 5.89 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície externa do tubo, na condição NOTR, 

obtidas por MO. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.90 - Micrografias do aço estudado na região central do tubo, na condição NOTR, obtidas por MO. 

Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura 5.91 - Micrografias do aço estudado na região próxima à superfície interna do tubo, na condição NOTR, 

obtidas por MO. Ataque Nital 2%. 
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Na Figura 5.92 são apresentadas as micrografias obtidas por MEV do aço, na condição 

NOTR. Observa-se que a microestrutura do aço é semelhante àquela vista na amostra LATR, 

onde a microestrutura é constituída por ferrita, bainita e martensita revenida. Nota-se também 

a formação de glóbulos de carbonetos de ferro, alguns alinhados, formados durante o 

revenimento. Muniz et al.[78] obtiveram resultados semelhantes, ao realizar a têmpera e 

revenimento em amostras com e sem o tratamento térmico de normalização prévio. 

 

 
Figura 5.92 - Micrografias da amostra NOTR obtidas por MEV. Ataque Nital 2%. (a) Região próxima à 
superfície externa do tubo; (b) região central do tubo e (c) região próxima à superfície interna do tubo. 

 

Pelos resultados dos ensaios de dilatometria era esperado observar diferenças microestruturais 

entre as posições 1 e 5 e posições 2 e 5. No entanto, destaca-se que estas diferenças são 

pequenas e que as mudanças microestruturais causadas pelas diferenças de composição 
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química são localizadas e não foram notadas claramente nas análises microestruturais das 

amostras após a têmpera e o revenimento. 

5.4.2. Análise do constituinte MA e agregado ferrita-carboneto 

Para analisar a presença do constituinte MA e/ou agregado ferrita-carboneto, as amostras LAT 

e NOT foram atacadas com o reativo Le Pera. Utilizando este reativo, espera-se que as 

partículas de constituinte MA e/ou agregado ferrita-carboneto não sejam atacadas, 

apresentando-se como pontos brancos nas micrografias[79]. 

As microestruturas das amostras LAT e NOT reveladas por ataque Le Pera estão apresentadas 

nas Figuras 5.93 e 5.94, respectivamente. Pode-se observar que não foi identificada a 

presença de constituinte MA e/ou agregado ferrita-carboneto nas duas amostras. 

 

 
Figura 5.93 - Micrografia do aço, na condição LAT, obtidas por MO. Ataque Le Pera. 

 

 
Figura 5.94 - Micrografia do aço, na condição NOT, obtidas por MO. Ataque Le Pera. 
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5.4.3. Determinação do tamanho médio de grãos austeníticos prévios 

Os resultados obtidos na metalografia quantitativa estão apresentados na Tabela V.10, que 

apresenta a distribuição do tamanho médio de grão austenítico prévio de cada região analisada 

na condição LAT e NOT.  

 
Tabela V.10 - Tamanho médio de grão austenítico prévio das três regiões analisadas na condição LAT e NOT. 

Condição LAT (µm) NOT (µm) 

Posição na seção 
transversal do tubo 

Próximo da superfície 
Externa 

23 ± 3 20 ± 2 

Centro 24 ± 4 19 ± 3 
Próximo da superfície 

Interna 
23 ± 3 20 ± 2 

 

Observa-se que não existe diferença significativa de tamanho médio de grão austenítico 

prévio entre as três regiões analisadas, nas condições LAT e NOT. No entanto, comparando a 

amostra LAT com a amostra NOT, nota-se que o tratamento térmico de normalização prévio 

promoveu uma redução do tamanho de grão austenítico prévio em todas as regiões analisadas. 

(Estas conclusões foram confirmadas por meio de análises estatísticas, que estão apresentadas 

no Anexo A). Este resultado está de acordo com o que foi discutido, quando a amostra NO é 

reaustenitizada para posterior têmpera, há mais sítios para nucleação da austenita, 

consequentemente, existe uma tendência de diminuir o tamanho de grão austenítico[68]. Em 

decorrência disto, os produtos de transformação da austenita se apresentam menores em 

comparação com o aço sem este tratamento, isto corrobora os resultados apresentados nas 

Figuras 5.73 a 5.75. 

5.5. Ensaios de Microdureza 

Os valores de microdureza HV, com carga de 200gf, feitos na seção transversal do tubo, a 

partir da borda da superfície externa do tubo até a borda da superfície interna, estão 

apresentados no Anexo E. 

A Figura 5.95 representa graficamente as médias dos perfis de microdureza Vickers dos três 

ensaios de cada posição referente ao aço sem o tratamento térmico de normalização. Os 

desvios-padrões das médias estão apresentados nas figuras na forma de barra de erros. Nota-

se uma grande dispersão dos valores de microdureza obtidos, possivelmente associada à 

heterogeneidade microestrutural do material. 
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Figura 5.95 - Perfis de microdureza Vickers da amostra sem o tratamento térmico de normalização prévio 

(a) LA, (b) LAT e (c) LATR. 
 

Na Figura 5.95, observa-se que a amostra LAT apresentou maior valor de microdureza (média 

de 376HV). Comparado à amostra LA (média de 200HV), essa variação (176HV) representa 

um aumento de 88% na microdureza. A amostra que foi submetida ao revenimento (LATR) 

apresentou queda na microdureza (média de 251HV) em comparação à amostra LAT, mas um 

aumento de 51HV, comparado à amostra LA. Esta variação representa um aumento de 25,5%. 

Esta redução de microdureza na amostra LATR está relacionada ao efeito do revenimento que 

alivia tensões internas decorrentes das transformações de fases do aço. O revenimento 

promove a precipitação de carbonetos e diminui a densidade de discordâncias na 

estrutura[5,12]. 

A amostra LA apresentou maiores valores de microdureza próximo das bordas do tubo. O 

aumento de microdureza próximo à superfície interna do tubo pode ser atribuído à segregação 

química observada na Tabela V.1, que favorece um maior endurecimento por solução sólida e 

por precipitação de carbonetos[5,12]. Por outro lado, o aumento de microdureza próximo a 



superfície externa do tubo pode ser atribuído ao gradiente de deformação plástica gerado no 

material durante o processo de laminação, que será mais bem explicado a seguir.
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tubos sem costura. Nos laminadores perfurador e com mancal, a deformação ocorre em uma 

temperatura onde há energia suficiente para promover a recristalização da austenita, o que 

pode promover o refino de grão por meio da completa r

laminador calibrador, as deformações acontecem em uma faixa de temperatura de não

recristalização da austenita[81-

aço, resultando no endurecimento do mesmo. Co

relativamente pequena, apenas para ajuste da espessura da parede do tubo, sugere

descontinuidades introduzidas próximo à superfície externa propiciam aumento da 

microdureza nesta região. 

 

Figura 5.96 - Figura esquemática que ilustra a sequência de deformação durante a laminação de tubos sem 

 

As amostras LAT e LATR apresentaram maiores valores de microdureza próximo à superfície 

interna do tubo em relação ao resto da

atribuído à segregação química observada na Tabela V.1, 
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Figura esquemática que ilustra a sequência de deformação durante a laminação de tubos sem 

As amostras LAT e LATR apresentaram maiores valores de microdureza próximo à superfície 

spessura do tubo (Figura 5.95). Isto é também 
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Observa-se que a amostra que sofreu o tratamento de normalização prévio teve um 

comportamento semelhante à amostra sem este tratamento. A amostra NOT apresentou um 

maior valor de microdureza (média de 400HV). Essa variação (232HV) representa um 

aumento de 138% na microdureza em relação à amostra NO (média de 168HV). A amostra 

NOTR apresentou queda na microdureza (média de 265HV) em comparação à amostra NOT, 

mas um aumento de 97HV, comparado à amostra NO. Esta variação representa um aumento 

de 58%. A redução de microdureza da amostra NOTR é explicada da mesma forma que para a 

amostra LATR. 

Na Figura 5.97(a), constata-se o efeito da normalização de homogeneizar a microestrutura do 

aço, onde o valor de microdureza é praticamente igual em toda a espessura do tubo (dentro da 

dispersão experimental). 

 

 
Figura 5.97 - Perfis de microdureza Vickers da amostra com o tratamento térmico de normalização prévio 

(a) NO, (b) NOT e (c) NOTR. 
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A amostra NOTR também apresentou maiores valores de microdureza próximo à superfície 

interna do tubo em relação ao resto da espessura do tubo, da mesma maneira que na amostra 

LATR. 

