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RESUMO 

 

São apresentadas as características gerais de rodas de veículos automotores fabricadas em aço, 

além de uma sucinta explanação sobre o processo de produção e do perfil térmico dos aços 

laminados em tiras a quente. Neste contexto, é enfocada a produção, em linhas convencionais 

de tiras a quente, de aços isentos de microligantes e endurecidos por refino de grão (ERG). 

Nesse tipo de processo, a condição de laminação a quente deve resultar em uma 

microestrutura fina, equiaxial e homogênea, visando a garantir uniformidade das propriedades 

mecânicas ao longo da largura da tira e a qualidade metalúrgica requerida para a aplicação do 

produto. São também apresentadas as causas, em tiras de aço laminadas a quente, da 

susceptibilidade à geração de granulação heterogênea em sua microestrutura. 

 

 

Palavras-chave: Rodas de aço, microestrutura heterogênea, laminação a quente. 
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ABSTRACT 

 

This study presents the basic characteristics of steel wheel rims, used in the automotive 

industry as well as a brief description of the hot strip rolling process and of the thermal profile 

concerning the production of such steels. Steels for wheel rims application are carbon-

manganese steels without alloying additions, which has the grain refinement as the main 

hardening mechanism. Thus, the hot rolling process shall lead to a fine, equiaxed and 

homogenous microstructure in the strip, in order to guarantee not only the required strength 

level but also uniformity throughout the whole width direction. It is also presented the causes 

of the susceptibility of forming heterogeneous microstructure during hot strip rolling of the 

steels mentioned above. 

 

 

Key-words: Steel wheels, heterogeneous microstructure, hot strip. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 
 

A indústria automobilística brasileira, representada pelas montadoras de veículos 

automotores, tais como Fiat, General Motors, Volkswagen, Toyota, Honda e seus fornecedores 

(indústria de autopeças), formam um bloco industrial de importância ímpar no Brasil. Embora o 

número de veículos produzidos não tenha crescido expressivamente nos últimos anos, tem havido 

por parte dos fabricantes, que são pertencentes a grupos internacionais, a aplicação do conceito do 

carro “mundial”, ou seja, os seus produtos devem ter qualidade e atualização tecnológica similares 

aos produtos fabricados em outras partes do mundo. Dentro do contexto do carro mundial, a 

indústria automobilística vem buscando, continuamente, soluções para questões ligadas à redução 

de peso associada concomitantemente à diminuição do consumo de combustíveis fósseis, bem 

como o aumento da segurança contra colisões. Uma solução que tem se mostrado eficaz é o 

incremento da utilização de aços de alta resistência mecânica. Com isso, várias partes dos carros 

têm sofrido alteração de materiais. As rodas também estão acompanhando esta tendência. Vários 

tipos de aços com alta resistência mecânica têm sido aplicados nestes componentes.  

Particularmente neste estudo, será avaliado um tipo de aço de emprego intensivo nas 

rodas, que são aqueles endurecidos por refino de grão (ERG). Estes materiais são fabricados e 

comercializados por usinas siderúrgicas integradas ou em linhas compactas. O aço é fornecido aos 

fabricantes de rodas na condição de laminado a quente. Um problema que sobrevém no consumo 

destes materiais é a ocorrência de granulação heterogênea nas bordas das tiras a quente dos aços. 

Este tipo de ocorrência, além de promover desvio das propriedades mecânicas requeridas, 

determina uma forte incidência de trincas durante a produção das rodas.  

 Portanto, este estudo realiza uma investigação das causas metalúrgicas para este tipo de 

ocorrência nos aços ERG, sendo propostas medidas corretivas, em termos de contramedidas nas 

práticas de laminação a quente. 

Assim, inicialmente, é feita uma breve explanação sobre os processos de fabricação dos 

aços laminados a quente, matéria-prima das rodas, e fornecida uma visão panorâmica dos 

mecanismos de endurecimento dos aços de alta resistência, atualmente utilizados para esta 

aplicação. É dado enfoque especial sobre aços laminados a quente em linhas de laminação 

convencional do tipo “tandem mill” (trem de laminação) e sobre aços endurecidos por refino de 

grão. Nesse tipo de aço, a condição de laminação a quente deve produzir uma microestrutura fina, 

equiaxial e homogênea, de modo a não somente garantir níveis adequados de resistência mecânica, 

mas também uma uniformidade das propriedades mecânicas ao longo de toda a largura do 

laminado. 
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Realiza-se, adicionalmente, um estudo experimental para a avaliação da origem da 

granulação heterogênea em um aço laminado a quente, endurecido por refino de grão e sua 

conseqüência na fabricação de rodas de veículos automotores.  

Conclui-se, a partir deste estudo, que os grãos grosseiros que aparecem na microestrutura  

heterogênea, são oriundos da fase ferrita laminada intercriticamente, e que, posteriormente (no 

bobinamento), se desenvolve, quando submetida a altas temperaturas, pelo mecanismo de 

recristalização SIBM (Movimentação de contornos de grãos induzida por deformação no aço). 
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Capítulo 2 - OBJETIVOS 

 

Investigar a origem da ocorrência de heterogeneidades microestruturais nas bordas das  

tiras de um aço endurecido por refino de grão destinado à fabricação de rodas automotivas e 

avaliar o impacto dessa variabilidade nas suas propriedades mecânicas. 
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Capítulo 3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 - Panorama geral da fabricação de rodas automotivas 

 

A indústria de veículos automotores é um dos setores industriais mais fortes em todo o 

mundo. São produzidos, anualmente, cerca de dois milhões de veículos em nosso país. O aço é 

matéria-prima na fabricação dos carros, representando em média, cerca de 60% do peso de um 

veículo. Nas últimas duas décadas, em resposta aos problemas ambientais, algumas soluções têm 

surgido com o intuito de promover a redução do consumo de combustíveis fósseis utilizados nos 

motores de combustão dos automóveis. É sabido que a queima desses combustíveis emite uma 

série de substâncias tóxicas e poluidoras para a atmosfera, que também contribuem para o 

aumento do efeito estufa. Algumas soluções ainda estão na esfera das possibilidades, como o uso 

de combustíveis menos poluidores (biodiesel ou etanol) ou a utilização de carros impulsionados 

por energia elétrica. No entanto, a solução que se mostrou mais viável até o momento foi a 

redução do peso dos veículos. Esta redução tem sido obtida pelo emprego de sucedâneos do aço 

(principalmente alumínio e plásticos) ou pela aplicação de aços de alta resistência mecânica em 

partes específicas dos carros, como suspensão, carroceria, eixo do motor e rodas(1,2).  

No tocante às rodas, essa redução pode ser realizada com o incremento da resistência 

mecânica do aço, concomitantemente com a redução da espessura das tiras metálicas destinadas a 

essa peça. Entretanto, a rigidez e a resistência à fadiga das rodas tornam limitada a redução de 

espessura.(1,2,3) Deve ser observado que, normalmente, quando se eleva a resistência mecânica do 

aço, sua conformabilidade é piorada.(4) 

A tendência de elevação da resistência mecânica tem sido impulsionada também, pela 

exigência de aumento da segurança para os passageiros dos veículos. 

Luccioni(5) cita que a elevação da resistência dos aços empregados nas rodas, tanto para o 

aro quanto para o disco, pode ser feita de forma otimizada, com os chamados “taylored blanks”, 

que usam “blanks” compostos de uma parte de aço dúctil e bastante conformável e outra parte 

composta de aço de alta resistência mecânica. Estas duas partes são unidas, para compor a peça, 

por soldagem a “laser”. Além disso, esse pesquisador cita o emprego de técnicas computacionais 

de FEM (Finite Element Method) para definir um projeto de roda otimizado, reduzindo o peso da 

mesma, e também a técnica de “spinning” na fabricação da roda. No “spinning”, partes do aro ou 

disco podem ser laminados, durante sua fabricação, de forma a se reduzir localmente a espessura. 
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Quando se fala em desenvolvimento de produtos para o setor automobilístico, é 

impossível não mencionar o programa Ultra Light Steel Auto Body (Ulsab). Trata-se de uma 

importante ação colaborativa de pesquisa e a Usiminas orgulha-se em ser a única siderúrgica da 

América Latina a integrar o programa desde o início.  

Criado em 1994 com objetivo de fazer frente à concorrência dos materiais sucedâneos na 

construção automotiva – especialmente o alumínio e o plástico – o Ulsab possui um comitê 

permanente, que reúne 25 siderúrgicas de 18 países. A participação da Usiminas é fundamental 

para manter a empresa atualizada no que se refere ao desenvolvimento de produtos e estratégias 

mercadológicas da siderurgia mundial para o mercado automotivo. A nova gama de aços 

desenvolvidos possibilita a redução do peso do veículo sem prejuízo para a segurança, atingindo 

as exigências de redução de consumo de combustível e de emissão de CO2. Além disso, os 

produtos são 100% recicláveis e apresentam custos compatíveis, permitindo manter o aço como 

principal solução em materiais para a construção automotiva. 

Nesta trajetória de mais de quatro décadas fornecendo aço para o setor automobilístico, 

os produtos da Usiminas passaram por muitas adequações. As principais mudanças ocorreram a 

partir do início da década de 90, com a abertura da economia brasileira. A indústria 

automobilística nacional  passou a acompanhar as tendências mundiais e, conseqüentemente, 

apresentou novas demandas ao setor siderúrgico, não apenas por produtos, mas também por 

serviços. 

Atenta às tendências, A Usiminas passou a oferecer produtos beneficiados, como peças 

estampadas e blanks, integrando-se cada vez mais ao processo produtivo das montadoras. No que 

se refere a logística, a siderúrgica foi uma das primeiras a implantar o sistema de entrega just in 

time, assumindo a responsabilidade pelos estoques de matérias-primas e ajudando o setor 

automobilístico a ser mais competitivo no mercado.  

Paralelamente, a Empresa apostou em um modelo de atendimento focado, com a 

participação dedicada dos engenheiros de venda e a forte presença da assistência técnica no dia-a-

dia das montadoras, para acompanhar os desafios e participar das soluções. Hoje, graças  a essa 

relação de confiança, que cresce junto com a atuação da engenharia simultânea, a Usiminas 

participa do processo de criação de novos modelos junto às montadoras. Exemplos recentes são o 

Celta e o Zafira da GM, projetos que contaram com a participação da siderúrgica desde a sua 

concepção. 

Paralelamente a todas essas ações, a Usiminas investiu em novas tecnologias para atender 

às exigências do mercado automobilístico. O novo laminador de tiras a frio e a linha de 

galvanização a quente da Unigal são dois importantes exemplos. 
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3.2 - Características de Linhas de Laminação a Quente de Aços para Rodas 

 

Os aços para rodas são, usualmente, produzidos como laminados a quente, com a 

temperatura de acabamento acima de Ar3. Esses materiais são utilizados, normalmente, em 

espessuras nominais na faixa de 2,5 a 4,0mm. Segundo Zambrano(6), aços laminados a quente 

praticamente não exibem textura cristalográfica mais pronunciada, em razão de sua alta 

temperatura de processamento. Esta condição resulta em propriedades mecânicas e características 

de conformabilidade isotrópicas em relação ao plano das tiras. As linhas de laminação a quente, 

atualmente utilizadas para a produção de Tiras a Quente são: (i) laminação convencional e (ii) 

laminação compacta. 

As figuras 3.1 e 3.2 mostram esquematicamente os dois tipos de linhas de laminação. 

D D D

 

FIGURA 3.1 – Diagrama esquemático de uma linha de laminação a quente convencional.(3) 
 

 

FIGURA 3.2 – Diagrama esquemático de uma linha de laminação a quente compacta.(6) 
 

: 
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Na figura 3.1 é apresentada uma linha convencional, composta de dois fornos de 

reaquecimento de placas, dois laminadores esboçadores ou desbastadores (indicados como “R” -

“Roughing mill 1 e Roughing mill 2”) e um trem de laminação. As placas de aço são aquecidas e 

homogeneizadas termicamente nos fornos de reaquecimento, a temperaturas da ordem de 1200°C 

e processadas nos laminadores esboçadores. Essas placas são, usualmente, obtidas por 

lingotamento contínuo, com espessura de placa variando entre 200 e 250mm. Após o 

processamento das placas no desbaste, os esboços possuem espessuras na faixa de 26 a 32mm. 

Os esboços são processados em uma seqüência de laminadores acabadores ou trem de 

laminação, colocados em série (ou em "tandem”), que vão reduzindo, gradativamente, a bitola da 

tira até uma espessura final mínima possível de cerca de 1,2mm. A temperatura de entrada varia 

de 970 a 1040°C e a temperatura de saída do trem de laminação, ou temperatura de acabamento, 

na faixa de 830 a 910°C. 

Na figura 3.2 é mostrado um tipo de linha de laminação mais moderna, linha compacta, 

onde placas fundidas, originárias também do processo de lingotamento contínuo, com espessura 

inicial de 50mm e temperatura de 1150°C, são laminadas diretamente. As espessuras de 

acabamento nas linhas compactas são equivalentes às das linhas convencionais. Ressalta-se que, 

linhas de laminação compactas permitem obter velocidades de saída das tiras na mesa de 

resfriamento, na faixa de 10 a 30% maiores que nas laminações convencionais. 

Outra característica das linhas compactas, relativamente às convencionais, é a maior 

uniformidade microestrutural e grão mais fino do aço laminado, uma vez que se trabalha com 

menores temperaturas de deformação, maiores reduções de espessura por passe combinadas com  

maiores velocidades de processamento, que conduzem a taxas mais elevadas de recristalização da 

austenita deformada na laminação. Isto implica menor perda térmica e menores gradientes ao 

longo da largura do laminado, que refletem em melhores propriedades mecânicas de resistência à 

tração e maior uniformidade das propriedades mecânicas ao longo do laminado.(6) 

Após a laminação a quente, em ambos os processos as tiras produzidas, com 

comprimentos que podem chegar até a 1.200m, são submetidas a resfriamento forçado em 

chuveiros d’água, para se obter a temperatura de bobinamento, na faixa de 550 a 750°C. Após o 

resfriamento forçado, as tiras são bobinadas formando as bobinas a quente (BQs). 

Será dado ênfase ao processo de laminação a quente convencional, uma vez que existe 

mundialmente um número muito limitado de linhas compactas. Assim, os aços destinados à 

fabricação de rodas são produzidos, na sua grande maioria, em linhas convencionais.  
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3.3 – Aspectos Térmicos da Laminação a Quente de Aços para Rodas  
 

Nas usinas siderúrgicas integradas convencionais, após a elaboração do aço na aciaria, 

utiliza-se o processo de lingotamento contínuo para a produção das placas de aço. Estas placas 

seguem para as linhas de laminação de tiras a quente para se transformarem em bobinas a quente 

ou matéria-prima para a laminação a frio. Antes da laminação a quente, as placas devem ser 

reaquecidas, pois ficam estocadas por um período longo até serem programadas para 

processamento ou, então, são enfornadas a quente (“hot charge”). Neste último caso, a placas 

chegam às linhas de laminação com temperaturas na faixa de 300°C a 500°C, após um curto 

período de estocagem/transporte. 

Nos fornos de reaquecimento, as placas são submetidas a um ciclo de aquecimento que 

pode ser decomposto em três fases: (i) pré-aquecimento, (ii) aquecimento e (iii) encharque. A 

figura 3.3 mostra uma curva real de aquecimento de uma placa num forno da Usiminas.  
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FIGURA 3.3 – Evolução da temperatura na superfície de uma placa submetida a reaquecimento 

em forno “walking beam” da linha de laminação a quente.(50) 

 

No interior do forno de reaquecimento, ocorrem trocas térmicas por radiação e 

convecção entre as paredes do forno, resultantes dos produtos da combustão dos combustíveis 

gasosos e/ou líquidos usados e a placa em aquecimento. Devido às altas temperaturas, as trocas 

por radiação são preponderantes. O calor líquido absorvido na superfície da placa é, então, 

transferido para seu interior por condução térmica. Do ponto de vista de transferência de calor, e 

sendo a radiação térmica o principal mecanismo atuante, o processo de aquecimento da placa nos 

fornos deve ser tratado como um problema de radiação térmica entre as paredes do forno e a placa, 
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na presença de um meio interveniente. Esse meio é o gás resultante da combustão que, a princípio, 

possui características de emissão, absorção e transmissão de calor. A figura 3.4 mostra, 

esquematicamente, os fluxos de calor atuantes sobre as placas dentro dos fornos de reaquecimento. 

