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RESUMO 

Com a descoberta de grandes reservas de petróleo em território brasileiro, e a expansão 

de diversas mineradoras, o principal desafio é transportar a matéria-prima até os centros 

industriais e o transporte dutoviário torna-se o mais viável, dentre os outros meios.  Para 

que seja atendida esta demanda, devem ser utilizados dutos com aços de maior 

resistência mecânica, visando um aumento de diâmetro e uma diminuição na espessura 

dos tubos, sem a necessidade de redução das pressões de operação, mas reduzindo-se o 

peso e os custos de instalação destas estruturas. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar a 

influência da espessura do corpo de prova na tenacidade à fratura (Integral J) e no 

crescimento de trinca por fadiga (da/dN x ΔK) de um aço do tipo API 5L-X70. Foram 

comparados os resultados de corpos de prova do tipo SEN(B) com espessura de 7,5mm 

e de 15,0mm e largura constante de 30,0mm. O aço apresentou uma microestrutura com 

bandeamento de perlita, ferrita poligonal e segregação central de bainita, originadas da 

composição química e do processo de conformação mecânica. O efeito da espessura 

manifestou-se como um material compósito do tipo divisor de trincas. Assim, nos 

ensaios de tenacidade à fratura ocorreu o fenômeno de delaminação, aumentando a 

resistência ao crescimento de trinca do corpo de prova mais espesso. Já nos ensaios de 

fadiga, o corpo de prova mais espesso, e consequentemente, que possui maior número 

de camadas alternadas de ferrita e perlita, foi o que desenvolveu maior resistência ao 

crescimento da trinca. 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: aço API 5L-X70, tenacidade à fratura, Integral J, taxa de 

crescimento de trinca por fadiga, bandeamento, delaminações, fechamento de trinca por 

fadiga. 
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ABSTRACT 

As a result of the discovery of large oil reserves in Brazilian territory and the expansion 

of several mining companies, the main challenge is transport raw material until the 

industrial centers and the pipeline transport becomes more viable, among others ways of 

transporting. To attend this demand, must be used the pipelines of bigger strength steels 

with the goal to increase the diameter and decrease the walls of the tube, without the 

necessity of reduction of the pressures of operation, however it reduces the weight and 

the costs of installing these structures. In the present research, the aim focused on the 

evaluation of the influence in the thickness of the specimen related to fracture toughness 

(J integral) and fatigue crack growth (da/dN x ΔK) of a type of steel API5L-X70. It was 

compared to the results of test specimens of the type SEN(B) with the thickness of 

7,5mm and 15,0mm and a constant width of 30,0mm. The steel presented a 

microstructure with banding of pearlite and polygonal ferrite and central segregation 

originated from chemical and mechanical forming process. The effect of the thickness 

revealed as a crack divider composite. Thus, in the fracture toughness tests occurred the 

delamination phenomenon, increasing the crack growth resistance of the thicker 

specimen. Moreover, in the fatigue test, the thicker specimen has a bigger number of 

alternate layers of pearlite and ferrite, which developed resistance to crack growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: API 5L-X70 steel, fracture toughness, J Integral, fatigue crack growth 

rate, banding, delaminations, fatigue crack closure. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

A cada ano que se passa, aumenta-se a necessidade mundial por derivados de 

petróleo, ao mesmo tempo em que se descobrem novas reservas cada vez mais 

profundas e sob condições extremas de temperatura e pressão. Dessa forma, a melhor 

maneira de se transportar essas riquezas é por meio de dutos e com isso aumenta-se a 

demanda, que para ser atendida devem ser utilizados dutos com aços de maior 

resistência mecânica, visando um aumento de diâmetro e uma diminuição da espessura 

do tubo, sem a necessidade de redução das pressões de operação, mas reduzindo-se o 

peso e os custos de instalação destas estruturas.  