Comparando os resultados da amostra que sofreu o tratamento de normalização com a que 

não sofreu este tratamento, tem-se que, depois da normalização, o aço experimentou uma 

pequena queda na microdureza, passando de uma média de 200HV (LA) para 168HV (NO). 

Este resultado pode também estar relacionado à redução do tamanho de grão austenítico 

causada pela normalização. Como exposto anteriormente, a temperabilidade da amostra NO é 

menor que da amostra LA, consequentemente, as transformações de fases para a primeira 

acontecem em temperaturas mais altas, originando uma microestrutura mais macia. 

Por outro lado, observa-se que, depois da têmpera e revenimento, as amostras que sofreram o 

tratamento de normalização prévio apresentaram médias de microdureza superiores às 

amostras que não sofreram este tratamento. Este resultado pode estar relacionado à 

diminuição do tamanho de grão austenítico produzida pela normalização que resulta em uma 

estrutura martensítica mais refinada, contendo mais barreiras para a movimentação e 

multiplicação de discordâncias, e, consequentemente, em um aumento da resistência mecânica 

do material[32,85-87]. 

Pode também ser notado que o aço que sofreu o tratamento térmico de normalização prévio 

teve menor dispersão nas medidas de microdureza. A Tabela V.11 apresenta os valores 

médios de microdureza com os seus respectivos desvios máximos e sua representatividade 

para cada caso.  

Tabela V.11 - Dispersão nas medidas de microdureza Vickers para cada caso. 

 LA LAT LATR 
Média 200 HV 376 HV 251 HV 

Desvio máximo 28 40 29 
Representatividade 14% 10,6% 11,5% 

 NO NOT NOTR 
Média 168 HV 400 HV 265 HV 

Desvio máximo 15 19 19 
Representatividade 8,9 % 4,7% 7,2% 
 

Na Figura 5.98 podem ser mais bem observados os efeitos dos tratamentos térmicos sobre a 

microdureza do aço. 
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Figura 5.98 - Perfis de microdureza Vickers, (a) amostras LA, LAT e LATR; (b) amostras NO, NOT e NOTR.: 

5.6. Ensaios de Tração 

A realização dos ensaios de tração das amostras LATR e NOTR permitiu obter a tensão limite 

de escoamento (LE), a tensão limite de resistência (LR) e o alongamento percentual (ALO). 

Pode-se notar, por meio dos resultados expressos nas Figuras 5.99 a 5.101, um pequeno 

aumento no LE e LR na amostra que sofreu o tratamento térmico de normalização prévio, em 

comparação com a amostra que não sofreu este tratamento. Este efeito corrobora os resultados 

apresentados pelos ensaios de microdureza e pode ser justificado da mesma maneira, o que 

está de acordo com Paula[32], Wang et al.[85], Prawoto et al.[86] e Li et al.[87]. 

Observa-se também que não houve grandes diferenças nos valores de ALO e de LE/LR entre 

as amostras. Tanto a amostra LATR quanto a amostra NOTR atingiram os resultados 

especificados para o ensaio de tração da Norma API 5L[53] para o grau X80. 

 

 
Figura 5.99 - Valores de tensão limite de escoamento (LE) para as amostras LATR e NOTR 
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Figura 5.100 - Valores de tensão limite de resistência (LR) para as amostras LATR e NOTR. 

 

 
Figura 5.101 - Valores de alongamento percentual (ALO) e da razão LE/LR para as amostras LATR e NOTR. 

5.6.1. Fractografia dos corpos de prova ensaiados em tração 

As Figuras 5.102 e 5.103 apresentam fotografias macroscópicas dos corpos de prova após o 

ensaio de tração para as amostras LATR e NOTR, respectivamente. Nas Figuras 5.102(a) e 

5.103(a), percebe-se a grande estricção nos CPs devido ao comportamento dúctil do material. 

Nas Figuras 5.102(b) e 5.103(b), observam-se as zonas fibrosas e de cisalhamento e uma 

delaminação na região de estricção após o ensaio de tração. Este fenômeno é frequente em 

aços usados na fabricação de tubos[88-91]. 

A ocorrência de delaminação está relacionada a uma tensão perpendicular à direção de 

propagação da fratura, a qual gera restrição plástica no material à frente da trinca durante o 
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carregamento, favorecendo ou a clivagem de grãos grandes, ou a fratura por decoesão de 

interfaces fracas na matriz metálica[88,89,92,93]. 

 
Figura 5.102 - (a) Detalhe da região de estricção do corpo de prova após o ensaio de tração. (b) Superfície de 

fratura do corpo de prova. Amostra LATR. 
 

 
Figura 5.103 - (a) Detalhe da região de estricção do corpo de prova após o ensaio de tração. (b) Superfície de 

fratura do corpo de prova. Amostra NOTR. 
 

As análises fractográficas obtidas no MEV foram feitas para as amostras LATR e NOTR e 

são apresentadas nas Figuras 5.104 e 5.105, respectivamente. Ao analisar as fractografias 

nota-se que o mecanismo de fratura predominante nos CPs de tração, nas duas condições 

estudadas, foi nucleação de vazios com presença de dimples
2, evidenciando fratura dúctil. 

 

                                                 
2
Dimples – alvéolos provenientes da separação entre partículas e a matriz do material que tem comportamento 

dúctil. 
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Figura 5.104 - Fractografias da superfície de fratura de um corpo de prova de tração da amostra LATR. (a) 

superfície de fratura, (b) região central do corpo de prova e (c) zona de cisalhamento. MEV. 

 
Figura 5.105 - Fractografias da superfície de fratura de um corpo de prova de tração da amostra NOTR. (a) 

superfície de fratura, (b) região central do corpo de prova e (c) zona de cisalhamento. MEV. 
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5.7. Ensaios de Impacto 

Os resultados obtidos nos ensaios de impacto estão apresentados nos gráficos das 

Figuras 5.106 a 5.109. Os valores indicados nessas figuras foram obtidos em função da média 

aritmética simples dos valores dos três ensaios de cada posição. Os desvios-padrões da média 

são exibidos nas figuras em forma de barra de erros. É importante ressaltar que os valores 

apresentados foram obtidos para os corpos de prova do tipo subsize. 

Analisando a Figura 5.106, nota-se que as amostras LATR e NOTR, quando ensaiadas a 

-30°C, não apresentaram diferenças significativas de tenacidade ao impacto, com valor médio 

de energia absorvida aproximadamente igual a 100J para todas as posições (Figura 4.11). O 

aço normalizado apresenta uma microestrutura mais refinada, porém esta característica não 

influenciou na energia absorvida na temperatura de -30°C. 

 

 
Figura 5.106 - Energia absorvida em função da posição de retirada (Figura 4.11) dos corpos de prova nos ensaios 

de impacto à temperatura de -30°C. (a) Amostra LATR e (b) amostra NOTR. 
 

Na Figura 5.107, observa-se que as amostras do ensaio de impacto realizado à -30°C 

apresentaram fratura, macroscopicamente, 100% dúctil nas duas condições, LATR e NOTR, e 

em todas as posições. 

As pequenas variações de concentração de alguns elementos observadas na Tabela V.1 

causaram pequenas modificações na tenacidade ao impacto das diferentes posições, para 

amostras ensaiadas a -60°C. Na Figura 5.108, pode ser notado que houve uma diminuição 

gradual de energia absorvida da posição 1 até a posição 5 (correspondente à Figura 4.11). Na 

amostra LATR houve uma redução de 104J para 77J e, na amostra NOTR, de 105J para 87J. 

Os maiores conteúdos de elementos de liga, tais como Mn e S nas posições 4 e 5, podem 
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contribuir em aços baixo carbono em maior precipitação de sulfetos, além de endurecimento 

por solução sólida promovido pelo Mn, diminuindo, assim, a tenacidade[94-96]. 

 

 
Figura 5.107 - Porcentagem de fratura dúctil (macroscopicamente) em função da posição de retirada 

(Figura 4.11) dos corpos de prova nos ensaios de impacto à temperatura de -30°C. (a) Amostra LATR e (b) 
amostra NOTR. 

 

 
Figura 5.108 - Energia absorvida em função da posição de retirada (Figura 4.11) dos corpos de prova nos ensaios 

de impacto à temperatura de -60°C. (a) Amostra LATR e (b) amostra NOTR. 
 