 

Qrad

   vigas fixas

                                                

(a)
Qrad Qconv

(b) Qrad
(c)Qconv

Qrad Qconv

Qrad

Qrad

Qconv

Qconv

Qconv

Qconv

 

FIGURA 3.4 – Desenho esquemático do fluxo de calor para as superfícies da placa durante o 
aquecimento. 

A temperatura de encharque nos fornos de reaquecimento varia normalmente de 1180 a 

1220°C. O tempo de permanência em linhas de laminação a quente depende da espessura da placa 

e situa-se entre 120 e 180 minutos. Segundo Borean,(7) as placas tendem a sair dos fornos 

mostrando heterogeneidades térmicas, como os conhecidos ombros quentes próximos às bordas e 

as marcas de “skids”, dispostas transversalmente ao comprimento das placas.  

Os ombros quentes, indicados na figura 3.5, são oriundos do maior aquecimento das 

bordas e podem causar, durante a laminação a quente (desbaste e acabamento), defeitos 

superficiais resultantes da oxidação local mais intensa, defeitos de planicidade, particularmente, 

nas mesas de resfriamento forçado das tiras (HRT - hot runout table), após a laminação de 

acabamento e defeitos metalúrgicos, como gradientes de propriedades mecânicas. Os ombros 

quentes decrescem com o aumento da temperatura de encharque no reaquecimento, com o maior 

espaçamento entre placas nos fornos e também com o enfornamento a quente. É ampliado com o 

aumento da largura das placas. Diferenças de até 20°C são, normalmente, verificadas dos ombros 

para o centro da largura das placas.(7) 
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FIGURA 3.5 – Ombros quentes ao longo da largura de uma placa de aço.(7) 

 

Já as marcas de skids são resultantes do contato das placas com os trilhos ou vigas fixas 

de apoio, por onde as placas vão caminhando durante o seu percurso nos fornos de reaquecimento. 

Estes trilhos ou vigas são normalmente refrigerados internamente e, por isto, roubam calor das 

placas, deixando um “rastro” térmico. Como as placas se deslocam transversalmente ao sentido de 

laminação dentro dos fornos, as “marcas escuras” (ou de skid) ficam impressas de modo a cortar 

toda a sua largura, formando normalmente quatro “rastros” bem definidos, especialmente nos 

fornos do tipo empurrador (pusher). Nos fornos do tipo WB  (Walking Beam – viga andante), as 

marcas de skids são mais tênues, devido ao menor contato vigas/trilhos pela utilização de trilhos 

não alinhados (skid shift) na zona de encharque. 

Do desenfornamento até a entrada do laminador desbastador, onde há os primeiros 

passes, a placa perde calor por radiação e por convecção. Após o desenfornamento da placa nos 

fornos de reaquecimento até a entrada da estação de descarepação primária, as perdas por radiação 

suplantam as por convecção e o regime de convecção é natural. Durante a descarepação, a perda 

de temperatura ocorre, predominantemente, por convecção forçada para a água. 

O resfriamento por convecção para a água difere radicalmente da situação onde o fluido 

que envolve uma peça é um gás. Isso ocorre quando se joga uma quantidade restrita de água sobre 

uma chapa metálica aquecida. Neste caso, a água muda de estado físico em contato com a 

superfície aquecida. Assim dois mecanismos de transferência de calor, em faixas específicas de 

temperatura, podem atuar: (i) filme de vapor (film boiling ou stable film boiling); neste caso, 

forma-se um filme estável de vapor entre a superfície metálica e a camada de água, o que reduz a 

transferência de calor; e (ii) filme instável de vapor (nucleate film boiling); neste caso, gotículas 
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de água vaporizam-se e deixam a superfície metálica incessantemente, causando expressivo 

aumento da transferência de calor.  

Por esses mecanismos, a transferência de calor por convecção durante o resfriamento em 

água depende fortemente da temperatura superficial da placa e de características do modo como a 

água entra em contato com a superfície. Existem duas formas básicas de resfriamento: (i) 

resfriamento por imersão num tanque contendo água parada (resfriamento em água); nesse caso a 

transferência de calor ocorre por convecção natural em regime laminar ou em regime turbulento; e 

(ii) resfriamento pela incidência de água sobre a superfície da tira aquecida (resfriamento sob 

vapor); neste caso, a água pode ser aspergida por spray ou jato laminar, ambas estabelecendo 

convecção forçada. Esta segunda condição é a existente nas estações de descarepação e mesas de 

resfriamento HRT da linha de laminação de tiras a quente. 

Segundo Nilsson,(8) a temperatura dos esboços (produto da laminação de desbaste) ou das 

tiras (produto da laminação de acabamento), durante a laminação a quente, sofre uma variação da 

superfície para o centro da espessura, sendo, evidentemente, maiores internamente.  

A queda de temperatura de uma tira ao ar livre (ao sair dos fornos de reaquecimento ou 

entre laminadores) segue um padrão não retilíneo, como descrito por Serajazadeh,(9) figura 3.6 a. 

Já sob resfriamento forçado com água, como nas descarepações e nas mesas de resfriamento 

HRT, conforme indicado na figura 3.6.b, o padrão de resfriamento é mais intenso, com a curva de 

perda de temperatura com o tempo apresentando maior curvatura.  
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FIGURA 3.6 – Curvas de resfriamento, temperatura versus tempo.(a) para tiras de aço submetidas 

a resfriamento ao ar e (b) com resfriamento por jato d’água.(9) 
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Nas linhas convencionais de laminação a quente, no transporte do esboço da saída do 

último laminador desbastador até as imediações da descarepação, na entrada do trem de 

laminação, é desejado que a perda térmica dos esboços seja atenuada. Para isto, usa-se 

industrialmente um dos dois dispositivos: (i) sistema de conservação de calor por abafadores ou 

(ii) sistema de bobinamento a quente (Coilbox). No primeiro tipo, têm-se várias tampas 

basculáveis de material refratário (abafadores) posicionadas logo acima da mesa de transporte. 

Segundo Hewitt,(10) este tipo de sistema é bem efetivo para reduzir a diferença de temperatura 

entre o topo e a base do esboço. No entanto, no começo de cada seqüência da chance de 

laminação, os três ou quatro esboços iniciais apresentam uma variação substancial de temperatura 

entre os seus extremos, ou seja, no topo de laminação da tira e na base de laminação da tira, 

conforme mostra a figura 3.7.  
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FIGURA 3.7 – Variação de temperaturas ao longo de esboços, durante uma chance, numa linha de 

laminação a quente com sistema de conservação de calor.(10) 

 

Isto se dá em razão do sistema de conservação exigir um certo tempo para alcançar a 

homogeneidade térmica, de modo que as perdas por convecção sejam reduzidas, pela elevação da 
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temperatura do ar enclausurado no sistema, e as perdas por radiação sejam minimizadas, pelo 

aquecimento das paredes dos abafadores.  

A figura 3.8 mostra, a título de exemplo, um esquema do sistema de conservação de calor 

na linha da Laminação de Tiras a Quente da Usiminas, que utiliza 11 abafadores que permitem 

minimizar a perda térmica do esboço entre a laminação de desbaste e a laminação de acabamento, 

que são separadas por uma distância de cerca de 100m. 

Módulo de conservação de calor
Paineis isolantes

Paineis isolantes

Paineis
 isolantes

 
FIGURA 3.8 – Croqui do sistema de conservação de calor da Usiminas. 

 

Já no sistema de bobinamento a quente desenvolvido na siderúrgica canadense Stelco, na 

década de 70(11) e hoje utilizado mundialmente, o esboço é bobinado após seu processamento na 

linha de desbaste. Após certo intervalo de tempo, para que haja uniformização térmica, o material 

é desbobinado e segue para a laminação de acabamento. As marcas de Skids e Ombros quentes são 

atenuadas quando se utiliza o sistema coilbox. A despeito desta vantagem, este sistema possui os 

inconvenientes de aumentar a quantidade de carepa secundária produzida (reduzindo o rendimento 

metálico) e pode gerar defeitos de natureza superficial, em razão da susceptibilidade de colamento 

entre espiras durante a permanência do material bobinado a altas temperaturas. A figura 3.9 

mostra, esquematicamente, um sistema de bobinamento a quente após a área de desbaste. 
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FIGURA 3.9 – Sistema Coilbox.(11) 

 

Se for acompanhada a trajetória da tira ao longo de um trem de laminação, pode-se 

destacar que a temperatura da tira na entrada do primeiro laminador (F1) será reduzida ao estar em 

contato com os cilindros de trabalho. A figura 3.10 indica esta perda de temperatura por contato. 

Isto também ocorre nos laminadores desbastadores e nos outros laminadores do trem de 

laminação.  

 
FIGURA 3.10 -Indicações da transferência de calor da tira para um cilindro de laminação. Na 

região indicada pelo ângulo θ (°) há o contato direto do cilindro com a tira. Nesta 
região a tira transfere calor para o cilindro.(12) 

 

Por retirar calor das tiras, os cilindros têm um aquecimento superficial rápido e intenso, 

figura 3.11. Segundo Chen e colaboradores(13), a condução de calor para os cilindros será tanto 

maior quanto mais efetivo é o seu contato com as tiras de aço. Esses pesquisadores verificaram 

que o aumento da força de laminação incrementa a transferência de calor, enquanto o uso de 
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210ºC ~ 230ºC 
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fluidos lubrificantes reduz a extração de energia térmica. Matematicamente, isso pode ser expresso 

por(14): 

hd = 696,5p – 34396                                                     (eq. 3.1) 

Onde: 

hd : coeficiente de transmissão de calor ( kW/m2.K); 

p : pressão de contato (MPa). 

Neste aspecto, a equação (3.1) relaciona o coeficiente de transmissão de calor hd 

estabelecido no contato cilindro/tira, com a pressão de contato p. Por esta equação, pode ser 

observado que hd cresce linearmente com p. Evidentemente, as temperaturas iniciais da tira e dos 

cilindros, a espessura e estrutura da carepa na tira são também variáveis importantes.  
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FIGURA 3.11 - Distribuição de temperaturas na superfície e na posição referente ao centro de um 
cilindro de trabalho durante a laminação a quente. Valores medidos e 
calculados.(12) 

Com relação à ação da carepa (óxido de ferro na superfície das tiras) formada durante a 

laminação, Zhou(14) cita também que o aumento de sua espessura causa o decréscimo de hd. Foi 

verificado, experimentalmente, que para espessuras de carepa superiores a 300μm, a pressão de 

contato, ou a quantidade de redução no passe, não exercem efeito sofre a transmissão de calor 

entre cilindro e tira. No entanto, a espessura da carepa de laminação de acabamento, na prática, 

nunca atinge valores desta monta, ficando caracteristicamente dentro do intervalo entre 6 a 

Saída Entrada
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15μm.(15) Para o caso de uma grande redução de espessura, que pressupõe uma elevada carga de 

laminação (alto valor de p), combinada com a existência de uma fina camada de carepa, a relação 

anterior deixa de ser válida, com o coeficiente de transmissão de calor hd não mais crescendo 

linearmente com p, pois, é atingida a “saturação”. Neste caso, a equação 3.2 expressa melhor hd. 

De acordo com esta relação, a transmissão de calor depende das características da carepa de 

laminação. 

s

s
d e

hh =                                                                    (eq. 3.2) 

Onde: 

hs : condutividade térmica da carepa; 

es : espessura da carepa. 

A despeito da redução de temperatura pelo contato tira/cilindro, há, na passagem da tira de 

aço no laminador, a tendência de aquecimento devido ao calor gerado na deformação plástica do 

material, incluindo-se o efeito do atrito entre tira e cilindros. No entanto, a perda de temperatura 

por contato é, normalmente, predominante; e o efeito global é uma redução de temperatura na 

superfície da tira quando esta passa pelo laminador. A figura 3.12 mostra que a tira tem sua 

temperatura superficial repentinamente reduzida quando entra em contato com o cilindro de 

laminação (num ângulo próximo de 12°). A temperatura superficial chega a um valor mínimo na 

saída do roll bite (ângulo de 0°). Na mesma figura, pode ser notado que o comportamento é 

inverso para o cilindro de laminação, ou seja, há um brusco aumento de temperatura próximo do 

ângulo de 12°, atingindo-se uma temperatura superficial máxima para 0°.  
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FIGURA 3.12 - Variação da temperatura superficial da tira e do cilindro de laminação durante a 

passagem do material no laminador.(12) 

Saída Entrada 
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Segundo Devadas e Samarasekera,(16) a queda de temperatura da tira em contato com os 

cilindros de trabalho, depende da quantidade de deformação aplicada no passe de laminação. 

Segundo esses pesquisadores, o tipo de fluido lubrificante também causa forte influência nessa 

queda de temperatura, figura 3.13. Estes autores chamam a atenção para o fato de que no meio da 

espessura não existe uma queda de temperatura tão brusca como na superfície da tira . 

 

FIGURA 3.13 – Influência do tipo de lubrificante na temperatura superficial da tira na primeira 
cadeira de um trem de laminação. Estimativa de um modelo matemático.(16) 

Após a saída do primeiro laminador, a tira diminui sua temperatura por radiação e 

também por convecção, para o ar em sua volta e para a água aspergida sobre a sua superfície. Com 

isto, a tira tende a reduzir sua temperatura mais vagarosamente do que em contato com os 

cilindros.  

Como já comentado anteriormente, ao entrar nos laminadores subsequentes, a tira é 

submetida aos mesmos efeitos referenciados para o primeiro laminador. Portanto, o resfriamento 

dentro do trem de laminação, pelas considerações anteriores, deve seguir um perfil não linear com 

o tempo, principalmente na superfície, conforme figura 3.14, onde é apresentada a evolução 

térmica da uma barra de aço ao longo de um trem de laminação a quente, composto de sete 
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cadeiras. Percebe-se pela figura que a temperatura na superfície é mais irregular do que no centro 

da espessura.  
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 1/8 da espessura
 1/4 da espessura

 

FIGURA 3.14 – Variação da temperatura superficial de barras durante a laminação a quente.(17) 

Isto foi também verificado no modelo térmico construído por Devadas e 

Samarasekera.(16) Para uma linha de laminação de tiras a quente composta por quatro cadeiras de 

laminação, dotado de um sistema Coilbox. Estes pesquisadores puderam perceber por seu modelo 

que, enquanto a temperatura superficial sofria quedas abruptas ao passar por cada cadeira, 

seguindo-se uma rápida recuperação, o meio da espessura da tira ficava submetida a quedas muito 

mais suaves.  

A queda abrupta de temperatura, como já mencionado, ocorre em função da água de 

refrigeração, e principalmente, devido ao contato da tira com os cilindros de trabalho. Nas regiões 

entre cadeiras, ocorre a condição transiente de condução de calor através da espessura da tira do 

interior para superfície.  

Já o modelo desenvolvido por Hofgen e colaboradores,(18) mostrou que num trem de 

laminação a quente convencional a queda de temperatura ao longo da tira é bem mais intensa 

(cerca de 150°C) do que para a linha com coilbox, resultando numa diferença de cerca de 70°C, 

figura 3.15. Constatou-se também que, a despeito da aceleração de deslocamento da tira na sua 

passagem pelo trem de laminação, a variação de temperatura entre topo e base é maior do que em 

linhas com coilbox. 
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H -  5% do comp. da tira (topo)
M - 50% do comp. da tira (meio)
T -  95% do  comp. da tira (base)

 

FIGURA 3.15 – Variação da temperatura no centro da espessura de tiras processadas em linha 
contínua de laminação a quente convencional e em linha com coilbox.(18) 

 

Outra questão, a ser considerada nas tiras laminadas a quente, é a queda de temperatura 

mais pronunciada nas bordas das tiras durante laminação. Este efeito é ampliado nas tiras com 

menores espessuras de acabamento. Percebe-se, na figura 3.16, que há, realmente, um aumento de 

temperatura nas bordas e, também, que o ombro térmico permanece após a laminação de desbaste. 
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FIGURA 3.16 – Perfil superficial de temperaturas ao longo da largura de uma tira na entrada de 

um trem acabador.(19) 
 

Após a saída da tira do laminador de acabamento, tem-se as mesas de resfriamento forçado 

HRT. Nestas mesas, que se interpõem entre o laminador de acabamento e as bobinadeiras, há um 

resfriamento forçado da tira por vários bancos que aspergem água à tira, seja por cortinas ou jatos 
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tubulares. O resfriamento imposto à tira, nesta etapa, é importante pois, posteriormente, o material 

será bobinado, sendo a temperatura de bobinamento um fator importante a ser controlado, por 

influir diretamente nas propriedades mecânicas e metalúrgicas do produto. A figura 3.17 mostra, a 

título de exemplo, um banco de resfriamento numa HRT. Neste banco, o resfriamento se dá por 

cortina d’água, onde se atinge taxas altíssimas de resfriamento, da ordem de 50°C/s e, 

normalmente, as mesas de resfriamento podem ser formadas por mais de uma dezena destes 

bancos.  