  No Brasil, a produção de petróleo e gás e o consumo de derivados também estão 

em crescimento acelerado, e novos investimentos estão por vir. Segundo o plano de 

negócios da PETROBRAS
1
 para o período de 2011 a 2015 há previsão de investimentos 

de US$ 112,4 bilhões, até 2012, sendo 95% dos investimentos (US$ 97,4 bilhões) 

aplicados no Brasil e 13% (US$ 11,2 bilhões) aplicados no exterior. Estes valores 

representam um crescimento de 11% em relação ao plano de negócios anterior 

(BARBASSA, 2011). 

 Na Figura 1.1 é visto um mapa esquemático dos gasodutos operados pela 

PETROBRAS na América do Sul atualmente e que segundo o relatório anual da 

TRANSPETRO
2
, no Brasil são 7.179km de dutovias que transportaram 703,6 milhões 

de m³ de petróleo, derivados e biocombustíveis em 2010 (TRANSPETRO, 2010). 

Destaca-se nessa figura, a extensão e o diâmetro dos dutos em cada trecho, além do 

trecho mais conhecido, o gasoduto Brasil-Bolívia. 

                                                 

1
 Empresa líder do setor petrolífero nacional, cujo acionista majoritário é o governo brasileiro. 

2
 Companhia responsável pela logística dos produtos da PETROBRAS. 
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Figura 1.1: Mapa esquemático dos principais gasodutos da América do Sul 

(PETROBRAS, 2010). 

Outro fato relevante foi a descoberta de grandes reservas de petróleo na camada 

pré-sal em 2007. Com isso a meta é alcançar, até 2017, produção diária superior a 1 

milhão de barris de óleo nessas áreas (BARBASSA, 2011). 

Um outro setor que prevê grandes investimentos em dutos é o de mineração. A 

linha de transporte de polpa de minério de ferro pioneira do Brasil foi construída na 

década de 1970 pela SAMARCO MINERAÇÃO
3
, ligando os municípios de Ouro Preto 

                                                 
3
 Empresa do setor de mineração, com uma das unidades situada no município de Ouro Preto MG, 

pertencente aos grupos Vale e BHP Brasil. 
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(MG) e Ubú (ES) . Segundo dados da empresa, esta linha de transporte é constituída por 

dois minerodutos paralelos com 396km de extensão, atravessando 25 municípios e com 

capacidade de transporte de 22,25 milhões de toneladas de concentrado de minério de 

ferro por ano (SAMARCO, 2011).  

A Companhia SAMARCO concluiu em 2008 o projeto de terceira pelotização, 

tornando-se a maior fornecedora transoceanica de minério de ferro, com um 

investimento de R$ 3,1 bilhões. Além disso, iniciou em 2011 o projeto da quarta 

pelotização, que incluirá a construção de um novo mineroduto com cerca de 400km, 

paralelo aos já existentes, e a ampliação do Porto de Ubú – ES (SAMARCO, 2011). 

O projeto de quarta pelotização é a expansão das unidades industriais da 

Samarco, com a construção do terceiro concentrador, da quarta usina de pelotização e 

do terceiro mineroduto, como pode ser visto na Figura 1.2. A empresa vai aumentar sua 

produção de pelotas de minério de ferro em 37%, passando a produzir 30,5 milhões de 

toneladas por ano. O investimento total do projeto será de R$ 5,4 bilhões e a 

inauguração está prevista para o início de 2014 (SAMARCO, 2011). 

Ainda no setor de mineração, outro grande projeto é o mineroduto Minas-Rio, da 

Companhia Anglo Ferrous Brazil
4
. Em fase de licenciamento ambiental e construção, 

este projeto terá capacidade de produção de 26,5 milhões de toneladas anuais de minério 

de ferro (base úmida) para abastecer o mercado externo. O investimento será de US$ 5 

bilhões, inclui uma mina de minério de ferro e unidade de beneficiamento em 

Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em Minas Gerais; o maior mineroduto 

do mundo com 525km de extensão em aço API-5L X70 com diâmetro de 24 e 26 

polegadas, que atravessa 32 municípios mineiros e fluminenses (Figura 1.3); e 49% do 

terminal de minério do Porto de Açu, em parceria com a LLX
5
, localizado em São João 

de Barra (RJ) (ANGLOAMERICAN, 2011). 