Comparando as amostras LATR e NOTR, percebe-se que as mudanças microestruturais 

causadas pelo tratamento térmico de normalização produziram efeito nos valores médios de 

energia absorvida nas posições 4 e 5 (Figura 4.11). Nestas posições, os valores médios de 

energia absorvida para a amostra NOTR são um pouco maiores que para a amostra LATR. 

Nos ensaios realizados à -60°C (Figura 5.109), observa-se que a amostra LATR apresentou, 

macroscopicamente, uma diminuição gradual de porcentagem de fratura dúctil, da posição 1 

até a posição 5, reduzindo de 100% para 85%. Este resultado está coerente com os resultados 

da Figura 5.108(a), visto que a diminuição de porcentagem de fratura dúctil indica menores 

valores de energia absorvida pelas amostras. No entanto, a amostra NOTR não apresentou 
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diferenças significativas de porcentagem de fratura dúctil entre as posições, exibindo fratura 

praticamente 100% dúctil. Deste modo, estes resultados indicam que as mudanças 

microestruturais causadas pela normalização melhoram a propriedade de tenacidade ao 

impacto do material. 

 

 
Figura 5.109 - Porcentagem de fratura dúctil em função da posição de retirada (Figura 4.11) dos corpos de prova 

nos ensaios de impacto à temperatura de -60°C. (a) amostra LATR e (b) amostra NOTR. 

5.7.1. Fractografia dos corpos de prova ensaiados por impacto  

Foram obtidas as imagens das superfícies fraturadas durante o ensaio de impacto para 

amostras com os valores de energia absorvida mais próximos das médias superior e inferior 

de absorção de energia para cada temperatura. As Tabelas F.1 e F.2 do Anexo F apresentam 

os valores da energia absorvida para cada posição, destacando as amostras que tiveram a 

superfície de fratura analisada. Para um melhor entendimento do texto será usada a seguinte 

nomenclatura (Tabela V.12): 

Tabela V.12 - Nomenclatura dos corpos de prova do ensaio de impacto. 

 Aço LATR Aço NOTR 
Corpo de prova com valor de 
energia absorvida próximo da 

média superior 
CP/@A

B  CP/@A
7  

Corpo de prova com valor de 
energia absorvida próximo da 

média inferior 
CP/+4

B  CP/+4
7  

 

A Figura 5.110 apresenta as superfícies de fratura do CP/@AB  ensaiado a -30°C. Na 

Figura 5.110(a) estão destacadas as regiões de ampliação das Figuras 5.110(b) e (c). Na 

Figura 5.110(b), observa-se que o comportamento do aço é essencialmente dúctil, sendo 
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encontrados grandes e pequenos dimples. Na Figura 5.110(c), pode ser notado que, na região 

de arrancamento final da fratura (zona cisalhante), o aço também teve comportamento dúctil. 

 

 
Figura 5.110 - Fractografias obtidas por MEV do CP/@A

B  (Tabela V.12) ensaiado a -30°C. (a) Superfície de 
fratura; (b) região central e (c) região de arrancamento final. 

 

As Figuras 5.111 e 5.112 exibem as superfícies de fratura do CP/+4
B  (Tabela V.12) ensaiado a 

-30°C. Na Figura 5.111estão destacadas as regiões de ampliação das Figuras 5.112(a) e (b). 

O CP/+4
B  apresenta comportamento dúctil, semelhante ao CP/@AB  descrito anteriormente. Este 

resultado confirma o que é ilustrado da Figura 5.107, pois ambos os CPs apresentaram fratura 

100% dúctil. 

 

 
Figura 5.111 - Fractografia obtida por MEV do CP/+4

B (Tabela V.12) ensaiado a -60°C. 
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Figura 5.112 - Fractografia obtidas por MEV do CP/+4

B (Tabela V.12) ensaiado a -30°C. (a) região central e 
(b) região de arrancamento final. 

 

Da mesma maneira, as Figuras 5.113 e 5.114 apresentam as superfícies de fratura dos CP/@A7  e 

CP/+4
7 , respectivamente, ensaiados a -30°C. Os dois CPs apresentaram dimples na sua fratura, 

característica de fratura dúctil. As fractografias do CP correspondente a amostra NOTR são 

similares às fractografias do CP da amostra LATR apresentadas anteriormente. Este 

comportamento dúctil corrobora os resultados observados nas Figuras 5.106 e 5.107, onde os 

valores de energia absorvida são aproximadamente iguais para as duas condições e as 

superfícies fraturadas apresentam fratura, macroscopicamente, 100% dúctil. 

 

 
Figura 5.113 - Fractografias obtidas por MEV do CP/@A

7  (Tabela V.12) ensaiado a -30°C. (a) Superfície de 
fratura; (b) região central e (c) região de arrancamento final. 
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Figura 5.114 - Fractografia obtidas por MEV do CP/+4

7 (Tabela V.12) ensaiado a -30°C. (a) Superfície de fratura; 
(b) região central e (c) região de arrancamento final. 

 

As superfícies de fratura do CP/@AB  (Tabela V.12), ensaiados a -60°C, estão ilustradas na 

Figura 5.115. Na Figura 5.115(a) estão destacadas as regiões de ampliação das 

Figuras 5.115(b) e (c). Mesmo em temperatura extremamente baixa, o aço também apresentou 

um comportamento dúctil. 

A Figura 5.116 exibe as superfícies de fratura do CP/+4
B  (Tabela V.12), ensaiados a -60°C. 

Pode ser observado na Figura 5.116(a) que o material tem um comportamento dúctil na região 

central do CP. No entanto, pode ser observada que uma parte da superfície de fratura 

apresentou um aspecto planar (região 3), diferente dos outros CPs analisados anteriormente. A 

ampliação desta região está mostrada na Figura 5.116(c). Nesta figura, nota-se a presença de 

facetas de clivagem e “marcas de rio”, característica de fratura frágil. No entanto, na região de 

arrancamento final (Figura 5.116(b)), o CP exibiu uma mistura de mecanismos de ruptura, 

apresentando, simultaneamente, dimples e facetas de clivagem. De fato, era esperado este 

comportamento, uma vez que este tipo de fratura indica menores valores de energia absorvida, 

como pode ser notada comparando as Figuras 5.108 e 5.109. 
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Figura 5.115 - Fractografias obtidas por MEV do CP/@A

B  (Tabela V.12) ensaiado a -60°C. (a) Superfície de 
fratura; (b) região central e (c) região de arrancamento final. 

 

 
Figura 5.116 - Fractografia obtidas por MEV do CP/+4

B (Tabela V.12) ensaiado a -60°C. (a) Superfície de fratura; 
(b) região central; (c) região de arrancamento final e (d) região de fratura frágil. 
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Na Figura 5.117 são exibidas as superfícies de fratura do CP/@A7  (Tabela V.12), ensaiados 

a -60°C. Na Figura 5.117(a) estão destacadas as regiões de ampliação das 

Figuras 5.117(b) e (c).  Nota-se que o aço também apresentou um comportamento dúctil. 

 

 
Figura 5.117 - Fractografias obtidas por MEV do CP/@A

7 (Tabela V.12) ensaiado a -60°C. (a) Superfície de 
fratura; (b) região central e (c) região de arrancamento final. 

 

Do mesmo modo, nas Figuras 5.118 e 5.119 são exibidas as superfícies de fratura do CP/+4
7  

(Tabela V.12), ensaiados a -60°C. Diferentemente do CP/+4
B , o CP/+4

7  não apresentou fratura 

frágil, indicando que o tratamento térmico de normalização prévio melhora a propriedade de 

tenacidade ao impacto do material. 

 

 
Figura 5.118 - Fractografia obtida por MEV do CP/+4

7 (Tabela V.12) ensaiado a -60°C. 
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Figura 5.119 - Fractografia obtidas por MEV do CP/+4

7 (Tabela V.12) ensaiado a -60°C. (a) Superfície de fratura; 
(b) região central e (c) região de arrancamento final. 

 

Durante as análises fractográficas foi notada a presença de inclusões nas amostras. Foram 

realizadas análises químicas via EBSD (Electron Backscatter Diffraction) para identificá-las. 