Após o bobinamento do aço, a sua taxa de resfriamento cai consideravelmente, atingindo marcas 

da ordem 10°C/min. 
 

“Banco” inferior

“Banco” 
superior Cortina de água

 
FIGURA 3.17 - Representação esquemática de um banco de cortina d’água no leito de 

resfriamento de uma linha de tiras a quente. 
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3.4 – Aspectos Metalúrgicos da Laminação a Quente de Aços para Rodas 
 
3.4.1 – Efeito da temperatura de reaquecimento sobre a microestrutura 
 

Os aços atualmente aplicados na fabricação de rodas possuem baixo teor de carbono (de 

0,01 a 0,10% em peso), são acalmados ao alumínio, podendo ter adições  de manganês (menor que 

2%) e/ou fósforo (inferior a 1%) e, eventualmente, microadições (inferiores a 0,1%) de elementos 

como  V, Nb, Ti, e Mo. A partir da elaboração dos aços na fase líquida nas aciarias das 

siderúrgicas integradas, produzem-se por lingotamento contínuo, placas com espessura, 

usualmente, na faixa de 200mm a 250mm. Após sua completa solidificação e, às vezes, após um 

período de estocagem, as placas são reaquecidas em fornos contínuos. Após atingirem 

temperaturas da ordem de 1200oC, Elas são laminadas a quente (usualmente acima da temperatura 

teórica de recristalização) em duas etapas: (i) Desbaste, na qual a espessura é reduzida para a faixa 

de 20 a 40 mm, o material atinge temperaturas em torno de 1100oC, empregando-se para isto, 

laminadores do tipo reversível; (ii) Acabamento, onde se usam, convencionalmente, laminadores 

em “tandem” ou reversível (stekel), com a espessura final podendo atingir valores tão baixos 

quanto 1,0 mm. A temperatura de acabamento é função, além da espessura, das propriedades 

mecânicas e da composição química, variando na faixa de 700 a 900oC.  

As mudanças que ocorrem durante o reaquecimento das placas de aços baixo carbono 

estão esquematizadas na figura 3.18. Nesta figura estão indicadas as temperaturas AC1 e AC3 que 

correspondem, respectivamente, ao início e ao término da transformação alotrópica da ferrita, ou 

fase α (estrutura cúbica de corpo centrado), para a austenita, ou fase γ (estrutura cúbica de faces 

centradas). Com o início da transformação α/γ e à medida que a temperatura vai sendo aumentada, 

ocorre o enriquecimento de carbono por parte da fase austenita, que possui maior solubilidade a 

este elemento que a ferrita. Isto ocorre, concomitantemente, com a dissolução da cementita (Fe3C), 

presente na ferrita. Uma vez formada, e com o progresso do aquecimento, a austenita começa a 

engrossar e, ao mesmo tempo, há a dissolução dos precipitados dos microligantes, que, 

normalmente, constituem barreiras ao crescimento dos grãos austeníticos.  
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FIGURA 3.18 – Efeito esquemático da temperatura de reaquecimento na microestrutura de um 

aço baixo carbono.(21) 
 

A nucleação da austenita, durante o aquecimento das placas, pode ocorrer nos 

contornos dos grãos ferríticos ou na interface ferrita/cementita. A velocidade de dissolução da 

cementita depende da sua composição química. Elementos substitucionais, como Cr, Mn, Si e Mo, 

podem fazer parte da estrutura deste carboneto. Durante a dissolução, estes elementos, que 

possuem menores difusividades que o carbono, concentram-se em torno da cementita, dificultando 

sua dissolução. Assim, aços com elementos substitucionais  têm uma cinética de austenitização 

mais lenta que os aços sem adições. 

Para aços baixo carbono sem adições, o tempo t para haver 90% da dissolução de 

cementita de raio r é dado por(20):  

 

t = 10.r2/Dc.........................................................(eq. 3.3) 

Onde: 

- Dc :  difusidade do carbono na austenita.  

Por exemplo, para uma partícula de cementita com r=1,0μm; Dc = 2,5x10-7cm2/s (0,1% 

de carbono, na temperatura de 1000°C), tem-se t = 0,25s, ou seja, o tempo de dissolução é muito 

pequeno. 

A dissolução de precipitados de microligantes, como AlN, VC, VN, Nb(CN) e TiN, é 

bem mais lenta que a da cementita, e ocorre em temperaturas bem mais elevadas. A figura 3.19 

mostra a cinética de dissolução destes precipitados. Já a figura 3.20 mostra que há uma relação 

direta entre a temperatura de dissolução destes precipitados e o início de um crescimento 
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acentuado do grão austenítico. Isto ocorre em razão do efeito de pinçamento que os precipitados, 

principalmente os mais finos, exercem sobre os contornos austeníticos, constituindo barreiras para 

a expansão dos grãos. 
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FIGURA 3.19 – Cinética de dissolução de precipitados de microligantes em aços baixo 

carbono.(21) 
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FIGURA 3.20 – Efeito da temperatura de reaquecimento e da presença de precipitados no 

tamanho do grão austenítico em aços baixo carbono.(21) 
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3.4.2 Efeito da deformação e da temperatura de laminação sobre a evolução microestrutural 
 

A escala de passes na laminação a quente, quer seja na etapa de desbaste ou na etapa de 

acabamento, tem fundamental influência nas propriedades mecânicas dos aços baixo carbono, uma 

vez que interfere bastante nos fenômenos metalúrgicos de encruamento, restauração e 

precipitação. Assim, o conhecimento prévio da resistência mecânica (tensão média de 

escoamento) do material a laminar, normalmente na fase austenítica, facilita o estabelecimento de 

uma adequada escala de passes, sem que haja comprometimento da integridade dos laminadores.  

Quando a matriz austenítica de um aço baixo carbono é deformada, sua densidade de 

discordâncias é aumentada. Há o desenvolvimento de uma subestrutura dentro dos grãos 

deformados, no sentido de promover uma melhor distribuição das discordâncias criadas. Este 

melhor arranjo das discordâncias ocorre devido aos fenômenos da recuperação estática (entre 

passes) e dinâmica (durante os passes).  

Elementos de liga em solução sólida substitucional na matriz metálica podem elevar a 

resistência mecânica. Em geral, quanto maior a diferença de diâmetro entre os átomos dos 

elementos substitucionais e os átomos de ferro, maior é o efeito de endurecimento. Elementos em 

solução intersticial também causam endurecimento. Neste aspecto, o carbono é efetivo abaixo de 

900°C. Acima desta temperatura, a sua difusividade é muito alta e não há, praticamente, nenhum 

efeito de endurecimento.  

Precipitados de elementos de liga também podem elevar a tensão de escoamento, 

principalmente se estiverem bem dispersos e muito finos (da ordem de nanômetros) na matriz 

metálica.  

Os processos de restauração, que ocorrem quando a austenita é deformada durante 

laminação a quente, determinam a evolução da microestrutura. Nos aços baixo carbono, os 

processos de recuperação (estática e dinâmica) e de recristalização estática são importantes para o 

estabelecimento da microestrutura e das propriedades mecânicas finais(22). Termodinamicamente, 

a deformação de um metal eleva seu nível de energia a um estado de não-equilíbrio. Assim, o 

metal deformado tende a retornar ao estado anterior pela redução da densidade de defeitos. Isto é 

feito por meio dos processos de restauração, conforme esquematizado na figura 3.21.  
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 Estrutura equiaxial

 Estrutura  deformada
Recristalização dinâmica

Recuperação dinâmica

 Estrutura recristalizada

Recristalização estática

Recuperação estática

 

 

FIGURA 3.21 – Representação esquemática dos processos de restauração.(21) 
 

Considerando que a força motriz para a recuperação e recristalização é a redução da 

densidade de discordâncias, no caso da recristalização a força motriz (FR) pode ser modelada 

como sendo:(21) 

 

2
.b.F

2

R
ρΔμ

=                                                                    (eq. 3.4) 

 

Onde: 
μ:  modulo de cisalhamento relacionado à matriz metálica;  

b: vetor de burgers;   

Δρ: mudança na densidade de discordâncias associada com a migração da frente de recristalização 

em direção à região deformada. 

 
Para cada aço, há uma temperatura característica, abaixo da qual a recristalização deixa de 

ser operante. Isto é devido, principalmente, à ação de finos precipitados, que são capazes de reter a 

movimentação dos contornos de alto ângulo. Existem fórmulas que correlacionam a composição 

com a temperatura de não recristalização (tnr), como a de Boratto e colaboradores:( 23) 

 

Si.375Al.363Ti890)V230V.732()Nb664NB.6645(C.464887tnr −++−+−++= ....(eq. 3.5) 

 

Nesta fórmula, os elementos entram com a concentração dada em porcentagem em peso. 
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Se o aço é laminado bem acima de tnr, rota a na figura 3.22, será obtida uma microestrutura de 

grãos equiaxiais de austenita, resultante da recristalização estática (entre passes).  
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para aços ELC

Bobinamento

 
FIGURA 3.22 – Esquemas de laminação para aços baixo carbono.(21) 

 

Se a laminação é terminada um pouco acima, ou praticamente, em cima de tnr , rota c, tem-

se a chamada laminação controlada por recristalização, sendo obtida uma granulação ferrítica bem 

mais fina que na rota a, após a transformação de fase no leito de resfriamento.  

No caso das rotas anteriores, o tamanho de grão da ferrita transformada, após laminação, 

dependerá do tamanho de grão da austenita recristalizada na laminação e da taxa de resfriamento 

média a partir da saída do laminador (leito de resfriamento e/ou bobina a quente), ou seja, da 

seguinte maneira: (24) 

 

dα=3,75+0,18dγ+1,4(dT/dt)-1/2                                                                (eq. 3.6) 

 

Onde: 

dα : tamanho de grão da ferrita transformada; 

dγ : tamanho de grão da austenita recristalizada na laminação; 

dT/dt : taxa de resfriamento média. 

 

Quando o último passe da laminação de acabamento ocorrer muito próximo de tnr, e a 

redução de espessura for muito pequena, há risco de haver microestrutura mista, em razão da 

deformação ser heterogênea.(25)   
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De outra maneira, quando o acabamento se dá  abaixo de tnr e acima da temperatura de 

transformação Ar3, rota b (figura 3.22), a recristalização é suprimida, e tem-se a laminação 

controlada convencional.(26) Neste caso, são gerados grãos austeníticos não recristalizados e 

alongados (ditos empanquecados). A presença de finos precipitados e elementos de liga em 

solução sólida inibem a movimentação dos contornos de alto ângulo, constituindo forte obstáculo 

à recristalização por efeito de arraste de soluto e/ou travamento por finas partículas.(27) Assim, a 

partir dos subgrãos, dentro dos grãos austeníticos não recristalizados, surgirão, no resfriamento 

das chapas de aço (nos leitos de resfriamento ou nas Bobinas a quente), por ocasião da 

transformação de fase γ/α, uma fina granulação de ferrita. Pode haver também a ocorrência do 

fenômeno da recristalização dinâmica (RDN), ou seja, o material fica tão tensionado por uma 

quantidade excessiva de defeitos na sua rede cristalina, que durante a própria execução do passe 

de laminação é disparado um processo restaurativo. Segundo Panigrahi(21) a quantidade de 

deformação crítica (εc) para haver a ocorrência deste fenômeno é dada por: 

 

177,0071,0167,0
o

4
c Z..D.10x03,8 −− ε=ε                                            (eq. 3.7) 

 

Onde: 

Do : tamanho de grão inicial; 

ε : quantidade de deformação verdadeira aplicada; 

Z : parâmetro de Zener-Hollomon, que é uma medida da susceptibilidade à RDN (quanto maior, 

menor a susceptibilidade).  

O parâmetro Z vale: 

)exp(.
.

RT
QZ ε=                                                                (eq. 3.8) 

Onde: 

Q : energia de ativação para a deformação; 
.
ε  : taxa de deformação;  

R : constante universal dos gases;  

T : temperatura de deformação.  

 

Quando a deformação acumulada alcança o valor εc, a recristalização dinâmica ocorre na 

região de deformação da tira, entre os dois cilindros de laminação. Portanto, o conhecimento da tnr 

é muito importante tecnologicamente para os aços baixo carbono microligados.   
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As rotas de laminação d e e (figura 3.22), com o acabamento na região intercrítica, 

incorrem na geração de microestrutura heterogênea. Neste caso, uma matriz composta de uma 

mistura de ferrita deformada, que pode recuperar ou recristalizar, mais ferrita recristalizada e 

perlita são formadas, figura 3.23. Conforme visto na figura, é suposto que a austenita recristalizou 

e formou grãos equiaxiais antes do final do acabamento. Assim que a temperatura é reduzida 

abaixo de Ar3, há nucleação de ferrita nos contornos austeníticos. Nos passes onde a deformação 

acontece na região intercrítica há o encruamento da austenita e a formação de novos grãos de 

ferrita. Sob ação térmica, subestruturas são formadas no interior dos grãos de ferrita e austenita, 

por processo de recuperação. Novos grãos de ferrita podem aparecer, heterogeneamente, nos 

contornos e no interior (bandas de deformação e maclas) dos grãos austeníticos deformados. A 

ferrita encruada pode recristalizar produzindo grãos finos e equiaxiais, ou manter-se no estado 

recuperado ou parcialmente recuperado, dependendo da temperatura, grau de redução ou presença 

de elementos de liga. Deve ser observado que a presença de elementos de liga finamente 

precipitados ou em solução pode estabilizar o estado deformado, adiando os processos 

restaurativos microestruturais.  

O crescimento dos novos grãos ferríticos, dentro dos grãos austeníticos, são inibidos pelos 

contornos de baixo ângulo (contornos de subgrãos).  

Quando a temperatura fica abaixo Ar1, a austenita restante transforma-se em perlita. 

Assim, a microestrutura da ferrita fina e macia, da ferrita recuperada, da ferrita encruada e também 

da perlita, permanecerão até o aço atingir a temperatura ambiente. Este tipo de microestrutura 

possui alta resistência mecânica, porém com anisotropia do escoamento, em razão da forte textura 

cristalográfica formada (predominância da componente <110>//RD, ou seja, diagonal da face da 

célula cúbica paralela à direção de laminação).(28)   
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FIGURA 3.23 – Nucleação da ferrita mostrada esquematicamente durante resfriamento, após 

laminação de um aço microligado na região intercrítica (P é a fase perlita, γ é a fase 
austenita e α é a fase ferrita).(21) 
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3.43 – Efeito da  temperatura de bobinamento na microestrutura  
 
 A temperatura de bobinamento, após a laminação a quente, tem destacada influência sobre 

o tamanho e a morfologia dos grãos ferríticos, o espaçamento interlamelar da perlita, a forma e a 

espessura dos filmes de cementita nos contornos de grão, além da quantidade de cementita 

precipitada intergranularmente. A temperatura de bobinamento pode ser controlada pela variação 

da temperatura de acabamento no trem de laminação ou pelas taxas aplicadas no resfriamento 

forçado (cortina ou spray d’água) nas mesas após a última cadeira de laminação. Assim, existem 

duas possibilidades extremas: 

• Baixa temperatura de bobinamento; 

• Alta temperatura de bobinamento. 

A baixa temperatura de bobinamento cobre uma faixa de 500 a 650°C. Quando aços 

carbono são bobinados nesta faixa de temperatura, a granulação ferrítica tende a ser bem fina. Isto 

ocorre por que a microestrutura emergente da laminação de acabamento é ainda austenítica, pouco 

deformada (no caso dos aços não microligados) ou empanquecada (no caso dos aços microligados) 

e, com o resfriamento aplicado ao aço nas mesas HRT, essa estrutura permanece após o 

bobinamento. Como o superesfriamento é grande, a taxa de nucleação da ferrita (nos contornos 

austeníticos ou nos defeitos internos dos grãos) também é grande, promovendo um destacado 

refino de grão. Em temperaturas abaixo de 600°C não há, praticamente, precipitação de AlN, com 

os elementos alumínio e nitrogênio ficando em solução sólida. Em aços microligados (Nb ou V) 

há uma fina precipitação durante o bobinamento. A cementita tende a ser muito fina e dispersa, 

concentrando-se discretamente nos contornos de grão ferríticos, figura 3.24.  