 

 

                                                 
4
 Multinacional do setor de mineração com sede no Reino Unido. No Brasil, o Grupo Anglo American 

está presente desde 1973. Atualmente, possui três unidades de negócios no País: Níquel, Minério de Ferro 

e Outros Negócios de Mineração e Indústria, além de uma divisão de Exploração. 

5
 Empresa de logística do Grupo EBX, foi criada em março de 2007 com o propósito de prover o país 

com infraestrutura e competências logísticas, principalmente no setor portuário. 
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Figura 1.2: Traçado esquemático do mineroduto construído pela SAMARCO 

MINERAÇÃO, entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. FONTE: 

SAMARCO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Localização do mineroduto Minas-Rio (ANGLOAMERICAN, 2011). 
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Os aços que atendem aos requisitos de alta tenacidade à fratura e resistência 

mecânica para aplicações em dutos são de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL) e mais 

especificamente os aços de Grau API, que apresentam, entre outras qualidades, boa 

soldabilidade. Tais aços são fabricados com base na Norma API, que foi criada pela 

American Petroleum Institute durante a 1ª Guerra Mundial com objetivo de uniformizar 

os requisitos necessários para fornecimento de tubos de aço ARBL utilizados para 

aplicação em dutovias de óleo, gás, água e minério. 

Na década de 1980, foi amplamente usado o aço API-5L X65, mas com o 

avanço das pesquisas, a partir da década de 1990 desenvolveu-se os aços API-5L X70 e 

X80, com propriedades ainda melhores, devido à presença de microestruturas aciculares 

com bainita ou ferrita acicular (KIM, et al., 2011). 

Com o aumento da demanda destes aços que está por vir, torna-se necessário que 

os novos dutos tenham maiores diâmetros e operem a pressões mais elevadas, sendo 

fundamental um estudo avançado sobre a relação microestrutura – propriedades 

mecânicas no sentido de determinar a eficiência dos aços empregados. Dessa forma, 

este trabalho trata da análise da influência da espessura do duto (redução de peso e de 

custos de instalação das estruturas) em sua tenacidade à fratura e resistência à fadiga, 

em um aço de Grau API 5L-X70. 
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da espessura (7,5mm e 15,0mm) 

do corpo de prova na tenacidade à fratura e na taxa de crescimento de trinca por fadiga 

em um aço do tipo API 5L-X70, utilizado em dutos destinados tanto ao transporte de 

polpa de minério, como em gasodutos e oleodutos.  

2.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

a) Caracterização da microestrutura do aço, com identificação de tamanho de grão 

ferrítico, nível de impurezas, grau de bandeamento e presença de fases distintas; 

b) Avaliação de propriedades mecânicas básicas de tração, dureza e microdureza; 

c) Determinação da tenacidade à fratura, por intermédio da integral J, com o 

traçado de  curvas de resistência J-R; 

d) Determinação da resistência ao crescimento de trinca por fadiga, com o traçado 

de curvas da/dN x ΔK e avaliação do fechamento de trinca; 

e) Análise macro e microfratográfica, com ênfase para delaminação. 
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo foi realizada uma revisão da literatura sobre os principais temas 

que envolveram este trabalho, são eles: transporte por dutos, fundamentos de Mecânica 

de Fratura, tenacidade à fratura e fadiga de materiais metálicos. 

3.1 Transporte por Dutos 

 A aplicação do sistema de transporte por dutos tem aumentado 

consideravelmente na área petrolífera e de mineração. As vantagens deste meio de 

transporte são inúmeras, o que sempre motiva estudos sobre o assunto. Neste 

subcapítulo encontra-se uma breve revisão sobre os tubos de aço. 