É importante ressaltar que as amostras, antes dos tratamentos térmicos, foram retiradas da 

mesma parte do tubo, deste modo, as distribuições de inclusões são consideradas as mesmas 

para as amostras com e sem o tratamento prévio de normalização.  

Na Figura 5.120 podem ser vistas inclusões na matriz metálica, e repara-se, nas 

Figuras 5.121(a) e (b), que a composição química se mostrou rica em manganês, cálcio e 

enxofre. Possivelmente se trata de inclusões de sulfeto de manganês. O cálcio é adicionado a 

este tipo de aço com a finalidade de esferoidizar as inclusões[97,98]. Esta análise foi feita no CP 

A1 do aço LATR, ensaiado a -60°C (Tabela F.1 do Anexo F). 

 

 
Figura 5.120 - Microfractografia destacando as inclusões presentes no corpo de prova A1 do aço LATR ensaiado 

a -60°C (Tabela F.1 do Anexo F). 
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Figura 5.121 - Caracterização química qualitativa de inclusões presentes no corpo de prova A1 do aço LATR 

ensaiado a -60°C (Tabela F.1 do Anexo F). (a) Espectro de composição química da inclusão 1 e (b) espectro de 
composição química da inclusão 2. MEV/EBSD. 

 

Observa-se que os dimples formados em torno das inclusões são maiores, isto se deve ao fato 

de no decorrer da deformação do material, as regiões ao redor das partículas de segunda fase 

não se deformam da mesma maneira que o restante do material, pois, geralmente, estas 

partículas são menos deformáveis do que a matriz. Consequentemente, estas regiões se 

tornam pontos de elevadas tensões que, quando atingem valores suficientemente grandes, 

causam a ruptura da partícula ou a decoesão na interface com a matriz, promovendo o 

aparecimento de vazios. Os vazios passam a atuar como concentradores de tensões e crescem 

com a deformação do material e coalescem formando os alvéolos[99-102]. 

A microanálise das inclusões do CP A3 do aço NOTR, ensaiado a -60°C (Tabela F.2 do 

Anexo F), mostrou a presença de cálcio, manganês, enxofre e alumínio e está apresentada nas 

Figuras 5.122 e 5.123. Estas inclusões podem também ser inclusões de sulfeto de manganês. 

 

 
Figura 5.122 - Microfractografia destacando as inclusões presentes no corpo de prova A3 do aço NOTR ensaiado 

a -60°C (Tabela F.2 do Anexo F) 
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Figura 5.123 - Caracterização química qualitativa de inclusões presentes no corpo de prova A3 do aço NOTR 

ensaiado a -60°C (Tabela F.2 do Anexo F). (a) Microfractografia; (b) Espectro de composição química da 
inclusão 5 e (c) Espectro de composição química da inclusão 6. MEV/EBSD. 

 
Na Figura 5.124(a), nota-se a presença de pequenas inclusões, e, nas Figuras 5.124(b) e (c), 

estão exibidos os espectros de composição química das inclusões vistas do CP E3 do aço 

NOTR, ensaiado a -60°C (Tabela F.2 do Anexo F). As composições químicas mostraram-se 

ricas em manganês, cálcio e enxofre. 

 

 
Figura 5.124 - Caracterização química qualitativa de inclusões presentes no corpo de prova E3 do aço NOTR 

ensaiado a -60°C (Tabela F.2 do Anexo F). (a) Microfractografia; (b) Espectro de composição química da 
inclusão 8 e (c) Espectro de composição química da inclusão 9. MEV/EBSD. 
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6. CONCLUSÕES 

Nos resultados de análise química, observou-se que existe uma tendência de segregação 

química da parte mais externa para a parte mais interna da parede do tubo. Devido a esta 

diferença de composição química, a região próxima à superfície interna do tubo apresentou 

uma microestrutura levemente bandeada, maiores valores de microdureza e menores valores 

de energia absorvida e de porcentagem de fratura dúctil no ensaio de impacto a -60°C. 

Por meio de análises dilatométricas em conjunto com imagens adquiridas por microscopia 

óptica e microscopia eletrônica de varredura, assim como dos ensaios de microdureza 

Vickers, os diagramas TRC do aço C-Mn, nas cinco posições estudadas, na condição “como 

laminado”, foi determinado dentro da faixa de taxas de resfriamento entre 0,5°C/s e 100°C/s. 

Observou-se uma tendência das temperaturas de fim de decomposição da austenita da região 

interna da parede do tubo apresentarem-se uma pouco deslocadas para baixo em relação à 

região externa, corroborando os resultados de propriedades mecânicas e análise 

microestrutural. 

Para a amostra normalizada, observou-se que as linhas do diagrama TRC apresentaram-se 

deslocadas para cima em relação à amostra “como laminada”, constatando os efeitos do 

tratamento térmico de normalização em diminuir a temperabilidade do aço e favorecer a 

formação da ferrita. 

Em geral, com o aumento da taxa de resfriamento, a ferrita passou a assumir as morfologias 

de ferrita poligonal para ferrita quase poligonal e ferrita granular, enquanto a perlita 

degenerada, ferrita bainítica e bainita se formaram no lugar da perlita. Para elevadas taxas de 

resfriamento, 50°C/s e 100°C/s, foram obtidas microestruturas constituídas majoritariamente 

por bainita e martensita. 

Os resultados de temperabilidade Jominy mostraram que o aço normalizado apresentou 

temperabilidade inferior ao aço “como laminado” até a distância absoluta de 6mm. Para 

distâncias maiores que 6mm, a velocidade de resfriamento não foi elevada o suficiente para 

promover transformação martensítica, sendo a microestrutura das duas amostras constituída 

por ferrita e agregados eutetoides. 

O aço C-Mn, em seu estado de entrega (como laminado), possui uma microestrutura 

constituída por ferrita e agregados eutetoides. O tratamento térmico de normalização 



113 

promoveu o refinamento da microestrutura, apesar disto, o bandeamento permaneceu devido à 

baixa taxa de difusão de átomos substitucionais, como o Mn, na austenita. 

Após a têmpera, a amostra “como laminada” e a amostra normalizada apresentaram uma 

microestrutura constituída por martensita, bainita e ferrita. No entanto, foi notado que a 

presença de ferrita na amostra normalizada e temperada é mais acentuada em consequência do 

refinamento da microestrutura causado pela normalização. 

Os tratamentos de têmpera e revenimento resultaram em uma microestrutura formada por 

ferrita, martensita revenida e bainita nas duas condições estudadas (com e sem o tratamento 

de normalização prévio). 

A avaliação do tamanho médio de grão austenítico prévio confirmou o refinamento da 

microestrutura causado pela normalização. Este tratamento promoveu redução de tamanho 

médio de grão austenítico prévio em todas as regiões analisadas. 

Utilizando o reativo Le Pera, não foi identificada a presença de constituinte MA e/ou 

agregado ferrita-carboneto nas amostras temperadas com e sem o tratamento térmico de 

normalização prévio. 

O aço temperado e revenido, sem e com o tratamento térmico de normalização prévio, 

atendeu aos requisitos mínimos de limite de escoamento (LE) e limite de resistência (LR) de 

acordo com a Norma API 5L (2012) para o grau X80, sendo que a amostra que sofreu a 

normalização apresentou LE e LR relativamente superiores em comparação com a amostra 

que não sofreu este tratamento. As micrografias das superfícies de fratura dos CPs ensaiados 

em tração indicaram comportamento dúctil. 

O tratamento térmico de normalização promoveu a redução no valor médio de microdureza do 

aço estudado. No entanto, após a têmpera e o revenimento, as amostras que sofreram o 

tratamento térmico de normalização prévio apresentaram valores médios de microdureza 

superiores em comparação as amostras que não sofreram este tratamento. 

O aço C-Mn temperado e revenido com e sem o tratamento térmico de normalização prévio 

(NOTR e LATR, respectivamente), quando ensaiado a -30°C, não apresentou diferenças de 

tenacidade ao impacto, com valor médio de energia absorvida igual a 100J e de porcentagem 

de fratura dúctil igual a 100% para todas as posições estudadas. Contudo, quando ensaiada a 

-60°C, a amostra LATR apresentou uma diminuição gradual de energia absorvida, 
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acompanhada da redução de porcentagem de fratura dúctil, da parte mais externa para a parte 

mais interna da parede do tubo. Quando ensaiada a -60°C, a amostra NOTR apresentou um 

comportamento semelhante na energia absorvida, porém, sem diferenças significativas de 

porcentagem de fratura dúctil entre as posições, exibindo fratura praticamente 100% dúctil. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

No sentido de dar continuidade ao estudo apresentado nesta dissertação, recomendam-se 

alguns trabalhos futuros: 

• Aplicar metodologias da Mecânica de Fratura para avaliar a tenacidade à fratura nas 

diferentes regiões do tubo. 