Para altas temperaturas de bobinamento, acima de Ar1 (acima de 700°C), a microestrutura 

é grosseira, com precipitados de AlN na matriz. Neste caso, a taxa de nucleação é mais baixa e a 

taxa de crescimento fica mais intensa, proporcionando grãos grandes. Já o nitreto de alumínio 

precipita-se, mais intensamente, na austenita na faixa de 600 a 700°C. Para aços microligados, há 

também precipitados grosseiros destes microligantes. A cementita tende a ser grosseira e 

concentrada nos contornos de grão ferríticos, figura 3.24. 

A conseqüência da condição de resfriamento nas mesas HRT, conjugada com a 

temperatura de bobinamento, sobre as propriedades mecânicas, depende do tipo de material. Para 

aços baixo carbono não microligados, uma alta taxa de resfriamento proporciona fina granulação e 

portanto, elevada resistência mecânica. No entanto, para aços microligados, o emprego de baixa 

temperatura de bobinamento pode implicar insuficiente precipitação e baixa resistência mecânica. 

Para estes aços, altas temperaturas de bobinamento causam precipitação grosseira e, 
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consequentemente, baixa resistência mecânica. Portanto, para aços microligados, deve-se bobinar 

em temperaturas intermediárias, entre 650 e 700°C.  

TA ~ 900°C             HRT                TB > 650°C

TA ~ 900°C             HRT                TB < 600°C

(a)

(b)

 
FIGURA 3.24 – Influência da temperatura de bobinamento na microestrutura de tiras laminadas a 

quente de aços baixo carbono.(21) 

 

3.44 – Mudanças microestruturais após o bobinamento 
 

Nas regiões deformadas com a temperatura abaixo de Ar1, as mudanças microestruturais 

que ocorrem após o bobinamento acontecem de maneira a diminuir a energia armazenada da 

ferrita não recristalizada. Quando “colônias” de grãos ferrita encruada, de tamanho maior que a 

média dos grãos resultante da ferrita recristalizada estão presentes, há tendência natural de que 

essas “colônias” cresçam sobre os grãos “normais” da matriz. Este efeito é denominado SIBM -

Movimentação de contornos de grãos induzida por deformação no aço. Este mecanismo envolve a 

migração de um contorno de grão pré existente para o interior de um grão mais deformado, como 

mostrado na figura 3.25. 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.25 – Representação esquemática da nucleação por migração de contornos induzida por 

deformação.(34) 
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3.5 - Características de Linhas de Produção de Rodas 

 

Como citado anteriormente, as rodas dos veículos automotores são produzidas a partir de 

tiras de aço laminadas a quente. Embora existam, também, rodas fundidas de ligas de alumínio, 

que apresentam desenho mais arrojado e detalhado, as rodas de aço, principalmente pelo seu 

menor custo, têm predominância no mercado(29). 

As rodas de aço são, basicamente, compostas de duas peças: - o aro e o disco. A figura 3.25 

mostra uma roda. 

 

FIGURA 3.25 – Aro e disco em uma roda.(5) 
 

Para a fabricação dos aros (onde se alojam os pneus) são normalmente usados aços C-Mn 

ou sem microligantes, com média resistência mecânica, na maioria das vezes, inferior a 350 MPa. 

Já os discos, parte que se conecta ao eixo do carro, sujeito a grandes solicitações, são 

confeccionados com aços de alta resistência mecânica, sempre superior a 350 MPa(1). Além da boa 

resistência mecânica, o material do disco, por suportar esforços cíclicos, deve ter boa resistência à 

fadiga, além de adequadas características de conformabilidade em razão de seu perfil final (figura 

3.25). 

O processo de fabricação dos discos é mostrado na figura 3.26. Pode-se observar que os 

discos são conformados a partir de “blanks” planos de aço, cortados de bobinas (BQs) das tiras 

laminadas a quente. O processo de fabricação inclui o repuxo do “blank” em várias fases, 

seguindo-se operações de puncionamento de pequenos furos (para parafusos da roda e de 

ventilação) e corte do furo central de conexão com os eixos. 
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FIGURA 3.26 – Processo usual de fabricação dos discos de roda.(2) 
 

Na fabricação dos aros, mostrada na figura 3.27, os “blanks” cortados das BQs são, 

inicialmente, calandrados para um formato cilíndrico. Em seguida, há a soldagem das abas do 

perfil cilíndrico, normalmente, por um processo de soldagem por resistência elétrica (soldagem 

por centelhamento ou soldagem de topo por compressão com corrente contínua). Após a usinagem 

de retirada do excesso de solda, o perfil sofre uma conformação de expansão das suas 

extremidades, chamada de formação do duplo “V”, seguindo-se uma série de conformações para 

dar o perfil desejado ao aro. Esta etapa, denominada de expansão, refere-se ao acerto dimensional 

final dos aros. 
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FIGURA 3.27 – Processo de fabricação dos aros de roda.(2) 
 

A roda é montada pela conexão do disco ao aro, sendo a soldadura, normalmente, por 

cordões de solda, feita pelo processo de soldagem a arco com proteção gasosa e eletrodo 

consumível (MIG ou MAG). Após a montagem, realizam-se ensaios de fadiga nas rodas 

amostradas aleatoriamente. Para a avaliação da conformabilidade dos aços, para as rodas, é 

comum realizar-se ensaio de tração, ensaio de embutimento/estiramento, determinação de curva 

limite de conformação e ensaio de expansão de furo.(30) 

Com relação às propriedades de fadiga, os testes em rodas mais freqüentes, são os ensaios 

sob carga de flexão e sob carga radial, figuras 3.28 e 3.29, 

Nas figuras 3.28 e 3.29 são, também, apresentadas as curvas de Wöller, ou seja, curvas tensão 

“versus” número de ciclos para haver a ruptura. Nas duas figuras são comparados um aço 
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laminado a quente do tipo C-Mn a um aço microligado ao nióbio e titânio(2), de maior resistência 

mecânica. Observa-se que o aço de maior resistência apresenta, também, maior resistência à 

fadiga, como descrito da literatura(31). 

 

FIGURA 3.28 – Representação esquemática do resultado do teste de fadiga por flexão.(2) 

 

FIGURA 3.29 – Representação esquemática do resultado do teste de fadiga por carregamento 
radial.(2) 

Além de boas características de estampabilidade, adequada resistência mecânica e bom 

desempenho sob cargas cíclicas, os aços para rodas têm que exibir também ótima aderência à 

pintura, uma vez que devem ficar protegidos contra agentes corrosivos. 
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3.6 – Principais Mecanismos de Endurecimento dos Aços para Rodas 
 

Os principais mecanismos de endurecimento de aços laminados a quente destinados a 

rodas são os seguintes: 

• endurecimento por solução sólida; 

• endurecimento por precipitação; 

• endurecimento por transformação de fase; 

• endurecimento por refino de grão. 

A seguir, cada um desses mecanismos serão brevemente discutidos. 

 

3.6.1 - Endurecimento por Solução Sólida (27,32) 
 

Neste caso, a intensidade de endurecimento está ligada à distorção elástica na rede 

cristalina da matriz metálica, provocada pela adição de um elemento químico em solução sólida. A 

diferença entre os raios atômicos do solvente (matriz) e do soluto provoca essa distorção. É sabido 

que o campo de tensões criado pela distorção em torno dos solutos dificulta a movimentação das 

discordâncias e por conseqüência, aumenta a resistência mecânica na matriz metálica. A título de 

exemplo, a tabela 3.1 apresenta a variação relativa percentual do parâmetro de rede “a” da célula 

cristalina do ferro no estado alotrópico alfa para a adição de 1% de soluto. 

TABELA 3.1 – Valores da variação relativa percentual [(Δa/a)*100] do parâmetro de rede “a” 
para o Fe-α em função da presença de alguns elementos em solução sólida(27). 

Elemento Mn Ni Cr P Sn Si Cu Mo C e N 
(Δa/a)*100 0,020 0,019 0,019 0 0,224 0,021 0,052 0,070 0,869 

 

A solução sólida pode se dar pela substituição do ferro pelo soluto nos nós da rede 

cristalina, sendo denominada, nesse caso, de solução substitucional, e isto se dá para átomos de 

tamanho próximo ao do Fe. Já a inserção de átomos de tamanho pequeno nos interstícios entre as 

posições ocupadas pelo ferro, dá-se o nome de solução sólida intersticial. Pela tabela, pode ser 

visto que os elementos que formam solução intersticial (C e N) distorcem bem mais a rede que os 

átomos substitucionais, por isto, causam, como verificado experimentalmente, maior acréscimo da 

resistência mecânica dos aços. Isto pode ser visto na figura 3.30. 

Verifica-se, também, pela tabela 3.1 que o fósforo (P) não causa nenhuma distorção na 

rede do ferro. No entanto, seu efeito endurecedor é bastante alto. Segundo Gladman(27), as razões 

para isto não são muito claras, sendo a existência de interações de ordem química e elétrica uma 

possível explicação. 
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FIGURA 3.30 – Variação do limite de escoamento em função da variação relativa do parâmetro 
de rede do Fe- α para adição de 1% de soluto (concentração atômica).(27) 

 
3.6.2 - Endurecimento por Precipitação(32) 
 

O mecanismo de endurecimento por precipitação é fundamentado na teoria de que a 

presença de obstáculos fixos na rede cristalina, representados por partículas de segunda fase, 

dificulta a movimentação das discordâncias, exigindo, portanto, que uma maior tensão externa seja 

aplicada ao metal para deformá-lo. Portanto, precipitados podem endurecer um metal por refino de 

grão ou por endurecimento por precipitação. 

O efeito do aumento de resistência devido à presença de precipitados é, fundamentalmente, 

determinado pelo raio médio e as partículas por sua morfologia e fração volumétrica e também 

pelo espaçamento entre elas. Esses parâmetros, por sua vez, dependem da solubilidade do 

precipitado, da composição química e do processamento termomecânico que se aplica ao aço. 

 

3.6.3 - Endurecimento por transformação de fase(32) 
 

Nos aços, este efeito está relacionado com a transformação da austenita, no resfriamento 

mais estável termodinâmicamente a altas temperaturas, para outras fases, mais estáveis a baixas 

temperaturas. Como regra, quanto mais baixa for a temperatura de transformação, maior será o 

efeito endurecedor. Isto está associado a vários fatores, a saber: 
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• quanto mais baixa for a temperatura de transformação, mais finos serão os grãos da 

fase produto; 

• quanto mais baixa for a temperatura de transformação, maior será a densidade de 

discordâncias; 

• quanto mais baixa for a temperatura de transformação, maior será a tendência de 

retenção dos solutos em solução supersaturada, levando a um aumento da 

resistência mecânica por solução sólida; 

• quanto mais baixa for a temperatura de transformação, mais fina é a dispersão de 

precipitados. 

A figura 3.31 mostra o efeito da temperatura de transformação na resistência mecânica. Os 

efeitos mencionados refletem os mecanismos de endurecimento por solução sólida, refino de grão 

e precipitação que, por sua vez, estão relacionados a fatores termodinâmicos e cinéticos das 

transformações de fases. A temperatura de transformação é, portanto, a variável mais importante. 

 

FIGURA 3.31 – Efeito da temperatura de transformação na resistência de estruturas 
ferrítico-perlíticas e bainíticas.(32) 

A título de exemplo, a figura 3.32 mostra a microestrutura de quatro diferentes tipos de 

aços de alta resistência, aplicados a rodas e desenvolvidos por uma siderúrgica francesa, 

pertencente ao grupo Arcelor.(30)  O aço “a” é microligado ao nióbio, possui microestrutura ferrita-

perlita e é endurecido por precipitação e refino do grão ferrítico. Já o aço “b”, tipo C-Mn, é 

endurecido por solução sólida, com microestrutura ferrita-bainita. O aço “c” é do tipo “Dual 

Phase” (bifásico), ou seja, sua microestrutura é uma mistura de ferrita e martensita. Seu principal 
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mecanismo de endurecimento é por transformação de fase obtido através de um processamento 

termomecânico adequado. Já o aço “d”, de microestrutura à base de bainita, tem também seu 

mecanismo de endurecimento por transformação de fase. 

A tabela 3.32 mostra que, enquanto a resistência mecânica cresce do aço “a”, para o a aço “d”, a 

ductilidade (indicada pelo alongamento) é melhorada em sentido inverso. 

 

 

FIGURA 3.32 – Microestruturas típicas de quatro aços de alta resistência mecânica: (a) Aço 
“a”. (b) Aço “b”. (c) Aço “c”. (d) Aço “d” .(30) 

 
TABELA 3.2 – Composição química típica e características mecânicas de aços para rodas de alta 

resistência.(30) 
Aços Composição Química (% em peso) Propriedades Mecânicas 

 C Mn P Si Al Cr Nb Outros Al* 
(%) 

LE  
(MPa) 

LR 
(MPa) 

a 0,05 0,35 - - 0,03 - 0,025  30 420 460 
b 0,14 1,15 - - 0,04 - -  30 450 575 
c 0,08 0,5 0,07 0,28 0,04 0,5 -  28 370 590 
d 0,04 1,8 - 0,25 0,03 - 0,055 Mo,Ti,B 17 670 830 

(Al*) – Base de medida: 50mm 
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3.6.4 - Endurecimento por Refino de Grão.(27,32,33) 
 

Existem dois modelos para o aumento de resistência por refino de grão. O primeiro é 

baseado no conceito de que os contornos agem como barreiras ao movimento das discordâncias. Já 

o segundo modelo considera que o contorno de grão atua como uma fonte geradora de 

discordâncias. 

Embora essas duas teorias sejam distintas, elas se complementam com o fato de que uma elevada 

densidade de discordâncias é prejudicial à sua movimentação. Dessa forma, um número muito 

grande de discordâncias em movimento implica num menor deslocamento líquido, ou seja, numa 

menor deformação plástica. 

O aumento da resistência mecânica por refino de grão, de acordo com o modelo de 

empilhamento de discordâncias, é expresso matematicamente pela relação de Hall-Pech: 
2/1

iy d.k −+σ=σ                                                   (eq. 3.9) 
Onde: 

σy = Tensão de escoamento do aço; 

σi  = Tensão de fricção oposta ao movimento das discordâncias; 

d  = Tamanho médio de grão do aço; 

k  = Constante ligada ao destravamento das discordâncias.  

Quando se têm grãos grosseiros, o empilhamento de discordâncias nos contornos é maior 

que em materiais de granulação fina, acarretando uma alta concentração de tensões no grão 

adjacente, que aumenta com a quantidade de discordâncias empilhadas. Assim, em materiais com 

granulação mais grosseira, o efeito de ampliação da tensão no grão adjacente é maior que em 

materiais com grãos finos, fazendo com que, para esses últimos, haja a necessidade da aplicação 

de uma maior tensão externa, para causar a deformação plástica. 

O aumento da resistência mecânica pela redução do tamanho de grão pode ser obtido por 

meio de: 

• adição de elementos de liga; 

• processamento termomecânico (laminação controlada); 

• processamento termomecânico seguido de resfriamento acelerado; 

• tratamento térmico convencional (p. ex.; normalização). 

Quando se considera a adição de elementos de liga como precursor do refino de grão, o 

efeito é conseguido pela precipitação de partículas de segunda fase, finamente dispersas, que 

previne a migração dos contornos de grão e/ou gera mais sítios para nucleação da ferrita durante a 

transformação de fase austenita/ferrita. 
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O efeito da diminuição do tamanho de grão, exclusivamente pela adição de elementos de 

liga, é usualmente baixo. Entretanto, com o uso de técnicas de processamento termomecânico, 

associadas à adição de ligas, potencializa-se o efeito endurecedor. 

O refinamento de grão, além de ser um dos mecanismos de aumento de resistência e 

escoamento mais utilizados (figura 3.33), é o único capaz de aumentar também a ductilidade e 

tenacidade. Nesta figura, a abcissa (“Nº do Grão”) denota um parâmetro industrial que 

corresponde aproximadamente ao inverso do tamanho de grão, de modo que a variação das 

propriedades mecânicas com tal parâmetro seja mais facilmente visualizada. 

 

Nº do Grão

L
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FIGURA 3.33 – Efeito do tamanho de grão sobre o limite de escoamento e limite de resistência.(50)  
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Capítulo 4 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 O material estudado foi um aço endurecido por refino de grão aplicado em aros de roda 

de veículo automotores. Este material é produzido pela siderúrgica Usiminas e consumido por 

vários fabricantes nacionais de autopeças. Trata-se de um aço ao carbono e manganês, acalmado 

ao alumínio e laminado a quente para espessuras na faixa de 1,8 a 4mm. As tabelas 4.1 e 4.2 

fornecem, respectivamente, a composição química e as propriedades mecânicas de tração 

especificadas pelo fabricante de rodas automotivas para o aço. O refino de grão e, portanto, as 

propriedades mecânicas deste aço são obtidas graças à conjunção de uma temperatura de 

acabamento adequada na laminação a quente, no final da fase austenítica, próximo à entrada da 

região intercrítica, e a uma relativamente baixa temperatura de bobinamento. Conforme foi 

mostrado na figura 3.22, garante-se, com isto, uma fina granulação ferrítica para o laminado a 

quente. As temperaturas de acabamento e de bobinamento praticadas, industrialmente, para o aço 

em estudo estão em torno, respectivamente, ≥ 860°C e ≥ 600°C. 