3.1.1 Introdução 

 Tubos são condutos fechados, de seção circular, apresentando-se como cilindros 

ocos destinados principalmente ao transporte de fluidos (TELLES, 2001). Chama-se de 

dutovia uma instalação constituída por tubos ligados entre si, incluindo os componentes 

e complementos, destinada ao transporte ou transferência de fluidos, entre as fronteiras 

de Unidades Operacionais geograficamente distintas (ANP, 2011). 

 Segundo FRANCISCO (2009), o sistema de transporte por dutos, é realizado por 

meio de vários tubos unidos, formando uma linha conhecida como dutovia ou via 

composta por dutos. O transporte de cargas nessa forma ocorre por pressão ou arraste 

destes por meio de um elemento transportador. Uma dutovia é constituída pelos 

terminais, com os equipamentos de propulsão do produto; os tubos e as juntas de união 

destes. 

3.1.2 Breve histórico 

 Segundo TELLES (2001), o emprego de tubulações antecede provavelmente a 

história escrita. Foram descobertos vestígios ou redes completas de tubulações nas 

ruínas da Babilônia, da China antiga, de Pompeia entre outras cidades. De acordo com 



8 

 

FOGLIATTI, et al., (2004), esses povos utilizavam tubos de bambu e cerâmica, para o 

transporte de água. 

 Os primeiros tubos metálicos foram feitos de chumbo, séculos antes da Era 

Cristã. Por volta do século XVII, começaram a aparecer os tubos de ferro fundido para 

água, havendo tubulações desse tempo ainda em funcionamento, como, por exemplo, as 

instalações para as fontes dos jardins do Palácio de Versalhes, na França (TELLES, 

2001). 

O uso do aço em dutos surgiu com a necessidade de que os materiais resistissem 

a pressões cada vez mais elevadas nas máquinas de vapor e com perfuração do primeiro 

poço produtivo de petróleo, na Pensilvânia, em 1859. Um dos problemas levantados 

naquela época foi o de transportar o petróleo bruto até as primeiras plantas de 

processamento e, em seguida, distribuir seus derivados. Como o traçado das ferrovias 

não passava pelas áreas de produção, a solução mais imediata foi transportar o petróleo 

bruto em barcos, pelos rios da região. Com o rápido aumento da produção petrolífera, o 

transporte fluvial também mostrou-se ineficiente. Imaginou-se então que o petróleo 

poderia ser levado dos poços aos pontos de embarque por meio de tubulações, como já 

se fazia com a água e o primeiro oleoduto da história foi construído em 1865 

(FOGLIATTI, et al., 2004). 

 No Brasil, a primeira linha de dutos que se tem registro foi construída em maio 

de 1942, na Bahia, com diâmetro de 2 polegadas e 1km de extensão, ligando a Refinaria 

Experimental de Aratu ao Porto de Santa Luzia. Em 1944, já eram explorados três 

campos de petróleo na Bahia: Aratu, Lobato-Joanes e Itaparica (FOGLIATTI, et al., 

2004). 

A história oficial dos oleodutos no Brasil teve seu início com a criação do 

Conselho Nacional do Petróleo – CNP, embora a ideia de ligar Santos à São Paulo por 

de dutos seja bastante antiga, pois vários projetos haviam sido propostos entre 1926 e 

1933, entretanto não foram aprovados. Assim, em janeiro de 1946 foi criada a Comissão 

de Estudos sobre Oleodutos sob presidência do Tenente-Coronel Arthur Levy tendo por 

objeto analisar o anteprojeto dos Oleodutos entre Santos e São Paulo com possibilidade 

de seguir até Campinas (FRANCISCO, 2009). 

Após a criação do CNP a atividade petrolífera no país teve o seu primeiro 

impulso, declarando de utilidade pública e regulando a importação, a exportação, o 
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transporte e a construção de oleodutos, a distribuição e a comercialização de petróleo e 

seus derivados no território nacional, bem como a indústria de refino (FRANCISCO, 

2009).  