• Determinar, por meio do estudo de fadiga, a vida útil do aço estudado. 

• Submeter amostras do aço a ensaios de corrosão, avaliando a influência do tratamento 

térmico de normalização prévio. 
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CINÉTICA DE TRANSFORMAÇÃO DE FASES DE UM AÇO C-MN UTILIZADO 

NA FABRICAÇÃO DE TUBO SEM COSTURA 

Ana Paula da Silva Lima1, Geraldo Lúcio de Faria2, Luiz Cláudio Cândido2, Vicente Braz 

Trindade Filho2 

(1) Mestranda em Engenharia de Materiais, REDEMAT/UFOP, Ouro Preto, MG, Brasil. 

(2) Doutor, Professor, DEMET/REDEMAT/UFOP, Ouro Preto, MG, Brasil. 

Contribuição técnica ao 73º Congresso Anual da ABM – Internacional parte integrante da 

ABM Week, São Paulo – SP, 02 a 04 de outubro de 2018. 

Resumo: Os aços C-Mn são comumente empregados para a produção de tubos na indústria de 

gás e óleo. No entanto, os processos tecnológicos estão sendo continuamente modificados 

pelo aumento da demanda por aços com boa combinação de alta resistência mecânica e alta 

tenacidade. Com o propósito de conseguir prever e aperfeiçoar a microestrutura final e 

alcançar as propriedades desejadas em materiais processados termicamente, estudos sobre 

cinética de transformação de fase e produtos de transformação da austenita em resfriamento 

contínuo são de grande importância do ponto de vista industrial. Neste contexto, este trabalho 

apresenta a caracterização microestrutural de um aço C-Mn no estado de entrega e submetido 

a diferentes taxas de resfriamento após a sua austenitização a 920°C. Com o emprego de 

ensaios dilatométricos em conjunto com a microscopia óptica, microscopia eletrônica de 

varredura e ensaios de microdureza, o diagrama de Transformação em Resfriamento Contínuo 

(TRC) foi determinado. A cinética de transformação de fases foi estudada utilizando-se o 

modelo JMAK. 

Palavras-chave: Aços C-Mn; Tubo sem costura; Diagrama TRC; Cinética de transformação 

de fases. 
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EFEITO DE UM TRATAMENTO TÉRMICO DE NORMALIZAÇÃO PRÉVIO NA 

CURVA DE TEMPERABILIDADE E NA MICROESTRUTURA DE UM AÇO C-Mn 

UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE TUBO SEM COSTURA 

A. P. da Silva Lima(1), G. L. Faria(1), L. C. Cândido(1), V. B.Trindade(1) 

(1) REDEMAT, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil. 

Contribuição técnica ao 23º CBECiMat, Foz do Iguaçu – PR, 04 a 08 de novembro de 2018.  

Resumo: Este trabalho apresenta o efeito do tratamento térmico de normalização na 

microestrutura e na curva de temperabilidade de um aço C-Mn utilizado na fabricação de 

tubos de aço sem costura. As técnicas de microscopia óptica e microscopia eletrônica de 

varredura foram utilizadas para caracterizar as microestruturas resultantes. O ensaio de 

temperabilidade Jominy foi empregado para comparara temperabilidade do aço como 

fabricado e após um tratamento térmico de normalização prévio. Pôde-se verificar que o 

tratamento térmico de normalização promoveu um significativo refinamento e 

homogeneização da microestrutura e diminuiu a temperabilidade do aço. 

Palavras-chave: aço C-Mn, tubo sem costura, normalização, temperabilidade. 
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ANEXO A – Análise Estatística dos Resultados 

Teste de normalidade 

Utilizando o software Minitab 16, aplicou-se o teste de normalidade de Anderson-Darling. 

Para o teste de normalidade, as hipóteses são: 

H0: os dados seguem uma distribuição normal; 

     H1: os dados não seguem uma distribuição normal. 

A interpretação dos resultados pela avaliação do p-valor é feita da seguinte maneira: 

p-valor ≥ 0,05: aceita-se a hipótese nula e rejeita-se a hipótese alternativa, ou seja, os 

dados seguem uma distribuição normal; 

p-valor < 0,05: rejeita-se a hipótese nula e a aceita-se a hipótese alternativa, ou seja, os 

dados não seguem uma distribuição normal. 

Inferência sobre as variâncias de duas populações 

Deve-se supor que as duas populações de origem sejam normalmente distribuídas e 

independentes. 

No Minitab, o teste F é usado para testar a hipótese nula de que as duas variâncias são iguais 

(C : E;5 E55⁄  1), contra uma alternativa, que pode ser de unilateral a esquerda (C;: E;5 E55⁄ <
1), unilateral a direita (C; :	E;5 E55⁄ > 1), ou bilateral (C;: E;5 E55⁄ ≠ 1).  

Para o teste F bilateral, com valor do nível de confiança de 95 e nível de significância, α, igual 

a 0,05, a interpretação dos resultados pela avaliação do p-valor é feita da seguinte maneira: 

p-valor ≥ 0,05: aceita-se a hipótese nula e rejeita-se a hipótese alternativa, ou seja, as 

variâncias dos dados são iguais; 

p-valor < 0,05: rejeita-se a hipótese nula e a aceita-se a hipótese alternativa, ou seja, as 

variância dos dados são diferentes. 

Inferência sobre diferença de médias 

Existem duas aplicações: quando as variâncias são desconhecidas e iguais e quando as 

variâncias são desconhecidas e diferentes. Deve-se considerar que as duas populações de 

interesse sejam normalmente distribuídas e independentes. 
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O teste t de Student é usado para realizar um teste de hipótese e calcular um intervalo de 

confiança da diferença entre duas médias populacionais quando os desvios-padrão da 

população são desconhecidos. No Minitab, o teste t é usado para testar a hipótese nula de que 

as duas médias são iguais (C :	J; � J5  0), contra uma alternativa, que pode ser de 

unilateral a esquerda (C;:	J; � J5 < 0), unilateral a direita (C;:	J; � J5 > 0), ou bilateral 

(C;:	J; � J5 ≠ 0). 

Para o teste t bilateral, com valor do nível de confiança de 95 e nível de significância, α, igual 

a 0,05, a interpretação dos resultados pela avaliação do p-valor é feita da seguinte maneira: 

p-valor ≥ 0,05: aceita-se a hipótese nula e rejeita-se a hipótese alternativa, ou seja, as 

médias dos dados são iguais; 

p-valor < 0,05: rejeita-se a hipótese nula e a aceita-se a hipótese alternativa, ou seja, as 

médias dos dados são diferentes. 

Para o teste t unilateral a direita, com valor do nível de confiança de 95 e nível de 

significância, α, igual a 0,05, a interpretação dos resultados pela avaliação do p-valor é feita 

da seguinte maneira: 

p-valor ≥ 0,05: aceita-se a hipótese nula e rejeita-se a hipótese alternativa, ou seja, as 

médias dos dados são iguais; 

p-valor < 0,05: rejeita-se a hipótese nula e a aceita-se hipótese alternativa, ou seja, a 

média, µ1, da população 1 é maior do que a média, µ2, da população 2. 

- Temperaturas críticas de austenitização (Ac1 e Ac3) 

As Figuras A.1 a A.3 apresentam os resultados dos testes de normalidade das temperaturas 

Ac1 do aço na condição LA. 

 
Figura A.1 - Resultados do teste de normalidade da temperatura Ac1 para o aço na condição LA, (a) posição 1 e 

(b) posição 2. 
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Figura A.2 - Resultados do teste de normalidade da temperatura Ac1 para o aço na condição LA, (a) posição 3 e 

(b) posição 4. 
 

 
Figura A.3 - Resultados do teste de normalidade da temperatura Ac1 para a posição 5, na condição LA. 

 

As Figuras A.4 a A.6 apresentam os resultados dos testes de normalidade das temperaturas 

Ac3 do aço na condição LA. 