TABELA 4.1 – Composição química especificada para o aço em estudo. 
Composição Química - Elementos (teor max.- % em peso) 

C Mn Si P S Al N 
0,08 ~ 0,11 0,40 ~ 0,60 < 0,05 < 0,025 < 0,010 0,010 ~ 0,060 < 0,0055 
 

TABELA 4.2 – Valores típicos de propriedades mecânicas de tração do material em estudo. 
Temperaturas (°C) Propriedades Mecânicas 

Acabamento Bobinamento LR(MPa) LE(MPa) Al* (%) 
≥860 ≥600 340 ~ 460 210 ~ 360 18 (min) 

(Al*) – Base de medida: 50mm 
 

Para efeito de um melhor entendimento de como foi realizada a amostragem de material e 

da própria seqüência de deformação a que as tiras do aço foram submetidas ao passarem pelo trem 

de laminação da Usiminas, cabe uma breve descrição do mesmo. Conforme indicado 

esquematicamente na figura 4.1, o trem é composto de seis cadeiras de laminação, descritas como 

cadeiras F1, F2, F3, F4, F5 e F6 (da entrada para a saída do trem). A velocidade da tira na entrada 

do trem contínuo é de aproximadamente 2m/s e, à medida que ela passa da primeira (F1) para a 

última cadeira (F6), sua velocidade aumenta, em função da contínua redução de espessura e para a 

manutenção de um fluxo constante de massa; as taxas de deformação também se elevam e a 

quantidade de deformação por passe é reduzida. Concomitantemente, a temperatura do material 

vai sendo reduzida. Na última cadeira (F6), a velocidade da tira pode chegar a 11m/s e as taxas de 

deformação atingem valores superiores a 100s-1. 
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Conforme figura 4.1, o esboço (placa laminada nos laminadores de desbaste) ao chegar 

ao trem e antes da sua inserção no mesmo, tem sua temperatura medida pelo pirômetro ótico Ts 

(temperatura de entrada, 1000°C), sofrendo, a seguir, aparamento das pontas (inicial e final) na 

tesoura e descarepação hidráulica. Ao emergir do trem, a tira laminada tem sua temperatura 

medida pelo pirômetro ótico Tf (temperatura de acabamento, 860°C). As temperaturas de entrada 

e de acabamento são avaliadas na superfície superior e no meio da largura das tiras.   

 

 
 Figura 4.1 – Trem de laminação a quente de acabamento de tiras de aço da Usiminas. 

 

4.1 – Caracterização química do aço em estudo 
 

Tomou-se três amostras de tiras do aço produzidas, industrialmente, sob diferentes 

condições de acabamento na Linha de Laminação a Quente da Usiminas, conforme seqüência 

apresentada no Anexo A. Estas tiras serão denominadas neste estudo de CN, BAAB, BABB, 

sendo que estas identificações estão relacionadas com suas condições de fabricação, da seguinte 

maneira: 

 

• Amostra CN. Tira processada com temperatura de acabamento (860°C) e de 

bobinamento (600°C), normais de produção. Amostra retirada da base da tira. 

• Amostra BABB. Tira processada intencionalmente com temperatura de acabamento 

um pouco mais baixa (830°C) e de bobinamento normal (600°C). Amostra retirada da 

base da tira. 

• Amostra BAAB. Tira processada intencionalmente com temperatura de acabamento 

um pouco mais baixa (830°C) e de bobinamento um pouco mais alta que o normal 

(680°C). Amostra retirada do topo da tira. 

As três tiras apresentaram o mesmo valor de espessura, de 2,15mm. Nesta espessura, este 

material se presta para a confecção de aros de roda. 

Descarepação 
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A partir destas amostras, foram analisados os  elementos químicos C, Mn, Si, P, S, Al, N; 

normalmente encontrados no aço em estudo. Os elementos C e S foram obtidos em um analisador 

de marca Lecco, modelo CS-444LS, pelo método de absorção de raios infravermelhos após 

queima de amostra do aço. Já o elemento N, medido por condutividade térmica da fumaça, foi 

avaliado em outro analisador  Lecco, modelo TC436. Os elementos restantes (Mn, Si, P, e AL) 

foram analisados por espectometria de emissão atômica em equipamento Spectroflame. 

 Os resultados da análise química serão apresentados no capítulo 5. 

4.2. Caracterização microestrutural do aço  
 

Para a caracterização microestrutural, observaram-se amostras dos três tipos de tira em 

microscópio ótico e eletrônico de varredura. No meio da largura e centro da espessura das três 

amostras, foi avaliada a limpidez do aço, em estudo, em termos de inclusões, na condição de 

somente polidas. A avaliação da concentração de inclusões na matriz metálica foi baseada na 

norma ASTM E 45.(52) 

Já a avaliação microestrutural propriamente dita, foi feita na amostra de tira atacada com 

reagente Nital (4% em concentração). Foram realizadas observações tanto em um microscópio 

ótico Zeiss, modelo AX10, quanto em microscópio eletrônico de varredura Cambridge (SEM-

S360). O tamanho de grão foi avaliado, via analisador de imagens, pelo método dos interceptos 

descrito na norma ASTM E 112.(51) 

Na tira de condição normal de processamento industrial (CN), foi feito um mapeamento 

microestrutural de borda a borda na tira laminada. Já nos outros dois tipos de tira foi observada 

somente a microestrutura do meio da largura. 

 
4.3. Caracterização das propriedades mecânicas do aço  

 
Como será visto posteriormente, durante a apresentação dos resultados, a incidência de 

microestrutura heterogênea, na tira processada sob condição normal de laminação, ocorreu em 

estreita faixa nas bordas (não superior a 50mm). Com isto, para se avaliar o efeito deste tipo de 

microestrutura nas propriedades mecânicas, tomou-se comparativamente amostras retiradas das 

tiras CN, BAAB e BABB, somente no meio da largura, de modo a não só determinar as 

propriedades mecânicas de tração, mas também os coeficientes de resistência (K), o expoente de 

encruamento (n) e o parâmetro de Lankford (R). O ensaio de tração seguiu a norma ASTM A 

370(53) (Sheet Type), com os corpos de prova com a mesma espessura das tiras e base de medida 

(comprimento útil) de 50mm.  
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Relativamente aos outros ensaios, cabe aqui uma pequena explanação sobre as grandezas 

K, n e R mencionadas anteriormente. A curva de escoamento obtida no ensaio de tração, na região 

de deformação uniforme (antes da estricção) pode, para muitos metais (inclusive aços), ser 

expressa por uma relação exponencial simples, onde a tensão de deformação σ é relacionada com 

uma potência da deformação verdadeira ε. Esta relação é dada a seguir. 

 

σ = K.εn                                                (eq. 4.1) 

Onde: 

σ : tensão de deformação;  

ε : deformação verdadeira; 

K : resistência mecânica para uma deformação verdadeira unitária. 

 

Assim, quanto maior o valor K, mais resistente à deformação plástica é o aço. Já n 

determina a curvatura do gráfico σ versus ε. Portanto, quanto maior o seu valor, maior é a taxa de 

endurecimento (ou encruamento) do aço ao ser deformado. O expoente de encruamento pode 

variar de zero (sólido perfeitamente plástico) até 1 (sólido perfeitamente elástico). Para aços, n 

varia de 0,10 a 0,30(34). Para exemplificar o que foi comentado, a figura 4.2 mostra a influência do 

expoente de encruamento na curva tensão versus deformação.   

 
Figura 4.2 – Efeito de “n” sobre a forma da curva σ =  K.εn . (35) 

Já a figura 4.3 mostra como o coeficiente “R” é obtido. Este parâmetro relaciona a 

deformação lateral (w) com a deformação pela espessura (t). Portanto, quanto maior seu valor, 

menor é a tendência do aço de reduzir a espessura durante deformação por estiramento ou 

estampagem, ou seja, melhor é o desempenho do material quando sujeito a estas operações de 

conformação. A figura 4.4 mostra que existe uma relação de dependência entre “R” e a textura 
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cristalográfica, sendo que quanto maior a relação entre as quantidades de grãos orientados, 

segundo as direções <111> e <100> (paralelamente à direção de laminação), maior é “R”.(36)  

Existem dois outros parâmetros derivados de “R”, que são o coeficiente de anisotropia 

planar (ΔR) e o coeficiente de Lankford médio (Rm). Estes dois coeficientes envolvem a medição 

de “R” nas direções paralela (R0), transversal (R90) e a 45° da direção de laminação (R45). Neste 

caso, Rm (também chamado de coeficiente de anisotropia normal), como esperado, mede um valor 

médio para as três direções, dado por: 

4
RR2RR 90450

m
++

=                                               (eq. 4.2) 

Já ΔR, avalia a variação deste parâmetro nas três direções, servindo, portanto, como um 

indicador da anisotropia de propriedades mecânicas. Este coeficiente é calculado por: 

2
RR2RR 90450 +−

=Δ                                               (eq. 4.3) 

 

FIGURA 4.3 – Representação esquemática do modo de obtenção do parâmetro “R” de 

Lankford.(36) 
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FIGURA 4.4 – Correlação entre o parâmetro “Rm” (tomado como média dos valores na direção 

paralela, a 45o e a 90o da direção de laminação) e a relação entre as intensidades de 

ocorrência das direções cristalográficas <111>/<100>.(36) 

 

Para as amostras das tiras CN, BABB e BAAB, foi também executado o ensaio mecânico 

de expansão de furo KWI (Kaiser Wilhelm Institut), numa máquina de embutimento (bulge 

tester), fornecido pela Roell-korthaus, modelo A-100/100. Este ensaio, também chamado de teste 

de flangeamento, consiste em realizar um “embutimento”, pela ação de um punção sobre uma 

região com um furo de diâmetro inicial de 20mm, numa amostra de chapa de aço na forma de 

disco com diâmetro de 250mm. Para a execução do ensaio, o disco é posicionado em uma prensa 

hidráulica (Bulge Test), sendo aplicada uma força de 50t na borda externa por meio de um anti-

rugas. Um punção de cabeça chata, com diâmetro de 100mm, posicionado abaixo do disco, é 

deslocado verticalmente para cima, sendo seu deslocamento interrompido quando da ocorrência de 

trincas a partir da borda do furo. O modo de deformação neste ensaio corresponde ao mesmo da 

laminação, ou seja, estado plano de deformação. O furo deve ser usinado com excelente 

acabamento, para que não interfira no resultado do teste. O resultado do ensaio KWI é dado por: 

 
KWI(%) = (diâmetro final do furo após expansão – diâmetro inicial do furo) x 100/diâmetro 
inicial do furo.  
 

No presente caso, o diâmetro final do furo após expansão foi tomado como a média de três 

medições em direções, longitudinal, a 45° e transversal à direção de laminação. 
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A figura 4.5 ilustra este teste, sendo a velocidade de avanço do punção constante de 

25mm/min.  

 
 

FIGURA 4.5 – Representação esquemática do ensaio de expansão de furo KWI. 

 

Segundo informações de literatura,(35,37) há uma estreita relação entre o resultado do teste 

KWI e a ductilidade do aço. A capacidade de expansão de furo é influenciada pelo alongamento 

total, medido em ensaio em tração, como pode ser visto na figura 4.6. 
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FIGURA 4.6 – Relação entre o alongamento total em ensaio de tração e a capacidade de expansão 

de furo KWI.(35) 
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4.4. Determinação das curvas CCT  

 

Foi determinado o diagrama CCT  (Continous Cooling Transformation) do aço em 

estudo, via ensaio dilatométrico em simulador termomecânico Gleeble, modelo 3500. A curva 

CCT oferece uma ferramenta de previsão de características microestruturais e do valor de dureza 

associado a esta microestrutura, quando o aço é submetido a ciclos térmicos de soldagem e a 

tratamentos térmicos. 

Para o tratamento térmico de aços, através da análise de suas curvas CCT, pode-se 

definir as estruturas desejadas e as velocidades de resfriamento necessárias à sua obtenção. Com 

essa informação, pode-se definir variáveis de processo, tais como: tempo, vazão de água, 

temperaturas do forno e temperaturas de acabamento. 

O método utilizado para o levantamento das curvas CCT baseia-se na dilatometria, capaz 

de traduzir detalhadamente, as modificações microestruturais que possam se manifestar em metais 

ou ligas num determinado domínio térmico em função do tempo. A dilatometria permite, em 

geral, acompanhar as transformações de fase que ocorrem no estado sólido, devido às variações de 

volume que as acompanham. Em virtude da facilidade na detecção destas pequenas variações, 

através de equipamentos apropriados e da boa precisão dos dados obtidos, este método traduz-se 

numa das formas mais apropriadas para os estudos das transformações metálicas no estado sólido. 

As transformações cristalinas dos aços, durante o reaquecimento ou resfriamento, são 

acompanhadas de variações de volume que se traduzem nas curvas dilatométricas pelas mudanças 

de inclinação, permitindo determinar os pontos AC1 e AC3, para ciclos de reaquecimento e Ar1 e 

Ar3, para ciclos de resfriamento. No desenvolvimento do ensaio, uma pequena amostra cilíndrica 

do metal é submetida a um aquecimento por efeito Joule, pela passagem de corrente elétrica 

através  do corpo- de-prova (cp), montado em garras de cobre, refrigeradas a água e ligadas a uma 

fonte de alta potência. O controle de temperatura durante o ensaio é feito por computador, em 

malha fechada, através de um termopar soldado por percussão na superfície do cp, no meio do seu 

comprimento. Qualquer variação de volume da amostra durante o aquecimento e resfriamento é 

detectada pelo computador, que registra a temperatura da amostra e a sua dilatação verdadeira. 

Assim, pode-se relacionar a dilatação e a temperatura em função do tempo, sendo possível uma 

grande variedade de perfis térmicos durante o ensaio.  

Para os ensaios no simulador Gleeble, foram preparados 17 CPs maciços com 6mm de 

diâmetro e 100mm de comprimento. O motivo da escolha dessa geometria de cp foi duplo: 

primeiro, a obtenção de homogeneidade térmica na direção radial, durante o resfriamento; 

segundo, permitir a obtenção de altas taxas de resfriamento do cp. Antes de cada ensaio, a câmara 
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da máquina foi evacuada por uma bomba rotativa, até uma pressão de cerca de 2 Torr, sendo 

depois preenchida por argônio para proteção do cp contra oxidação e descarbonetação. No 

presente estudo, dado o seu caráter exploratório, a determinação dos pontos de transformação 

alotrópica foi feita aquecendo-se um cp a uma taxa de 150°C /min. Para o levantamento da curva 

CCT, os CPs foram aquecidos até 910°C,  a uma taxa de de 10°C/s, permanecendo nesta 

temperatura por 30s, figura 4.7. 

 
FIGURA 4.7– Exemplo do ciclo térmico realizado no simulador Gleeble para determinação dos 

pontos de início e fim de transformação de fase no resfriamento com taxa 
controlada. 

 

Para o resfriamento, foram usadas taxas entre 15°C/min e 25°C/min. Para o resfriamento 

rápido, foram empregadas altas taxas de resfriamento, da ordem de 600°C/s, impedindo as 

transformações difusionais da austenita para ferrita e perlita. As variações dimensionais, durante o 

ciclo térmico e os dados de temperatura e tempo, foram armazenados em cada ensaio e 

transferidos para uma planilha eletrônica (software Origin), na qual os dados foram analisados 

para a determinação dos pontos de transformação de fase e, desta maneira, foi possível a 

confecção do diagrama CCT. Através desse método, a determinação dos pontos de início e fim de 

transformação, pode ser auxiliada por regressões lineares e curvas diferenciais, traçadas sobre os 

dados experimentais (figura 4.8). 
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Bfinal

Binicio Finicio

 
FIGURA 4.8 - Exemplo de curva dilatométrica obtida no simulador Gleeble, mostrando os pontos 

de transformação, as retas ajustadas e a curva diferencial (derivada). 
 

Após os ensaios, todos os CPs tratados tiveram a sua seção transversal preparada 

metalograficamente e analisada por microscopia ótica, para identificação das fases presentes e de 

sua fração volumétrica. Também foi medida a dureza da microestrutura obtida (Vickers, com 

carga de 10kgf). 