 Na década de 1990 foram construídos modernos e importantes dutos a partir das 

refinarias de São Paulo, Bahia e Paraná, transportando petróleo e derivados para os 

grandes centros consumidores. Dentre esses pode ser destacado o oleoduto entre 

Paulínia e Brasília, com cerca de 960km de extensão e diâmetros de 20 e 12 polegadas, 

que foi inaugurado em 1996 para transporte de produtos claros, movimentando no ano 

2000 cerca de três milhões e seiscentos e sessenta e sete mil toneladas (FOGLIATTI, et 

al., 2004). 

 O gasoduto Brasil-Bolívia, entre São Paulo e Santa Cruz de La Sierra, com 

diâmetro de 32 polegadas e aproximadamente 2000km, também merece destaque por 

envolver interesses comerciais entre países vizinhos, representando uma das principais 

obras de dutovias iniciadas no final do século passado (FOGLIATTI, et al., 2004). 

3.1.3 Tipos de tubos 

 Existem dois grupos de tubos, classificados conforme seu processo de fabricação 

são eles os tubos com costura (fabricação por soldagem) e os tubos sem costura (que 

podem ser fabricados por fundição, forjamento, extrusão ou laminação). 

 3.1.3.1 Tubos com costura 

 A matéria-prima principal para fabricação de dutos com costura são bobinas ou 

qualquer produto plano de aço que, deverá sofrer relaminação, visando obter espessuras 

intermediárias aos padrões, tolerâncias de espessura muito mais restritas, melhores 

níveis de acabamento superficial e propriedades mecânicas pouco diferenciadas 

(STEFANI, 2008). Essa chapa plana é dobrada e em seguida soldada nas extremidades, 

em três processos principais, o UOE (soldagem reta) e o ERW (soldagem por 

resistência elétrica com alta frequência) para chapas finas e o processo de Soldagem 

Arco Submerso (SAW), para chapas grossas. 

 No processo UOE a chapa inicial é dobrada em forma de “U”, a seguir 

conformada para o fechamento das abas laterais (O) e a formação de um cilindro com 
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chanfro longitudinal. Este cilindro é submetido à soldagem ao longo de seu 

comprimento, e expandido (E) pela aplicação de pressão interna para ajuste das 

dimensões do produto. Nesses processos uma etapa de soldagem é sempre necessária 

para realizar a junção das bordas das chapas, resultando em um cordão de solda 

longitudinal (ou espiral) ao longo de todo o comprimento do tubo (HIPPERT, 2004). O 

procedimento esquemático deste processo é mostrado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Rota de fabricação UOE de soldagem de tubos com costura longitudinal 

(TENARISCONFAB, 2011). 

 O processo conhecido como ERW Electric Resistence Welding se deve ao 

processo de soldagem longitudinal nele utilizado, que é por resistência elétrica, com alta 

frequência. 

Neste método, trata-se de uma corrente de alta frequência, que é induzida para o 

tubo com a costura aberta por meio de uma bobina de indução localizada a frente do 

ponto de soldagem formando um V aberto, cujo vértice está à frente deste ponto, não 

havendo contato entre a bobina e o tubo (Figura 3.2a). A bobina age como o primário de 

um transformador de alta frequência e o tubo com a costura aberta como um secundário 

de uma volta. O caminho da corrente induzida tende a conformar-se ao formato da 
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bobina; a maior parte completa seu caminho em torno do tubo, concentrando-se no 

vértice V (Figura 3.2b). A densidade de corrente de alta frequência é maior nas bordas 

próximas ao vértice; um aquecimento rápido ocorre levando as bordas da chapa a 

temperatura de caldeamento quando chegam ao vértice; os rolos de soldagem forçam a 

união das bordas completando a soldagem (STEFANI, 2008). 