 

 
Figura A.4 - Resultados do teste de normalidade da temperatura Ac3 para o aço na condição LA, (a) posição 1 e 

(b) posição 2. 
 



132 

 
Figura A.5 - Resultados do teste de normalidade da temperatura Ac3 para o aço na condição LA, (a) posição 3 e 

(b) posição 4. 
 

 
Figura A.6 - Resultados do teste de normalidade da temperatura Ac3 para a posição 5, na condição LA. 

 

A Figura A.7 apresenta os resultados dos testes de normalidade de Anderson-Darling das 

temperaturas Ac1 e Ac3, na condição NO. 

 

 
Figura A.7 - Resultados do teste de normalidade das temperaturas críticas de austenitização para a posição 3, na 

condição NO. (a) Ac1 e (b) Ac3. 
 

A Tabela A.1 apresenta os resultados do teste F bilateral das temperaturas Ac1 e Ac3, na 

condição LA. A Tabela A.2 apresenta os resultados teste F bilateral das temperaturas Ac1 e 

Ac3, das amostras da posição 3, na condição LA e NO. 
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Tabela A.1 - Resultados dos testes F para verificar se as variâncias das amostras são iguais ou diferentes, na 
condição LA. 

Ac1 
Teste p-valor Resultado 

Lapos1 e Lapos2 0,381 Igual 
Lapos1 e Lapos3 0,207 Igual 
Lapos1 e Lapos4 0,427 Igual 
Lapos1 e Lapos5 0,966 Igual 

 

 

 

Ac3 
Teste p-valor Resultado 

Lapos1 e Lapos2 0,527 Igual 
Lapos1 e Lapos3 0,840 Igual 
Lapos1 e Lapos4 0,544 Igual 
Lapos1 e Lapos5 0,275 Igual 

 

 

Tabela A.2 - Resultados dos testes F para verificar se as variâncias das amostras da posição 3 são iguais ou 
diferentes iguais ou diferentes, na condição LA e NO. 

Ac1 
Teste p-valor Resultado 

Lapos3 e Nopos3 0,0 Diferente 
 

 

 

Ac3 
Teste p-valor Resultado 

Lapos3 e Nopos3 0,190 Igual 
 

 

A Tabela A.3 apresenta os resultados do teste t unilateral a direita das temperaturas Ac1 e Ac3, 

na condição LA. 

 
Tabela A.3 - Resultados dos testes t para verificar se as médias das temperaturas Ac1 e Ac3 são iguais ou 

diferentes, na condição LA. 
Ac1 

Teste p-valor 
Diferença 
Estimada 

Resultado 

Lapos1 e 
Lapos2 

0,000 14,75 Maior 

Lapos1 e 
Lapos3 

0,000 14,67 Maior 

Lapos1 e 
Lapos4 

0,000 27,42 Maior 

Lapos1 e 
Lapos5 

0,000 20,67 Maior 
 

 

 

Ac3 

Teste p-valor 
Diferença 
Estimada 

Resultado 

Lapos1 e 
Lapos2 

0,664 -1,00 Igual 

Lapos1 e 
Lapos3 

0,947 -4,42 Igual 

Lapos1 e 
Lapos4 

0,637 -1,00 Igual 

Lapos1 e 
Lapos5 

0,720 -1,83 Igual 
 

 

A Tabela A.4 apresenta os resultados do teste t unilateral a esquerda das temperaturas Ac1 e 

Ac3, das amostras da posição 3, na condição LA e NO. 

 
Tabela A.4 - Resultados dos testes t para verificar se as médias das temperaturas Ac1 e Ac3 são iguais ou 

diferentes, na condição LA e NO. 
Ac1 

Teste p-valor 
Diferença 
Estimada 

Resultado 

Lapos3 e 
Nopos3 

0,000 -21,80 Menor 
 

 

 

Ac3 

Teste p-valor 
Diferença 
Estimada 

Resultado 

Lapos3 e 
Nopos3 

0,831 2,25 Igual 
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- Tamanho médio dos grãos austeníticos prévios 

As Figuras A.8 e A.9 apresentam os resultados dos testes de normalidade dos dados de 

tamanho médio de grão austenítico prévio de cada região analisada na condição LAT. Os 

resultados para o aço NOT estão apresentados nas Figuras A.10 e A.11. 

 

 
Figura A.8 - Resultados do teste de normalidade o aço LAT. (a) Próximo da superfície externa do tubo e (b) 

centro da parede do tubo. 
 

 
Figura A.9 - Resultados do teste de normalidade para a região próxima a superfície interna do tubo, para o aço 

LAT. 
 

 
Figura A.10 - Resultados do teste de normalidade o aço NOT. (a) Próximo da superfície externa do tubo e (b) 

centro da parede do tubo. 
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Figura A.11 - Resultados do teste de normalidade para a região próxima a superfície interna do tubo, para o aço 

NOT. 
 

A Tabela A.5 apresenta os resultados do teste F bilateral dos dados de tamanho médio de grão 

austenítico prévio de cada região analisada na condição LAT e NOT. Na Tabela A.6 estão 

apresentados os resultados do teste t bilateral dos dados de tamanho médio de grão austenítico 

prévio de cada região analisada na condição LAT e NOT. 

 
Tabela A.5 - Resultados dos testes F para verificar se as variâncias das amostras são iguais ou diferentes, na 

condição LAT e NOT. 
Condição Teste p-valor Resultado 

LAT 
Sup.Ext. e Centro 0,379 Igual 
Sup.Ext. e Sup.Int. 0,682 Igual 
Centro e Sup.Int. 0,200 Igual 

NOT 
Sup.Ext. e Centro 0,052 Igual 
Sup.Ext. e Sup.Int. 0,453 Igual 
Centro e Sup.Int. 0,220 Igual 

 

Tabela A.6 - Resultados dos testes de hipótese para comparação de tamanho médio de grão austenítico prévio 
entre as três regiões analisadas, na condição LAT e na condição NOT. 

Condição Teste 
Diferença Estimada 

(µm) 
p-valor Resultado 

LAT 
Sup.Ext. e Centro - 0,74 0,539 Igual 
Sup.Ext. e Sup.Int. 0,758 0,449 Igual 
Centro e Sup.Int. 1,50 0,201 Igual 

NOT 
Sup.Ext. e Centro 1,602 0,043 Diferente 
Sup.Ext. e Sup.Int. -0,08 0,895 Igual 
Centro e Sup.Int. -1,682 0,046 Diferente 
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ANEXO B – Valores dos Parâmetros k e T0 

A seguir serão apresentadas as tabelas com os valores dos parâmetros k e T0 determinados por 

regressão não linear para cada cp ensaiado. 

 
Tabela B.1 - Valores de k e T0 obtidos por regressão não linear da posição 1, na condição LA. 

CP k T0 R² CP k T0 R² 
1 2,32 x 10-4 752 0,993 7 3,13 x 10-4 762 0,993 
2 1,77 x 10-4 755 0,996 8 2,64 x 10-4 760 0,989 
3 2,41 x 10-4 753 0,995 9 1,92 x 10-4 744 0,995 
4 2,03 x 10-4 752 0,994 10 2,21 x 10-4 761 0,992 
5 2,60 x 10-4 758 0,994 11 2,47 x 10-4 758 0,992 
6 3,05 x 10-4 768 0,990 12 2,36 x 10-4 755 0,995 

 

Tabela B.2 - Valores de k e T0 obtidos por regressão não linear da posição 2, na condição LA. 

CP k T0 R² CP k T0 R² 
1 1,87 x 10-4 734 0,994 7 2,22 x 10-4 745 0,996 
2 2,12 x 10-4 749 0,991 8 2,13 x 10-4 738 0,997 
3 1,93 x 10-4 748 0,993 9 2,28 x 10-4 745 0,993 
4 2,15 x 10-4 750 0,988 10 1,84 x 10-4 736 0,994 
5 1,69 x 10-4 734 0,992 11 2,20 x 10-4 744 0,998 
6 1,97 x 10-4 736 0,995 12 2,44 x 10-4 762 0,995 

 

Tabela B.3 - Valores de k e T0 obtidos por regressão não linear da posição 3, na condição LA. 