 
4.5. Avaliação do perfil térmico das tiras do aço  

 
Com o intuito de se verificar a queda de temperatura entre meio e bordas das tiras, foram 

realizadas medições de temperaturas na saída (tira acabada) do trem de laminação, após a cadeira 

F6. Para isto, utilizou-se um termógrafo do tipo LandScan, que faz medição de temperaturas por 

avaliação de radiação infravermelha, emitida pela tira quente. 

Foram realizadas, também, medições contínuas de temperatura, durante a passagem das 

tiras do aço em estudo pelo trem de laminação, no meio da largura. Para esta avaliação, foram 

tomados cinco pontos de medição, a saber: 

• Na entrada do trem, antes da estação de descarepação, sendo utilizado o pirômetro de processo 
Ts.  

• Entre a primeira (F1) e a segunda (F2) cadeiras de laminação, entre a terceira (F3) e quarta 

(F4) cadeiras, e entre a quinta (F5) e sexta (F6) cadeiras de laminação, com o emprego de 

pirômetros de duas cores, instalados, temporariamente, nestas posições. 

• Na saída do trem de laminação, após a sexta cadeira (F6) com o emprego do pirômetro de 

processo Tf.  
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 O resultado destas medições, feitas via pirometria ótica, está apresentado na figura 4.9. 

Percebe-se que, neste caso, embora o esboço tenha entrado com um perfil de temperatura 

levemente “tombante” (mais quente no topo), a aceleração imposta durante a laminação inverteu a 

situação, com a tira saindo do trem com perfil levemente “ascendente” (base um pouco mais 

quente). Nota-se, como esperado, que há uma queda contínua de temperatura, da entrada para a 

saída da tira. Esta queda é mais acentuada ao final do trem, em função da pequena espessura, o 

que certamente facilita a perda de temperatura. 
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FIGURA  4.9– Perfil de temperatura ao longo do comprimento de uma tira do aço estudado 

(espessura de 2,15mm), no meio da largura. Cinco posições: (i) entrada do trem, (ii) entre F1 e F2, 

(iii) entre F3 e F4, (iv) entre F5 e F6, e (v) após F6. 

 
 A tabela 4.3 fornece as equações de previsão das temperaturas T1/2, T3/4 e T5/6. Deve ser 

comentado que os coeficientes empíricos aplicados nestas equações podem ser considerados 

válidos, uma vez que foram determinados para uma quantidade grande de dados (n = 100 tiras).  

 
TABELA 4.3 – Equações para previsão de temperaturas. 

T1/2 T3/4 T5/6 

0,9911 ])
6
1()

6
5[( 1 fTT +  ])

2
1()

2
1[(0082,1 1 fTT +  ])

6
5()

6
1[(023,1 1 fTT +  

A medição de temperatura foi evidentemente superficial, como já dito, sempre feito no 

meio da largura das tiras. A aquisição dos sinais provenientes dos pirômetros foi feita por um 

notebook, sendo desenvolvido um programa computacional para conversão dos sinais elétricos 

adquiridos na medição, para valores de temperatura em graus Celsius. 



 

 

53

4.6. Avaliação da textura cristalográfica do aço  

Os metais são agregados policristalinos nos quais a orientação de cada grão difere da de 

seus vizinhos. Na maioria das vezes predomina algum tipo de orientação preferencial no metal 

como um todo, a que se denomina textura cristalográfica. No caso dos aços, que são metais 

obtidos mediante processamento industrial, cada etapa do ciclo de fabricação afeta de alguma 

maneira a textura do produto final. Por outro lado, em muitas aplicações, como por exemplo as 

que envolvem estampagem profunda ou em aplicações elétricas, a textura cristalográfica afeta de 

modo decisivo o desempenho dos aços.  

O método de determinação de textura mais difundido é o que faz uso da difração de raios-

X. Nesta técnica, um feixe de radiação monocromática incide sobre a amostra, segundo um ângulo 

que obedece a condição de Bragg em termos do plano a ser medido. Nessa configuração, a direção 

k, normal ao plano {hkl} de difração, é mantida  fixa no espaço, enquanto a amostra é girada de 

maneira complexa, em torno dos ângulos φ e ψ, a fim de permitir que a orientação do plano 

desejado seja mapeada em relação ao plano da superfície da amostra e a direção de laminação . 

Foi determinada a textura cristalográfica do aço em estudo por difração de raios-x, 

método da reflexão, em difratômetro da Siemens, modelo D500. Isto foi feito nos três tipos de 

amostras (CN, BAAB e BABB). Nessa avaliação, usou-se a radiação Mo-Kα (λ=0,70926Å), filtro 

de Zr, tensão no tubo de raios-x de 40kV e corrente no filamento de 40mA. A textura 

cristalográfica foi investigada por figuras de fibra retiradas de ODFs, determinadas, por sua vez, a 

partir de figuras de pólo diretas segundo 3 planos, {110}, {200}, e {222}, pelo software “texture” 

instalado no computador do difratômetro. O ângulo de difração 2θ foi estabelecido conforme o 

plano em questão, e a varredura sempre feita com a variação do ângulo de inclinação da amostra 

ϕ (de 0o a 90o) e o ângulo azimutal ψ (de 0o a 90o), sempre em passos de 5°. 

O termo ODF provém do termo em inglês: orientation distribution function, ou seja, 

função distribuição de orientação. Por esse método, a orientação de cada grão na matriz metálica é 

descrita em relação a um sistema ortogonal de coordenadas de referência. Conforme mostra a 

figura 4.10, tomada a orientação KA como referência, tendo os três eixos cartesianos dirigidos 

segundo ND (direção normal ao plano de laminação ou eixo z), RD (direção de laminação ou eixo 

x) e TD (direção transversal à laminação ou eixo y), a função g determina um conjunto de três  

rotações consecutivas que precisam ser aplicadas a cada grão, para tornar o seu eixo 

cristalográfico KB coincidente com o sistema de referência KA . O sistema KB considera esses 

eixos dispostos segundo os eixos cristalográficos <100>.  
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A ODF [f(g)] representa a fração volumétrica de grãos tendo orientação g. Assim: 

dggf
V

gdV )()(
=                                             (eq. 4.4) 

 

 
FIGURA 4.10 − Sistema de coordenadas. KA: coordenada de referência; KB: sistema de 

coordenada em cada grão.(38) 

 

Nas últimas décadas, alguns métodos matemáticos têm sido desenvolvidos, no sentido de 

calcular a função distribuição de orientação com o uso de dados numéricos extraídos das figuras 

de pólo(36,39). Existem inúmeras maneiras de se especificar a rotação g e, portanto, de representar a 

função distribuição de orientação [f(g)], com cada uma delas apresentando vantagens e 

desvantagens. A representação mais usada é a proposta por Bunge(39), que especifica a rotação g 

através dos ângulos de Euler (ϕ1, Φ e ϕ2), sendo que qualquer orientação pode ser obtida através 

de uma rotação em relação ao eixo x (ϕ1), seguida de uma rotação em torno de z (Φ), 

completando-se com outro giro em torno de x’ (ϕ2). A textura de um material policristalino é 

obtida, então, pela solução da equação abaixo. 

21221 ..
8
sen),,( ϕϕφ

π
φϕφϕ dddf

V
dV

=                          (eq. 4.5) 

Onde: 

V: representa o volume de material considerado; 

ϕ1, Φ e ϕ2:  ângulos de Euler; 

 8π2 : fator de normalização. 

É conveniente plotar os parâmetros de orientação, isto é, os ângulos de Euler, como três 

coordenadas cartesianas em um espaço tridimensional, chamando-se essa representação por 

espaço de Euler. A função distribuição de orientação é, então, uma função de distribuição de 

densidade de ocorrência de determinada orientação de “espaço de Euler”.  

KA (referência)  g  KB (grão) 
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Não existe um método para medir f(g) diretamente de g. Se forem feitas medidas 

individuais, a textura será a representação por um conjunto muito grande de pontos nos espaço de 

Euler, que irá aparecer como aglomerados em certas posições específicas (no caso de haver uma 

orientação cristalográfica preferencial). A figura 4.11 mostra como f(g) vai sendo formada pela 

sobreposição de várias medições individuais.  

 
FIGURA 4.11 − Exemplo determinação de uma ODF.(38)  

 

Nos estudos de textura dos aços, é muito comum a referência a certas fibras de orientação, nas 

quais se encontram algumas das mais importantes componentes de textura. Para a obtenção das 

figuras de fibra, fixam-se dois ângulos de Euler e varia-se o terceiro ângulo de maneira a ser 

percorrido um segmento retilíneo no espaço de Euler. A figura 4.12 indica a posição das fibra 

utilizadas nesse trabalho.  

Nesse estudo, foram utilizados dois tipos de figura de fibra, retirados de ODFs. Essas fibras 

foram selecionadas por conter componentes cristalográficas importantes para os aços elétricos, ou 

seja, fibras alfa e gama.(36,39)  
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A fibra alfa descreve todas as orientações que possuem a componente <110> paralela à 

direção de laminação. Nessa fibra estão duas componentes que são formadas intensamente em 

aços deformados a frio, {112}<110> e {111}<110>.(36,39)  

Já a fibra gama representa as orientações que possuem o plano {111} contido no plano de 

laminação. Essa fibra é intensa em aços com boas características de estampagem e sempre aparece 

após o recozimento de aços laminados a frio, acalmados ao alumínio e aços IF.(40,41) Nesses aços 

as componentes (111)<110> e (111)<112> sempre são as mais intensas.  

Os aços laminados a quente, normalmente, apresentam baixa intensidade das fibras alfa e 

gama, por serem materiais praticamente isotrópicos. 

 

 

ND//<100>

 

FIGURA 4.12  − Figuras de fibra alfa (RD), gama (ND) , RD’ e ND//<100> no espaço de 
Euler.(36) 
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4.7. Determinação das temperaturas críticas de transformação de fase (Ar1 e Ar3) sob 

deformação mecânica  

Foi realizado ensaio mecânico de deformação a quente de compressão, num simulador 

termomecânico Gleeble 3500, visando medir as temperaturas críticas Ar3 e Ar1.  

Empregou-se, para isto, um corpo-prova de compressão de 15mm de altura e 10mm de 

diâmetro. Este tipo de cp está mostrado na figura 4.13 e suas dimensões foram adotadas por 

recomendação do manual da máquina Gleeble.(37) No manual é citado que esta configuração é 

capaz de promover uma distribuição de deformação com boa uniformidade pelo corpo-de-prova. 

 

FIGURA 4.13 – Corpo-de-prova de compressão. 

Para se determinar Ar3 e Ar1, mediu-se a tensão média de deformação em passes com 

quantidade de deformação de 0,1 e a uma taxa de 1s-1, em várias temperaturas. Com isto, pode ser 

construída a curva da variação da tensão média com a temperatura. As temperaturas de 

transformação foram determinadas em pontos relativos ao máximo e mínimo locais neste tipo de 

curva, conforme recomendado por Yue e Jonas(42).  

Para a determinação da curva de tensão de escoamento média versus temperatura,  via 

ensaio de compressão, foram executados conjuntos de três passes sucessivos. Isto foi feito após 

um encharque a 1150°C/60s visando a uma completa homogeneização térmica e austenitização 

dos CPs. Após cada passe, sempre foi realizado um resfriamento rápido (20°C/s), até a próxima 

temperatura de deformação, seguindo-se uma pausa de 60s.  Ao final do terceiro passe, para cada 

conjunto, aplicou-se resfriamento rápido, por aspersão de água, nos CPs.  
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Ao todo, foram realizados quatro conjuntos, definidos a seguir: 

(i) 980, 930 e 870°C; 

(ii) 950, 900 e 850°C; 

(iii) 839, 770 e 730°C; 

(iv) 800°C, 750°C e 700°C.   

As equações 4.6 e 4.7 dão os valores de tensão de escoamento (σ) e de deformação verdadeira 

(ε) segundo o critério de Von Mises, convertida para estado plano de deformação (equivalente à 

laminação de tiras). σ, no caso do ensaio de compressão vale: 
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                                               (eq. 4.6) 

Onde: 

• Fi : força instantânea agindo sobre os punções; 

• do : diâmetro inicial (10 mm); 

• lo : comprimento inicial (15 mm); 

• li : comprimento instantâneo . 

 

Já a deformação verdadeira “ε” é calculada pela expressão abaixo: 

o

i

l
lln=ε                                               (eq. 4.7) 

Em ambos os ensaios, a taxa de deformação (
•

ε ) foi imposta pelo tempo de deformação 

td dado pela relação 
•

ε

ε . 

 

 



 

 

59

Capítulo 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análise química e metalográfica  

 A tabela 5.1 apresenta a composição química obtida para os três tipos de amostras de aço 

(CN, BABB e BAAB). Nota-se, se comparada esta tabela com a tabela 4.1, que as amostras 

apresentaram-se dentro da especificação de composição do aço tomado para estudo.  

TABELA 5.1 – Composição química das amostras do aço em estudo. 
 Elementos analisados (% em peso) 

Amostras C Mn Si P S Al N 

CN 0,09 0,43 0,044 0,016 0,006 0,022 0,0033 

BABB 0,085 0,42 0,039 0,009 0,008 0,035 0,0037 

BAAB 0,087 0,41 0,038 0,009 0,007 0,025 0,0042 

 

Com relação à presença de inclusões na matriz metálica, foi visto que os três tipos de tiras 

apresentaram boa limpidez, com baixa incidência de inclusões do tipo sulfeto, óxido globular, 

alumina e silicato, sendo os dois últimos, inclusive, ausentes. A tabela 5.2 apresenta a 

classificação de inclusões segundo comparação com a carta padrão da norma ASTM E 45(52). 

Nesta classificação, a letra F indica que a inclusão é fina, e os números 0,5 e 1,0 significam, 

respectivamente, uma densidade de ocorrência muito baixa. 

TABELA 5.2 – Classificação de inclusões segundo norma ASTM E 45(52). 
TIPO DE INCLUSÃO SULFETO ALUMINA SILICATO ÓXIDO GLOBULAR 

CN 0,5F - - 1,0F 

BABB 0,5 - - 0,5F 

BAAB 1,0F - - 0,5F 

 

Conforme já comentado no item anterior, foi realizada, inicialmente, uma avaliação 

microestrutural ao longo da largura da tira CN. Assim, foram observadas as bordas LA e LT, e as 

posições a ¼ , meio e ¾ da largura, tanto na periferia da espessura (superfície superior e inferior) 

quanto no centro. As figuras de 5.1 a 5.5 apresentam as micrografias obtidas nestas regiões, para 

uma ampliação de 200X, aumento esse suficiente e consistente para definir a microestrutura. 

A observação e comparação destas figuras permitem os seguintes comentários: 
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i) O aço apresenta microestrutura do tipo duplex, com os constituintes ferrita (parte clara na 

matriz metálica) e perlita/cementita (parte escura na matriz metálica). Evidentemente, a maior 

proporção de ferrita em relação à perlita/cementita se dá em razão do baixo teor de carbono do aço 

(0,09%). Se for utilizada a conhecida regra da alavanca(27), para estimar a quantidade de 

perlita/cementita na matriz e considerando-se as condições de resfriamento muito lentas (o que 

efetivamente não ocorre durante laminação a quente), tem-se uma quantidade prevista de 8,9%, 

conforme os cálculos mostrados abaixo. Esta quantidade é compatível com aquela visualizada nas 

figuras de 5.1 a 5.5. 

)(%)(%
)(%)(%.100.%.

solvuspontoCeutetoidecomposiçãoC
solvuspontoCaçodocomposiçãoCperlitade

−
−

=                    (eq. 5.1) 

substituindo os valores, vem que: 

A microestrutura das bordas se mostrou alongada, enquanto a microestrutura no meio, ¼ e ¾ da 

largura se mostrou equiaxial. Uma observação mais acurada, ao longo da largura da tira CN, 

mostrou que, à medida que se vai das bordas para o meio da largura, a microestrutura passa de 

alongada para heterogênea (figura 5.6), permanecendo, na maior parte da largura, homogênea e 

equiaxial. Assim, foi realizada uma avaliação estatística, tomando-se 14 amostras de tiras do 

mesmo aço sob estudo, para determinar a extensão da região de microestrutura mista nas bordas 

(alongada + heterogênea). A tabela 5.3 apresenta o resultado. Vê-se que houve uma tendência de 

maior extensão de microestrutura mista na borda LA. Entretanto, considerando que a largura das 

tiras é de 1200mm, a abrangência da granulação mista foi curta, tomando cerca de 4% da largura. 

ii) A microestrutura mista, alongada imediatamente nas bordas e depois heterogênea, mais 

para o interior da tira, surge em função de a temperatura nesta região ser menor que no meio da 

largura da tira. A microestrutura alongada surge em razão de se estar laminando na fase ferrítica, 

ou seja, o material é processado mecanicamente a temperaturas abaixo da temperatura Ar1, onde 

só existe a fase ferrita. Esta fase, quando deformada a quente, por ter alta energia de falha de 

empilhamento, apresenta facilidade de amaciar via recuperação e, por isto, dificuldade de 

recristalização.(27) Com isto, apresenta grãos alongados (não recristalizados), após laminação. Já a 

miscroestrutura heterogênea surge numa região onde a temperatura está entre Ar1 e Ar3, ou seja, o 

material está sendo laminado na fase intercrítica. Evidentemente, que no meio da largura, onde há 

uma microestrutura bem fina (tamanho médio de 7,5μm) foi laminada na fase austenítica.           