 

Figura 3.2: a) Representação esquemática mostrando o posicionamento do indutor, dos 

rolos de soldagem e do movimento do tubo no processo ERW; b) realização da 

“costura” no tubo (STEFANI, 2008). 

 Com relação à costura do tubo, esta ainda pode ser feita na forma espiral, como 

ilustra a Figura 3.3. O processo para obtenção deste tipo de costura é descrito 

esquematicamente na Figura 3.4. 

 

Figura 3.3: Representação esquemática de um tubo com solda em espiral (TELLES, 

2001). 
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Figura 3.4: Processo de fabricação de tubos com costura helicoidal a partir de bobinas 

laminadas (TENARISCONFAB, 2011). 

 O método de soldagem por arco submerso ou Submerged arc welding (SAW) é o 

mais utilizado para soldagem de tubos de maior espessura. A Soldagem por Arco 

Submerso é um processo no qual o calor para a fusão dos materiais é fornecido por um 

arco elétrico, desenvolvido entre um eletrodo de arame sólido ou tubular e a peça base. 

O arco fica envolvido por uma camada de fluxo granular fundido, cuja principal 

finalidade é estabilizar a descarga elétrica e proteger a poça de fusão da oxidação 

atmosférica. Neste processo de soldagem a difusão do calor para o metal de base é 

fortemente influenciada pelo insumo de calor (heat input), parâmetro que depende da 

tensão, corrente e velocidade aplicadas durante a soldagem. O volume de material 

afetado pelo significativo aumento temperatura e que encontra próxima da poça de 

fusão é denominada zona termicamente afetada (ZTA), onde normalmente as 

propriedades mecânicas do metal soldado são críticas (POLIDO et al., 2005). 
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 3.1.3.2 Tubos sem costura 

Existem processos de fabricação que não envolvem soldagem do material, o que 

resulta em tubos sem cordão de solda ao longo de seu comprimento e são chamados 

tubos sem costura. Esses tubos podem ser fabricados por fundição, forjamento, extrusão 

ou laminação sendo este último o mais aplicado em toda a indústria (TELLES, 2001). 

O processo mais conhecido nesta categoria de tubos sem costura fabricados por 

laminação é o Mannesmann. Este método, segundo TELLES (2001), consiste 

basicamente em cinco operações: 

1. Um lingote cilíndrico de aço, com o diâmetro externo aproximado do tubo que 

se vai fabricar, é aquecido a cerca de 1200ºC e levado ao laminador oblíquo; 

2. O laminador oblíquo possui dois rolos de cone duplo, cujos eixos fazem entre si 

um pequeno ângulo. O lingote é colocado entre os dois rolos, que o prensam 

fortemente, e lhe imprimem ao mesmo tempo, um movimento helicoidal de 

rotação e translação. Em consequência do movimento de translação o lingote é 

pressionado contra o mandril cônico que se encontra entre os dois rolos. O 

mandril abre um furo no centro do lingote transformando-o em tubo. Esse 

processo é mostrado esquematicamente na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Representação esquemática do laminador oblíquo Mannesmann para 

fabricação de tubos por laminação (TELLES, 2001). 
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3. O tubo formado nessa primeira operação tem paredes muito grossas. O mandril é 

então retirado e o tubo, ainda em alta temperatura é levado para o segundo 

laminador oblíquo, com um mandril de diâmetro um pouco maior, afinado as 

paredes do tubo e ajustando outras dimensões; 

4. Depois dessas duas passagens pelos laminadores oblíquos, o tubo estará bastante 

empenado. Essa correção é realizada em máquinas desempenadoras; 

5. Por fim, o tubo sofre uma série de operações de calibragem dos diâmetros 

externo e interno, bem como o alisamento das superfícies. Tais operações são 

feitas em várias passagens em outros laminadores com mandris e em 

laminadores calibradores, como pode ser visto esquematicamente na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Laminadores de acabamento no processo de fabricação de tubos por 

laminação (TELLES, 2001). 