CP k T0 R² CP k T0 R² 
1 1,74  x 10-4 737 0,990 7 1,76 x 10-4 744 0,994 
2 1,58 x 10-4 743 0,992 8 2,30 x 10-4 758 0,992 
3 2,06 x 10-4 742 0,995 9 1,79 x 10-4 741 0,993 
4 1,84 x 10-4 743 0,992 10 1,93 x 10-4 747 0,992 
5 1,51 x 10-4 737 0,993 11 1,58 x 10-4 731 0,996 
6 1,77 x 10-4 755 0,990 12 2,16 x 10-4 755 0,994 

 

Tabela B.4 - Valores de k e T0 obtidos por regressão não linear da posição 4, na condição LA. 

CP k T0 R² CP k T0 R² 
1 1,82 x 10-4 743 0,993 7 1,54 x 10-4 737 0,994 
2 1,43 x 10-4 735 0,994 8 1,64 x 10-4 734 0,996 
3 1,81 x 10-4 738 0,991 9 1,98 x 10-4 735 0,993 
4 1,75 x 10-4 735 0,989 10 1,66 x 10-4 736 0,991 
5 1,57 x 10-4 737 0,990 11 1,65 x 10-4 722 0,997 
6 1,84 x 10-4 742 0,992 12 1,73 x 10-4 728 0,997 
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Tabela B.5 - Valores de k e T0 obtidos por regressão não linear da posição 5, na condição LA. 

CP k T0 R² CP k T0 R² 
1 1,52 x 10-4 736 0,992 7 1,74 x 10-4 739 0,990 
2 1,73 x 10-4 740 0,991 8 1,88 x 10-4 747 0,991 
3 1,75 x 10-4 744 0,988 9 1,84 x 10-4 743 0,991 
4 1,73 x 10-4 741 0,986 10 1,91 x 10-4 744 0,994 
5 1,81 x 10-4 746 0,989 11 1,70 x 10-4 738 0,993 
6 1,61 x 10-4 737 0,992 12 1,45 x 10-4 721 0,999 

 

Tabela B.6 - Valores de k e T0 obtidos por regressão não linear da posição 3, na condição NO. 

CP k T0 R² CP k T0 R² 
1 2,19 x 10-4 759 0,989 7 2,47 x 10-4 764 0,989 
2 2,58 x 10-4 762 0,993 8 2,45 x 10-4 765 0,989 
3 3,21 x 10-4 766 0,993 9 2,66 x 10-4 767 0,986 
4 1,72 x 10-4 744 0,993 10 2,26 x 10-4 761 0,989 
5 2,44 x 10-4 763 0,990 11 2,42 x 10-4 765 0,989 
6 2,30 x 10-4 764 0,990 12 2,42 x 10-4 760 0,991 
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ANEXO C – Determinação das Temperaturas Críticas no Resfriamento Contínuo 

- Posição 1 

Nas Figuras C.1 a C.6, estão apresentados os gráficos construídos a partir dos dados dos 

ensaios dilatométricos das amostras da posição 1 do aço na condição LA. 

 
Figura C.1 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 1 resfriada a (a) 0,5°C/s e (b) 1°C/s. 

 
Figura C.2 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 1 resfriada a (a) 2°C/s e (b) 3°C/s. 

 
Figura C.3 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 1 resfriada a (a) 5°C/s e (b) 7°C/s. 
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Figura C.4 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 1 resfriada a (a) 10°C/s e (b) 15°C/s. 
 

 
Figura C.5 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 1 resfriada a (a) 20°C/s e (b) 25°C/s. 
 

 
Figura C.6 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 1 resfriada a (a) 50°C/s e (b) 100°C/s. 

- Posição 2 

Nas Figuras C.7 a C.12, estão apresentados os gráficos construídos a partir dos dados dos 

ensaios dilatométricos das amostras da posição 2 do aço na condição LA. 
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Figura C.7 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 2 resfriada a (a) 0,5°C/s e (b) 1°C/s. 
 

 
Figura C.8 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 2 resfriada a (a) 2°C/s e (b) 3°C/s. 
 

 
Figura C.9 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 2 resfriada a (a) 5°C/s e (b) 7°C/s. 
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Figura C.10 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 2 resfriada a (a) 10°C/s e (b) 15°C/s. 
 

 
Figura C.11 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 2 resfriada a (a) 20°C/s e (b) 25°C/s. 
 

 
Figura C.12 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 2 resfriada a (a) 50°C/s e (b) 100°C/s. 

- Posição 4 

Nas Figuras C.13 a E.18, estão apresentados os gráficos construídos a partir dos dados dos 

ensaios dilatométricos das amostras da posição 4 do aço na condição LA. 
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Figura C.13 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 4 resfriada a (a) 0,5°C/s e (b) 1°C/s. 
 

 
Figura C.14 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 4 resfriada a (a) 2°C/s e (b) 3°C/s. 
 

 
Figura C.15 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 4 resfriada a (a) 5°C/s e (b) 7°C/s. 
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Figura C.16 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 4 resfriada a (a) 10°C/s e (b) 15°C/s. 
 

 
Figura C.17 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 4 resfriada a (a) 20°C/s e (b) 25°C/s. 
 

 
Figura C.18 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 4 resfriada a (a) 50°C/s e (b) 100°C/s. 

- Posição 5 

Nas Figuras E.19 a E.24, estão apresentados os gráficos construídos a partir dos dados dos 

ensaios dilatométricos das amostras da posição 5 do aço na condição LA. 
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Figura C.19 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 5 resfriada a (a) 0,5°C/s e (b) 1°C/s. 
 

 
Figura C.20 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 5 resfriada a (a) 2°C/s e (b) 3°C/s. 
 

 
Figura C.21 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 5 resfriada a (a) 5°C/s e (b) 7°C/s. 
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Figura C.22 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 5 resfriada a (a) 10°C/s e (b) 15°C/s. 
 

 
Figura C.23 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 5 resfriada a (a) 20°C/s e (b) 25°C/s. 
 

 
Figura C.24 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra LA da posição 5 resfriada a (a) 50°C/s e (b) 100°C/s. 

- Posição 3 

Nas Figuras C.25 a E.30, estão apresentados os gráficos construídos a partir dos dados dos 

ensaios dilatométricos das amostras da posição 3 do aço na condição NO. 
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Figura C.25 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra NO da posição 3 resfriada a (a) 0,5°C/s e (b) 1°C/s. 
 

 
Figura C.26 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra NO da posição 3 resfriada a (a) 2°C/s e (b) 3°C/s. 
 

 
Figura C.27 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra NO da posição 3 resfriada a (a) 5°C/s e (b) 7°C/s. 
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Figura C.28 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra NO da posição 3 resfriada a (a) 10°C/s e (b) 15°C/s. 
 

 
Figura C.29 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra NO da posição 3 resfriada a (a) 20°C/s e (b) 25°C/s. 
 

 
Figura C.30 - Curva de dilatometria e sua respectiva derivada em relação à temperatura para o corpo de prova da 

amostra NO da posição 3 resfriada a (a) 50°C/s e (b) 100°C/s. 
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ANEXO D – Microestruturas dos Corpos de Prova de Dilatometria  

- Posição 1 

As Figuras D.1 a D.10 apresentam as microestruturas dos corpos de prova de dilatometria da 

Posição 1. 

 

 
Figura D.1 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 1 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.2 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 1 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.3 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 1 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.4 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 1 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.5 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 1 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.6 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 1 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.7 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 1 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.8 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 1 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.9 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 1 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2%. 

 
Figura D.10 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 1 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2%. 

- Posição 2 

As Figuras D.11 a D.20 apresentam as microestruturas dos corpos de prova de dilatometria da 

Posição 2. 

 
Figura D.11 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 2 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.12 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 2 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.13 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 2 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.14 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 2 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.15 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 2 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.16 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 2 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura D.17 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 2 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.18 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 2 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura D.19 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 2 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura D.20 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 2 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2%. 
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- Posição 4 

As Figuras D.21 a D.30 apresentam as microestruturas dos corpos de prova de dilatometria da 

Posição 4. 

 
Figura D.21 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 4 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.22 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 4 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.23 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 4 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.24 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 4 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.25 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 4 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.26 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 4 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.27 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 4 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.28 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 4 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura D.29 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 4 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.30 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 4 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2%. 

- Posição 5 

As Figuras D.31 a D.40 apresentam as microestruturas dos corpos de prova de dilatometria da 

Posição 5. 