%9,8
02,08,0
02,009,0.100.%. =

−
−

=perlitade
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Em razão da fina granulação, pode-se estimar que neste local a temperatura ficou acima de Ar3, 

porém, não muito distante disto. 

iii) A tabela 5.4 mostra o tamanho de grão médio ferrítico obtido nas várias posições ao longo 

da largura (centro da espessura). Chama-se atenção para o fato de que nas bordas, em razão da 

granulação alongada, obtiveram-se razões de aspecto (comprimento/altura) e comprimentos dos 

grãos, respectivamente de 4,8±2,7μm e  45,7±15,1μm para a borda LA (lado de acionamento) e de 

7,6±3,5μm e 31,9±19,3μm para a borda LT (lado de trabalho), medidos na direção longitudinal de 

laminação. 

 
 
 

 
Periferia superior da espessura Centro da espessura 

 
Periferia inferior da espessura 

FIGURA 5.1 – Microestrutura da tira CN. Borda LT. Ampliação: 200X. Ataque: Nital (4%). 

 

100μm 
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Periferia superior da espessura Centro da espessura 

 
Periferia inferior da espessura 

FIGURA 5.2 – Microestrutura da tira CN. ¼ da largura. Ampliação: 200X. Ataque: Nital (4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100μm 
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Periferia superior da espessura Centro da espessura 

 
Periferia inferior da espessura 

FIGURA 5.3 – Microestrutura da tira CN. Meio da largura. Ampliação: 200X. Ataque: Nital (4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

100μm 



 

 

64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periferia superior da espessura Centro da espessura 

 
Periferia inferior da espessura 

FIGURA 5.4 – Microestrutura da tira CN. ¾ da largura. Ampliação: 200X. Ataque: Nital (4%). 

 
 
 
 
 
 

100μm 
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Periferia superior da espessura Centro da espessura 

 
Periferia inferior da espessura 

FIGURA 5.5 – Microestrutura da tira CN. Borda LA. Ampliação: 200X. Ataque: Nital (4%). 

 

 

100μm 
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FIGURA 5.6 – Microestrutura heterogênea a 30mm da borda LA. 200X. Ataque: Nital (4%). 
 

Deve-se observar, conforme mostrado na avaliação microestrutural, que as ocorrências das 

microestruturas heterogêneas não são pontuais e, portanto, são melhor representadas pêlos 

intervalos de confiança. Os intervalos de confiança calculados para a extensão da zona de 

granulação mista (alongada + heterogênea) nas bordas das tiras, indicam a dispersão dos valores 

projetados em torno da média central. A média da borda LT de 37,9mm e 43,9mm para a borda 

LA, se compara à expectativa dos valores encontrados nos produtos de 44mm, estando dentro 

desses intervalos, para um grau de confiança de 95%.    

TABELA 5.3 – Intervalos de confiança para as médias de microestrutura heterogênea. 
Amostragem: 14 tiras observadas, de 1250mm de largura e 2,15mm de espessura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
TABELA 5.4 – Tamanho de grão ferrítico ao longo da largura da tira CN (medidos na direção 

longitudinal de laminação). 
Posição Tamanho médio de grão (μm) 

LT Deformada
¼ da largura 7,9 ± 1,2

Meio da Largura 7,6 ± 1,3
¼ da largura 7,6 ± 1,1

LA Deformada

BORDA
LT 35,1 34,3 33,5 38,6 39,7 40,1 37,9
LA 39,5 38,2 36,9 50,9 49,6 48,3 43,9

MÉDIA 
CENTRAL 

80%

95%
90%

INTERVALO DE CONFIANÇA
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5.2. Avaliações de parâmetros termomecânicos das amostras  
 

A figura 5.7 mostra a evolução da carga de laminação e da tensão de escoamento média 

da tira CN ao passar pelo trem de laminação. Pode ser notado que até a cadeira F3, a tensão de 

escoamento vai aumentando proporcionalmente à diminuição da temperatura. Na cadeira F4, 

ocorre um amaciamento do material e a tensão diminui. Este amaciamento é devido à 

recristalização dinâmica, que ocorre somente uma vez  durante a laminação de acabamento, e na 

cadeira F3. Após a recristalização dinâmica, a tensão de escoamento começa a aumentar 

novamente. A recristalização dinâmica tem uma efetividade maior que a recristalização estática, 

contribuindo para a obtenção do tamanho de grão ferrítico da ordem de 8μm. 

FIGURA 5.7 – Variação da tensão de escoamento durante a laminação da tira CN. 
 

Para verificar se realmente há queda de temperatura nas bordas da tira, conforme indica a 

análise microestrutural, foram realizadas medições de temperatura tomando toda a largura da tira 

do aço avaliado, na espessura de 2,15mm. O sistema de medição foi o termógrafo LandScan (já 

descrito anteriormente) e o resultado da medição esta apresentado na figura 5.8. Observa-se, por 

esta figura, que realmente há uma queda acentuada de temperatura nas bordas, com a mesma 

atingindo níveis baixos, da ordem de 810°C, enquanto o meio da largura se manteve a 860°C. 

Observa-se, também, que não é possível visualizar o “ombro térmico”, descrito no item 3.3, 

próximos às bordas. 
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FIGURA  5.8 – Perfil de temperatura ao longo da largura de uma tira do aço estudado (espessura 
de 2,15mm), no topo meio e base, da tira. Medição na saída do trem de 
laminação. 

 
A figura 5.9 mostra a variação da temperatura na saída do trem, em várias posições com 

relação às bordas, ao longo do comprimento da tira. Estas medições também foram realizadas com 

o dispositivo Landscan. Observa-se que ocorre uma queda de cerca de 50 a 60°C do meio da 

largura para as bordas. Isto realmente justifica as observações microestruturais. Outra observação 

a ser feita nesta figura é que a tira, e isto é mais evidente no meio da largura, ganha calor no início 

da laminação e depois de certo tempo perde. 
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FIGURA 5.9 - Temperatura ao longo do comprimento da tira, para diferentes posições em relação 
a borda da tira. Em (a), borda LT e em (b), borda LA. 

Com relação ao perfil de temperatura superficial que as tiras assumem ao passarem pelo 

trem de laminação, observou-se que o mesmo pode ser ajustado por uma curva polinomial de 4° 

grau, havendo uma elevação da temperatura quando da grande redução na cadeira F1 (entrada da 

tira no laminador). Ao emergir do trem, saindo da cadeira F6, ocorre o fenômeno inverso, devido a 

baixa espessura da tira e maior contato com a água de refrigeração. A figura 5.10 ilustra a 

comparação do perfil de temperaturas previsto e o medido experimentalmente. A curva obtida 

mostra que a queda de temperatura dentro do Trem Acabador não é acentuada e segue um padrão 

praticamente linear.  
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As observações experimentais mostraram, no entanto, uma queda térmica muito acentuada 

na base da tira, sobretudo nas últimas cadeiras de laminação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.10 - Queda de temperatura de uma tira de aço ao passar pelo trem de 
laminação, para espessuras menor que 2,50mm.  
 

Deve ser observado que a medição experimental refere-se às temperaturas superficiais da 

tira. No entanto, para efeito de deformação mecânica, seria mais interessante o conceito de 

temperatura média ao longo da espessura. Com isto, pode-se concluir que nas últimas cadeiras, em 

razão de a tira ser mais fina, a temperatura média é mais próxima da temperatura superficial 
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5.3. Avaliação das temperaturas críticas de transformação  
 

A figura 5.11 mostra o diagrama CCT determinado para o aço em estudo. Se levado em 

consideração que durante a laminação de acabamento há uma redução da temperatura de 1000°C 

(temperatura de entrada) e para 860°C (temperatura de acabamento), ou seja, uma perda média de 

140°C na passagem da tira pelo trem de laminação, e também que o tempo de residência de um 

elemento de tira no trem é cerca de 10s, então a taxa média de resfriamento da tira é cerca de 

14°C/s. Para esta taxa, o diagrama CCT informa que a temperatura de início de transformação da 

fase austenita para a ferrita (Ar3) é de 750°C e de Ar1 é. 600°C. No entanto, sabe-se, por 

experiência operacional, que quando se lamina o aço em questão abaixo de 840°C, já se nota a 

ocorrência de granulação heterogênea no meio da largura. Com isto, procurou-se, com a utilização 

do ensaio de compressão, com passes sucessivos com 0,1 de deformação verdadeira, conforme 

descrito no item anterior, para determinação das temperaturas Ar3 e Ar1. A figura 5.12 mostra a 

evolução da tensão média de fluxo do aço em estudo no ensaio de compressão. Desta figura, 

extraem-se os valores das temperaturas críticas Ar3=850°C e Ar1=800°C, que são superiores 

àquelas obtidas no diagrama CCT. Esta aparente discordância é justificada por Jun e 

colaboradores(43), que alegam que em razão da deformação, a transformação de fase é sempre 

antecipada no sentido de temperaturas mais altas. Assim, as temperaturas críticas previstas pelos 

diagramas CCT são relevantes para tratamento térmicos. Já para os processos industriais onde há 

conformação mecânica, como a laminação, é mais realístico determinar as temperaturas críticas 

via ensaios termo-mecânicos. Por isto, a temperatura de 850°C, que foi a temperatura Ar3 

determinada no ensaio de compressão, está em pleno acordo com a experiência industrial. 
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FIGURA  5.11 – Diagrama CCT determinado por ensaio dilatométrico. 
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FIGURA  5.12 – Variação da tensão de escoamento média com a temperatura, em ensaio de 
compressão. 
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5.4. Avaliação microestrutural  
 

Como as tiras CN, BAAB e BABB foram processadas com diferentes temperaturas de 

acabamento e bobinamento, conforme já descrito, as mesmas apresentaram diferenças 

microestruturais, mesmo no meio da largura/centro da espessura, figuras 5.13 a 5.15 (micrografias 

no MEV). Estas figuras mostram que, para todas as tiras, houve a ocorrência do mesmo tipo de 

microestrutura, ou seja, grãos ferríticos com perlita/cementita precipitada nos contornos. No 

entanto, a tira CN apresentou menor granulação. A tira BABB mostrou uma granulação um pouco 

mais grosseira, enquanto a tira BAAB exibiu o maior tamanho de grão. Isto pode ser  justificado 

pelas temperaturas de acabamento e bobinamento. Um vez que a tira CN foi processada com 

temperatura de acabamento (860°C), um pouco acima de Ar3, não houve ocorrência de 

microestrutura heterogênea em razão de o material ter sido deformado somente na fase austenítica. 

Como seu bobinamento foi realizado a baixa temperatura, não houve crescimento destacado dos 

grãos. Com isto, CN apresentou microestrutura fina e homogênea. 

Por outro lado, a tira BAAB experimentou uma temperatura de acabamento abaixo de 

Ar3, o que gerou microestrutura heterogênea; com os grãos deformados na fase austenítica sendo 

refinados pelo processo de recristalização de formação e crescimento de subgrãos e com os grãos 

ferríticos deformados gerando grãos grandes pelo mecanismo de recristalização SIBM.(27) Como o 

bobinamento foi realizado a alta temperatura, os grãos tiveram condições para crescer e, com isto, 

a granulação desta tira ficou heterogênea e grosseira.  

Para a tira BABB, em razão de ter sido submetida a baixa temperatura de bobinamento, 

apesar da baixa temperatura de acabamento (como a BAAB), então sua microestrutura apresentou-

se heterogênea, porém mais fina. 
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(a) (b) 
FIGURA  5.13 – Microestrutura da tira CN. Ataque: Nital (4%). (a) 500X. (b) 2000X. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
FIGURA  5.14 – Microestrutura da tira BAAB. Ataque: Nital (4%). (a) 500X. (b) 2000X. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
FIGURA  5.15 – Microestrutura da tira BABB. Ataque: Nital (4%). (a) 500X. (b) 2000X. 
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5.5. Avaliação da textura cristalográfica  
 

Com relação à textura cristalográfica, medida por figuras de fibra <110>//RD ou alfa 

(grãos orientados com a direção <110> disposta paralela ao eixo de laminação) e fibra (111)//ND 

ou gama (grãos orientados com o plano (111) paralelo ao plano de laminação), retiradas de ODFs 

(figuras de distribuição de orientação), percebe-se pelas figuras 5.16 e 5.17 que a tira CN 

praticamente não desenvolveu textura cristalográfica significativa após laminação e bobinamento. 

Isto pode ser constatado pela baixa incidência das componentes das duas fibras (alfa e gama).  

Já a tira BAAB mostrou forte ocorrência na componente {100}<011> e nas suas 

vizinhanças, na fibra alfa. Este tipo de textura é característica de laminação na fase ferrítica, com 

recristalização/crescimento de grão via SIBM.(27) A tira BABB não apresentou esta componente 

destacada em razão de ter sido bobinada a baixa temperatura, o que certamente não permitiu 

formação e crescimento mais intenso de grãos por SIBM, conforme já foi observado na avaliação 

microestrutural. Nas figuras 5.16 e 5.17 observa-se também que a orientação com relação à fibra 

gama foi aleatória. 
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FIGURA  5.16  

Figuras de fibra alfa das três tiras 
avaliadas. 

FIGURA  5.17 

Figuras de fibra gama das três tiras 
avaliadas 
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5.6. Análise das propriedades mecânicas 
  

As propriedades mecânicas derivadas do ensaio de tração, como limite de escoamento (LE); 

limite de resistência (LR); alongamento percentual (AL); expoente de encruamento (n); 

coeficiente de resistência (K) e coeficiente de Lankford R, estão mostrados na tabela 5.5, segundo 

as três direções: (i) longitudinal, (ii) a 45°do eixo de laminação e (iii) transversal.  Os resultados 

são relativos à media de três valores individuais. 

Se analisados os valores de LE, LR e K, percebe-se que a tira CN mostrou-se mais resistente 

mecanicamente. Isto está coerente com a granulação mais fina que este material apresentou em 

relação às outras tiras. Já a tira BAAB, que exibiu granulação mais grosseira, apresentou os 

parâmetros de resistência (LE, LR e K) mais baixos, no entanto não apresentou maior 

alongamento que, no caso, ocorreu para a tira BABB. Assim, conclui-se que a granulação fina 

provocou o aumento do limite de escoamento e do limite de resistência, e a granulação grosseira 

reduziu a resistência e a ductilidade.  

Com relação ao expoente de encruamento n, a tira BABB mostrou maiores valores. Uma 

possível explicação para isto seria o maior teor de alumínio deste material (ver tabela 5.1). Com 

isto, em razão da maior quantidade de precipitados finos de AlN, este aço teria maior facilidade de 

encruamento. Já a tira BAAB, apresentou maior anisotropia do parâmetro n, com  maiores valores 

na direção a 45° da direção de laminação. Isto certamente está relacionado com sua forte textura 

cristalográfica. Este efeito pode ser também verificado para os outros parâmetros avaliados (LE, 

LR, Al, K e R). 

Como comentado no item 4.3, o coeficiente de Lankford permite calcular o coeficiente de 

anisotropia planar (ΔR) e o coeficiente de anisotropia normal (Rm). O primeiro coeficiente dá uma 

idéia de como o material se comporta isotropicamente na conformação, prevendo possibilidade de 

enrugamento de deformação. Para uma boa isotropia, sem enrugamento, ΔR deve se situar bem 

próximo de zero. Já o coeficiente Rm
 indica, para valores altos (bem acima de 1,0), boa capacidade 

de estiramento/estampagem, com o material tendo boa capacidade de conformação sem ruptura. 