Evidentemente, tubos sem costura são produzidos em materiais com 

comportamento dúctil e em diâmetros externos reduzidos, como por exemplo, na 

fabricação de risers
6
 rígidos de aço utilizados em aplicações offshore, e na produção de 

tubos de aço ferrítico empregados para encamisamento (casing) (HIPPERT, 2004). 

                                                 
6
 Risers são tubulações ou conjunto de tubulações usadas na transferência de fluidos produzidos do fundo 

do oceano até as instalações de superfície ou para a transferência de fluidos de injeção, de controle e gás 

lift das instalações de superfície para o reservatório (FRAINER, 2007). 
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 3.1.4 Aços microligados 

A tendência moderna de se utilizar estruturas cada vez maiores tem levado os 

engenheiros, projetistas e construtores a considerar aços mais resistentes, para evitar o 

uso de estruturas mais pesadas, principalmente no setor de transportes, onde o maior 

interesse se concentra na redução de peso morto da estrutura (CHIAVERINI, 2008).  

 Nesse sentido, foram desenvolvidos os aços microligados, conhecidos também 

como aços de alta resistência mecânica e baixa liga (ARBL), com excelentes 

propriedades mecânicas e amplamente empregados em estruturas fixas (edifícios, 

pontes, reservatórios) e em estruturas móveis (indústria automobilística, ferroviária, 

tubos), que exigem boa trabalhabilidade e soldabilidade do aço (CHIAVERINI, 2008). 

Os aços microligados são aqueles que possuem teores em massa de carbono 

entre 0,05 a 0,25% e teor de manganês até 1,6% e pequenas quantidades de cromo, 

níquel, molibdênio, cobre, nitrogênio, vanádio, nióbio, titânio e zircônio são usadas em 

várias combinações, raramente excedendo de 0,1% o teor de cada elemento 

individualmente e sem ultrapassar um total de 8% em peso da composição (TORRICO, 

2006). A composição máxima destes elementos é mostrada na Tabela 2. 

Tabela 3.1: Porcentagem em massa máxima de ligas na composição do aço microligado. 

Adaptação de CHIAVERINI (2008). 

ELEMENTO % EM MASSA MÁXIMO 

C 0,25 

Mn 1,60 

Si 0,90 

Cu 1,25 

Cr 1,80 

Ni 5,25 

Mo 0,65 

Zr 0,12 

Al 0,20 

S 0,03 

Ti 0,05 

B 0,005 

Nb 0,10 

 

 O bom desempenho dos aços microligados ARBL nos quesitos resistência 

mecânica-tenacidade é devido à combinação de pequeno tamanho de grão, e pequenos 

precipitados finamente dispersos na matriz. Segundo estudos de RATNAPULI e 
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ETRUSCO (1989), a resistência mecânica destes aços pode ser aumentada por meio do 

refinamento de grãos e do mecanismo de endurecimento por precipitação.  

Dessa forma, os graus API X52 até X70 são basicamente aços ARBL nos quais 

os níveis de resistência mecânica e tenacidade são atingidos pela combinação de uma 

microestrutura refinada de ferrita-perlita (ou ferrita-martensita), alta densidade de 

discordâncias (gerada pelo trabalho a frio do material), endurecimento por precipitação 

(causado por carbonetos de Ti, V ou Nb finamente dispersos na matriz ferrítica) e um 

endurecimento adicional causado pela textura/anisotropia no material (HIPPERT, 

2004). O objetivo final é a obtenção de uma microestrutura com presença de fases bem 

selecionadas e refinado tamanho de grão (BARBOSA et al., 2010). 

A prática industrial mais usada para fabricação dos aços ARBL é a laminação 

controlada, onde combinações diversas entre temperatura e quantidade de deformação a 

quente objetivam elevados valores de resistência e tenacidade a partir dos efeitos do 

refino do grão e da precipitação de carbonetos e nitretos dos elementos microligantes 

(SILVA, 2004). 