 

 
Figura D.31 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 5 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.32 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 5 resfriada a 2°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.33 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 5 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.34 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 5 resfriada a 7°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.35 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 5 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 

 

 
Figura D.36 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 5 resfriada a 20°C/s. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura D.37 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 5 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 
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Figura D.38 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 5 resfriada a 50°C/s. Ataque Nital 2%. 
 

 
Figura D.39 - Micrografias, obtidas pelo MO, da amostra LA da posição 5 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2 

 

 
Figura D.40 - Micrografias, obtidas pelo MEV, da amostra LA da posição 5 resfriada a 100°C/s. Ataque Nital 2%. 
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ANEXO E – Valores de Microdureza 

As Tabelas E.1 e E.2 apresentam os valores de microdureza (HV0,20) de cada posição 

referente ao aço sem e com o tratamento de normalização prévio, respectivamente. 

 
Tabela E.1 - Valores de microdureza Vickers (HV0,20) obtidos para o aço estudado sem o pré-tratamento 

térmico de normalização. 

Posição 
LA LAT LATR 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 
1 235 199 203 212±20 386 329 391 369±34 230 221 246 232±13 
2 207 236 215 219±15 377 339 387 368±25 232 231 258 240±15 
3 220 202 205 209±10 384 351 376 370±17 242 230 248 240±9 
4 178 218 213 203±22 368 341 341 350±16 244 222 250 239±15 
5 193 205 181 193±12 376 381 371 376±5 234 214 252 233±19 
6 194 206 156 185±26 350 382 374 369±17 247 238 262 249±12 
7 192 189 199 193±5 361 382 401 381±20 240 236 249 242±7 
8 180 186 195 187±8 351 363 368 361±9 238 226 256 240±15 
9 175 189 186 183±7 363 353 389 368±19 230 244 246 240±9 

10 194 188 215 199±14 368 371 388 376±11 230 233 258 240±15 
11 179 183 219 194±22 372 383 383 379±6 237 230 261 243±16 
12 177 218 204 200±21 392 362 374 376±15 230 233 259 241±16 
13 200 203 176 193±15 390 374 385 383±8 238 231 278 249±25 
14 169 179 178 175±6 390 359 388 379±17 235 235 280 250±26 
15 206 194 172 191±17 388 348 386 374±23 230 238 280 249±27 
16 197 189 210 199±11 381 318 391 363±40 238 238 280 252±24 
17 195 221 193 203±16 378 323 391 364±36 237 237 274 249±21 
18 190 173 208 190±18 389 371 387 382±10 235 236 286 252±29 
19 208 224 208 213±9 396 387 371 385±13 245 236 283 255±25 
20 211 188 215 205±15 378 366 396 380±15 238 237 276 250±22 
21 200 197 184 194±9 374 329 375 359±26 253 246 275 258±15 
22 211 225 222 219±15 401 370 376 382±16 247 235 281 254±24 
23 199 181 205 195±9 381 369 393 381±12 251 248 294 264±26 
24 240 184 207 210±28 387 370 389 382±10 266 260 299 275±21 
25 178 201 202 194±14 380 393 385 386±7 249 244 284 259±22 
26 204 190 215 203±13 413 377 380 390±20 257 272 296 275±21 
27 228 231 190 216±23 398 395 404 399±5 279 275 279 278±2 
28 205 226 220 217±11 408 382 397 396±13 267 279 284 277±9 
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Tabela E.2 - Valores de microdureza Vickers (HV0,20) obtidos para o aço estudado com o pré-tratamento 
térmico de normalização. 

Posição 
NO NOT NOTR 

1 2 3 Média 1 2 3 Média 1 2 3 Média 
1 165 165 161 164±2 383 408 393 395±13 247 257 263 256±8 
2 169 153 164 162±8 398 402 401 400±2 259 264 276 266±9 
3 165 165 167 166±1 405 408 393 402±8 254 272 283 270±15 
4 161 157 173 164±8 402 404 403 403±1 251 273 280 268±15 
5 159 155 179 164±13 405 413 409 409±4 250 268 272 263±12 
6 178 170 167 172±6 402 417 395 405±11 252 263 268 261±8 
7 172 171 173 172±1 403 398 407 403±5 253 253 269 258±9 
8 172 167 166 168±3 400 415 407 407±8 257 258 276 264±11 
9 167 154 166 162±7 399 399 403 400±2 246 272 279 266±17 

10 165 171 180 172±8 395 405 402 401±5 251 256 266 258±8 
11 170 161 168 166±5 404 399 409 404±5 248 262 276 262±14 
12 162 167 172 167±5 388 391 405 395±9 253 263 276 264±12 
13 185 177 175 179±5 399 392 409 400±9 243 256 281 260±19 
14 170 172 172 171±1 388 397 413 399±13 244 259 282 262±19 
15 165 161 161 162±2 377 413 402 397±18 239 252 267 253±14 
16 165 168 172 168±4 378 410 412 400±19 243 255 277 258±17 
17 162 172 168 167±5 398 413 403 405±8 271 264 276 270±6 
18 171 173 175 173±2 391 417 396 401±14 248 258 279 262±16 
19 189 177 180 182±6 388 406 410 401±12 265 261 268 265±4 
20 166 166 168 167±1 381 398 410 396±15 264 269 273 269±5 
21 160 172 169 167±6 396 380 389 388±8 275 274 273 274±1 
22 158 181 161 167±13 386 402 410 399±12 263 270 274 269±6 
23 180 168 172 173±6 395 378 412 395±17 265 279 278 274±8 
24 186 175 156 172±15 396 393 411 400±10 261 269 275 268±7 
25 166 160 156 161±5 416 394 413 408±12 267 286 284 279±10 
26 165 161 157 161±4 394 400 405 400±6 267 269 275 270±4 
27 170 166 162 166±4 385 383 402 390±10 282 274 276 277±4 
28 168 178 159 168±10 395 394 390 393±3 275 253 276 268±13 
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ANEXO F – Valores de Energia Absorvida e Porcentagem de Fratura Dúctil 

Tabela F.1 - Valores de energia absorvida e porcentagem de fratura dúctil no ensaio de impacto para cada corpo 
de prova do aço sem o pré-tratamento térmico de normalização (LATR). 

Posição 
Corpo 

de 
prova 

Energia 
absorvida a 

-30°C (J) 

Média 
(J) 

% de 
fratura 
dúctil a       
-30°C 

Energia 
absorvida a 

-60°C (J) 

Média 
(J) 

% de 
fratura 
dúctil a  
-60°C 

1 
A1 98 

99 
100 104 

104 
100 

A2 100 100 106 100 
A3 98 100 101 100 

2 
B1 103 

104 
100 98 

97 
100 

B2 105 100 97 90 
B3 104 100 95 100 

3 
C1 102 

101 
100 99 

93 
100 

C2 100 100 97 100 
C3 101 100 82 80 

4 
D1 97 

98 
100 82 

87 
85 

D2 97 100 89 90 
D3 99 100 89 100 

5 
E1 101 

103 
100 86 

77 
100 

E2 104 100 61 55 
E3 103 100 84 100 

Obs.: Os valores destacados são dos corpos de prova que passaram por análise fractográfica via MEV. 
 

Tabela F.2 - Valores de energia absorvida e porcentagem de fratura dúctil no ensaio de impacto para cada corpo 
de prova do aço com o pré-tratamento térmico de normalização (NOTR). 

Posição 
Corpo 

de 
prova 

Energia 
absorvida 
a -30°C (J) 

Média 
(J) 

% de 
fratura 
dúctil a 
-30°C 

Energia 
absorvida a 

-60°C (J) 

Média 
(J) 

% de 
fratura 
dúctil a 
-60°C 

1 
A1 99 

100 
100 98 

105 
100 

A2 102 100 113 100 
A3 99 100 105 100 

2 
B1 103 

105 
100 98 

99 
100 

B2 109 100 103 100 
B3 103 100 95 100 

3 
C1 106 

102 
100 95 

96 
100 

C2 96 100 101 100 
C3 103 100 93 100 

4 
D1 95 

97 
100 90 

92 
100 

D2 99 100 105 100 
D3 97 100 81 95 

5 
E1 103 

101 
100 77 

87 
90 

E2 101 100 97 100 
E3 100 100 87 100 

Obs.: Os valores destacados são dos corpos de prova que passaram por análise fractográfica via MEV. 