Para aços carbono totalmente laminados na fase austenítica tem-se, caracteristicamente, ΔR muito 

próximo de zero e Rm próximo de 1,0.(35,36) A tabela 5.6 apresenta os valores calculados para ΔR e 

Rm. Nota-se, pelos resultados, que os três materiais apresentaram Rm próximos entre si, não muito 

longe de 1,0. Isto significa um bom desempenho, embora não possa ser considerado excelente em 

processos de conformação envolvendo estiramento e/ou estampagem. Este resultado é explicado 

por Ray e colaboradores(36), pela baixa incidência de componentes da fibra gama. Conforme 

mostra a figura 5.17, que contabiliza a incidência da fibra gama, quanto for maior a incidência de 
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grãos orientados segundo o plano {111} paralelo ao plano de laminação, maior é o parâmetro Rm, 

ou seja, maior a capacidade de estiragem/estampagem de um aço. 

Na anisotropia planar, como esperado, a tira BAAB apresentou pior resultado, com ΔR maior em 

módulo. Isto se deu em razão de sua textura cristalográfica forte em componentes da fibra alfa(36) .  
 
TABELA 5.5 – Propriedades mecânicas derivadas do ensaio de tração. 

Tira Direção LE (MPa) LR (MPa) Al (%) n K (MPa) R 

Longitudinal 284 ± 4,5 395 ± 1,5 34,6 ± 1,1 0,160 ± 0,004 621 ± 2,6 0,425 ± 0,02

45° 306 ± 2,5 399 ± 1,7 35,9 ± 1,4 0,171 ± 0,005 641 ± 2,5 0,858 ± 0,03

 

CN 

Transversal 334 ± 2,1 425 ± 0,5 32,4 ± 4,8 0,149 ± 0,001 655 ± 2,1 0,615 ± 0,04

Longitudinal 216 ± 18,3 305 ± 8,5 37,8 ± 1,9 0,186 ± 0,019 502 ± 4,1 0,193 ± 0,01

45° 216 ± 7,5 309 ± 1,0 37,9 ± 2,2 0,206 ± 0,004 526 ± 5,7 1,071 ± 0,03

 

BAAB 

Transversal 232 ± 2,5 333 ± 0,6 36,4 ± 0,9 0,193 ± 0,003 555 ± 2,6 0,461 ± 0,01

Longitudinal 294 ± 17,6 354 ± 6,1 36,3 ± 6,0 0,202 ± 0,04 598 ± 26,4 0,541 ± 0,09

45° 282 ± 3,8 344 ± 0,6 40,7 ± 21,1 0,231 ± 0,004 609 ± 2,3 1,023 ± 0,04

 

BABB 

Transversal 293 ± 2,9 350 ± 0,0 41,1 ± 1,6 0,231 ± 0,005 618 ± 3,6 0,898 ± 0,04

 
 
TABELA 5.6 – Coeficientes ΔR e Rm para as tiras avaliadas. 

Tira ΔR  Rm 

CN -0,338 0,689 

BAAB -0,74 0,699 

BABB -0,304 0,898 
 

A tabela 5.7 apresenta os resultados do ensaio de expansão de furo KWI. Nota-se pelos 

resultados que a tira CN apresentou melhores características, com maior valor de altura de 

embutimento e maior aumento relativo do furo. maior é a ductilidade do aço. A tira BABB ficou 

um pouco inferior à CN. Já a tira BAAB, apresentou resultados bem inferiores, com destacado 

menor expansão de furo e, também, altura de embutimento menor. 
TABELA 5.7 – Resultado do ensaio de expansão de furo KWI. 

Tira KWI (%) Altura de embutimento (mm) 

CN 92,6 28,2 

BAAB 54,3 22,9 

BABB 79,2 26,9 
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5.7. Comentários finais  
 

Apresentados e discutidos os resultados obtidos, pode agora ser feita a avaliação final os 

quais foram o objetivo deste estudo, ou seja, a influência da granulação heterogênea ocorrente nas 

bordas das tiras de aços ERG laminados a quente, nas suas propriedades mecânicas e, também, 

numa de suas aplicações industriais mais importantes: rodas de veículos automotores.  

Foi visto que este tipo de granulação é oriunda da microestrutura formada por laminação a 

quente na fase intercrítica, já que as bordas das tiras dos aços sempre são mais frias que o meio da 

largura. Os grãos maiores deste tipo de microestrutura têm origem na recristalização por SIBM de 

grãos ferríticos. Por outro lado, os grãos mais finos derivam-se da recristalização da austenita 

deformada. A laminação na região intercrítica caracteristicamente produz uma granulação ferrítica 

mais grosseira, comparativamente à obtida com a laminação a quente convencional (na região 

austenítica). Groenbhein e colaboradores,(46) citam que obtiveram tamanho de grão da ordem de 

45μm na laminação a morno de um aço livre de intersticiais (aço IF) e de 20μm na laminação 

convencional, para o mesmo material. Isto está ligado a inexistência de uma efetiva transformação 

de fase α/γ após a laminação, que por si só causa refino de grãos e, também, pela ocorrência de 

processos de amaciamento peculiares à fase ferrita, que gera granulação mais grosseira que o 

processo de nucleação/crescimento de subgrãos, característico da austenita.(47) 

Com relação a estes processos, há controvérsias sobre a influência da quantidade residual de 

austenita na matriz ferrítica no último passe da laminação. Existem considerações de que a 

presença desta fase, em diminutas quantidades, faz com que haja uma aceleração da recristalização 

por SIBM (movimento de contornos induzido por deformação) na ferrita.(48) A recristalização por 

SIBM ocorre com os grãos pouco deformados crescendo e aniquilando os grãos mais 

intensamente deformados. A figura 5.18 mostra um aço IF ao titânio laminado a morno, em baixa 

temperatura de laminação a quente (na parte inferior da zona intercrítica). Nesta figura, observa-se 

a presença de grãos grosseiros de ferrita ao lado de grãos finos, também de  ferrita, oriundos da 

austenita, além de uma região escura, a base de martensita, proveniente da têmpera da austenita 

não transformada.  

Segundo Barret,(49) além do SIBM, há outro mecanismo de desenvolvimento de grãos 

grosseiros, que se baseia no crescimento da ferrita pro-eutetóide deformada, recristalizada 

rapidamente, por formação de subgrãos, e que cresce consumindo os grãos ferríticos finos 

provenientes da austenita.  
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Uma outra corrente de pensamento,(48) baseada em estudos de textura cristalográfica, suporta 

que não há qualquer influência da austenita residual sobre a recristalização da ferrita deformada.  

Uma outra conseqüência da microestrutura heterogênea, advinda de deformação na região 

intercrítica, com posterior recristalização, é a formação de forte textura cristalográfica. A textura 

de um aço laminado no campo austenítico, seja ultrabaixo carbono ou baixo carbono, tende a ser 

aleatória pois a subsequente mudança de fase, após a laminação, faz com que as texturas de 

deformação desiguais em relação as regiões periférica e central da espessura sejam modificadas 

pelo surgimento das novas fases (ferrita + cementita), e decorrentes das múltiplas possibilidades 

de nucleação/crescimento, em termos de orientação cristalográfica. Com isto, há um conseqüente 

enfraquecimento da textura original. Já quando laminado na fase ferrítica, há uma forte ocorrência 

da componente paralela ao plano {110}. Isto foi observado neste estudo. Neste aspecto, foi 

também evidenciado um outro importante efeito relativo ao bobinamento. Foi visto que quando se 

lamina na fase intercrítica, mas se bobina o material em temperatura mais baixa (no caso 600°C), a 

microestrutura fica somente levemente heterogênea e não há o desenvolvimento de uma forte 

textura cristalográfica. Isto pode ser explicado em razão de que, em menores temperaturas, as 

taxas de nucleação na recristalização da austenita (nucleação/crescimento de subgrãos) as taxas de 

crescimento são desfavorecidas (SIBM é atenuado com isto). Portanto, a temperatura de 

bobinamento é um importante controlador da heterogeneidade dos grãos dos aços laminados na 

fase intercrítica.  

 

 

 
FIGURA 5.18 – Amostras temperadas a partir de material laminado a morno. Grãos ferríticos 

aparentemente nucleados e crescidos a partir da interface ferrita 
(transformada)/austenita.(48) Ampliação: 1000X. 
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Os resultados dos ensaios mecânicos mostraram que o aço ERG laminado na fase intercrítica, 

o que é característico das bordas das tiras, apresenta menor resistência mecânica, menor 

ductilidade, maior anisotropia e menor capacidade de deformação. Isto é resultante do maior 

tamanho médio de grão e da forte textura cristalográfica, com a direção <110> orientada mais 

fortemente segundo o eixo de laminação. Estes efeitos foram obviamente aliviados quando do 

bobinamento a baixa temperatura, pelas razões expostas anteriormente. Por outro lado, este aço  

laminado na fase austenítica, o que ocorre nas porções das tiras fora das bordas, apresentou-se 

mais resistente, mais dúctil, mais isotrópico e com menor conformabilidade. Portanto, as bordas 

podem apresentar problemas de aplicação para a produção de aros, uma vez que, como exposto na 

revisão bibliográfica, este tipo de produto deve possuir boas propriedades de conformabilidade. 

Deve ser lembrado que a região de ocorrência de granulação heterogênea é estreita, cerca de 

50mm, conforme verificado neste estudo. As bordas com essa granulação heterogênea, embora 

não aplicáveis à produção de aros de rodas, podem ser cortadas e destinadas a outras aplicações, 

ou, alternativamente, manter baixa a temperatura de bobinamento, o que praticamente inibe a 

ocorrência de heterogeneidade. 

Cabe, finalmente, a título de contribuição, citar as principais causas de granulação 

heterogênea em aços ERG laminados a quente. Foram sintetizadas as causas mais freqüentes para 

este tipo de problema microestrutural, na forma de “sete critérios”(50) 

1. - Para que a granulação heterogênea ocorra, é necessária uma temperatura final de laminação 

abaixo da Ar3. 

2. Quanto mais ferrita é laminada na região intercrítica, mais grosseira é a microestrutura final. 

3. Quanto menor é a temperatura de acabamento na última cadeira de laminação, maior é  a 

intensidade da granulação heterogênea. 

4. Quanto maior a temperatura de bobinamento, menor é a temperatura necessária para 

crescimento de grão, maior é a  intensidade de granulação heterogênea. 

5. Quanto menor é a espessura da tira, maior é a perda de temperatura nas bordas, maior a 

intensidade de granulação heterogênea. 

6. Quanto menor a velocidade de laminação, maior é a perda de temperatura e menor a 

temperatura final de laminação, mais heterogêneo será a granulação final. 

7.  Quanto menor  o grau de redução na última cadeira de laminação, maior é o tamanho de grão 

final. 
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Capítulo 6 – CONCLUSÕES 

Foi analisado um aço C-Mn, com baixo teor de carbono, não microligado, acalmado ao 

alumínio. Este material, com limite de resistência superior à 340MPa, é endurecido por ERG 

(endurecimento por refino de grão), através da laminação na fase austenítica nas proximidades da 

temperatura crítica Ar3. Em razão de este tipo de aço não receber microligantes e ser processado 

mecanicamente próximo da região intercrítica, as bordas das tiras, por atingirem menor 

temperatura na laminação a quente de acabamento, desenvolvem granulação heterogênea. Com 

isto, neste estudo foi investigado o efeito deste tipo de microestrutura nas propriedades mecânicas 

e conformabilidade, visto que o aço em estudo é fornecido para a fabricação industrial de aros de 

roda de veículos automotores. As principais conclusões são: 

 

• O aço ERG estudado (espessura de 2,15mm), na condição normal de processamento: - 

temperatura de acabamento de 860°C e temperatura de bobinamento de 600°C, mostrou 

microestrutura muito fina (7,0μm) e homogênea por quase toda a extensão da largura. 

Somente nas bordas, numa extensão média de cerca de 44mm, foi detectada a ocorrência da 

granulação heterogênea.  

• Medições da temperatura ao longo da largura da tira, após laminação de acabamento,  

mostraram que na região das bordas há realmente uma queda de temperatura. Este efeito 

justifica a presença da região de granulação heterogênea, que, em razão disto, surgiu por ter 

sido laminada abaixo da temperatura crítica Ar3 (na região austenítica e região ferrítica).  

• Ensaios mecânicos de deformação a quente por compressão indicaram uma temperatura Ar3 de 

850°C e Ar1 de 800°C para o aço ERG estudado. Estes valores estão em acordo com a 

experiência industrial e em desacordo com os valores obtidos via dilatometria, do diagrama 

CCT do aço estudado (Ar3 = 750°C e Ar1 = 700°C). Este fato foi justificado pela antecipação 

das transformações de fases quando se processa mecanicamente um aço. Assim, pode-se 

concluir que as temperaturas de transformação fornecidas pêlos diagramas CCT devem ser 

utilizadas para os processos que envolvem os tratamentos térmicos dos aços, ao passo que para 

o processo de laminação a quente, devem-se utilizar as temperaturas de transformação 

determinadas via ensaios termo-mecânicos. 
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• Em razão da pequena extensão da faixa de ocorrência da microestrutura heterogênea nas 

bordas, foram produzidas duas tiras em condições especiais, não operacionais, uma com baixa 

temperatura de acabamento (830°C) e baixa temperatura de bobinamento (600°C), 

denominada como BABB, e uma outra com baixa temperatura de acabamento (830°C) e alta 

temperatura de bobinamento (650°C), designada como BAAB. Estas duas tiras foram 

estudadas comparativamente a uma tira de temperatura de acabamento (860°C) e bobinamento 

(600°C) normais, denominada como CN. Com isto foi possível verificar que quando se usa 

baixa temperatura de bobinamento, mesmo laminado-se o aço na região intercrítica, a 

microestrutura se mostra ainda fina, pouco heterogênea. No entanto, para a laminação na 

região intercrítica com alta temperatura de bobinamento, tem-se o desenvolvimento da 

granulação heterogênea. 

• Independentemente da condição de processamento (CN, BABB ou BAAB), o tipo 

microestrutural foi o mesmo, ou seja, grãos de ferrita com cementita/perlita precipitada nos 

contornos. 

• Ficou constatado que os grãos grosseiros que aparecem na microestrutura  heterogênea, são 

oriundos da fase ferrita laminada intercriticamente, e que, posteriormente (no bobinamento), se 

desenvolve, quando submetida a altas temperaturas, pelo mecanismo de recristalização SIBM. 

Quando se executa o bobinamento a baixas temperatura, a formação dos grãos grosseiros por 

SIBM é atenuada ou inibida. 

• Constatou-se também que, na região de granulação heterogênea, há uma forte textura 

cristalográfica do tipo <110>//RD (forte fibra alfa) que caracteristicamente, possui baixa 

comformabilidade. Quando o aço é laminado na região austenítica, sua textura é aleatória. A 

utilização de baixas temperaturas de bobinamento para o aço laminado intercriticamente, 

atenua a textura <110>//RD. 

• Ensaios mecânicos de tração e de conformação mostraram que, na presença da granulação 

heterogênea, a ductilidade e a conformabilidade ficam comprometidas. Como os aços ERG são 

aplicados em aros de roda, deve-se evitar a formação de granulação grosseira nas bordas, 

empregando-se baixas temperaturas de bobinamento, ou então, deve-se descartar as bordas por 

aparamento lateral das tiras laminadas e desviar esse material para aplicações menos rigorosas. 

• Como proposta de trabalho futuro, recomendamos um estudo do efeito da granulação 

heterogênea em aços laminados a quente sobre as propriedades mecânicas dos aços laminados 

a frio. 
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ANEXO A – SEQÜÊNCIA DE PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ENSAIOS. 
 

Tira Laminada a Quente
Amostra
da base

Amostra
da topo

As amostras do topo e da base da tira obedecerão
a seqüência de preparação a seguir...

Sentido
de

laminação

WS DSCENTRO
Amostra
padrão

180
mm

90mm

ESPESSURA

CORTECORTE

FORMATO DA PASTILHA
COMPOSTA PARA OBSERVAÇÃO

AO MICROSCÓPIO PARA ANÁLISE
METALOGRÁFICA

NOTA: AS ESTRELAS MOSTRAM OS PONTOS
APROXIMADOS DE TOMADAS FOTOGRÁFICAS

COMPRIMENTO DA AMOSTRA= +/- 60 mm

2

1

3

4 5

5
43

2
1

Vista superior

Vista lateral

Aprox.
6 mm

Identificação dos pontos fotografados(estrelas):
1 - borda lateral/borda superior;
2 - borda lateral/centro da espessura;
3 - borda lateral superior centro do comprimento;
4 - borda superior no centro do ultimo corte;
5 - centro da espessurano limite do ultimo corte.

.
.

As amostras
para

metalografia
seguirão os

passos a
seguir
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ANEXO B – ODF DA TIRA CN 
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ANEXO C – ODF DA TIRA BAAB 
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 ANEXO D – ODF DA TIRA BABB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