3.1.4.1 Laminação controlada 

O processamento termomecânico controlado, também conhecido como 

laminação controlada é um procedimento em que os diversos estágios de laminação 

ocorrem com temperatura controlada, quantidade de redução pré-determinada em cada 

passe e a temperatura de acabamento precisamente definida, com objetivo básico de 

deformar os grãos de austenita durante o processo de laminação para se obter grãos 

finos de ferrita durante o resfriamento (ASM, 1993).  

Esse procedimento resulta em um aumento simultâneo de resistência mecânica e 

ductilidade, possibilitando a redução da quantidade de carbono nos aços ARBL, o que 

melhora sua soldabilidade (SILVA, 2004). Além disso, este processo ainda depende das 

características do laminador, da composição química e das propriedades mecânicas 

projetadas para o material e vem ganhando importância em função de sua elevada 

relação de custo-benefício (PORTO, 2010). 

A laminação controlada é iniciada pelo reaquecimento das placas sob alta 

temperatura, geralmente acima de 1150ºC, de forma a permitir a solubilização completa 

dos carbonitretos presentes. Esse procedimento é seguido de uma etapa de deformação a 
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alta temperatura, onde ocorre recristalização completa da austenita. Depois de atingida 

uma determinada espessura, a laminação é interrompida, seguindo-se um período de 

espera até que o material atinja uma temperatura abaixo daquela em que a austenita não 

mais se recristalizará totalmente entre passes (Temperatura de não-recristalização Tnr) 

(GORNI et al., 2003).  

Seguindo no processo, realiza-se a etapa final de deformação, onde a ausência de 

recristalização na austenita provocará o "panquecamento" de seus grãos. Dessa forma, 

um intensificado refino de grão, o qual eleva simultaneamente a resistência mecânica e 

tenacidade do material (GORNI et al., 2003). Esse processo gera mudanças 

microestruturais no aço, como pode ser visto esquematicamente na Figura 3.7. 

Sabe-se que na laminação controlada o aumento da resistência mecânica do 

material é alcançado preferencialmente pelo refino da microestrutura (ou pela obtenção 

de microestruturas duplex de ferrita-martensita, ou ferrita de morfologia não-poligonal), 

do que pelo endurecimento do material com a adição de elementos de liga formadores 

de precipitados, o que resulta em um material com teores reduzidos de elementos de liga 

(baixo carbono equivalente), boa soldabilidade e baixo custo (HIPPERT, 2004).  

 

Figura 3.7: Diagrama esquemático ilustrando os estágios do processo de laminação 

controlada e as mudanças na microestrutura em cada estágio. Adaptação de SHIGA et 

al. (1981). 
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 No Brasil, grandes siderúrgicas fabricam chapas por laminação controlada 

utilizando um equipamento conhecido como laminador de tiras à quente. Na Figura 3.8, 

pode ser visto esquematicamente, o laminador da Cia. ArcelorMittal de Tubarão – ES. 

 

Figura 3.8: Representação esquemática do laminador de tiras a quente da Cia. 

ArcelorMittal Tubarão. Adaptação de PORTO (2010). 

Segundo GORNI (1990), a execução correta da laminação controlada de aços 

microligados requer o conhecimento prévio de suas temperaturas críticas. São elas: 

 Tnr ou T95%: temperatura em que 95% de recristalização da austenita ocorre antes 

que seja interrompida pelo início da precipitação de carbonitretos de elementos 

de liga, ou seja, a temperatura a partir da qual a recristalização da austenita passa 

a não ser total entre os passes de deformação. Localizada na faixa entre Ar3 e 

950ºC; 

 T5%: temperatura sob a qual apenas 5% da austenita se recristaliza antes da 

precipitação. Abaixo desta temperatura a austenita já não sofre nenhuma 

recristalização significativa entre os passes de laminação. Localizada abaixo de 

Ar3. 

3.1.4.2 Delaminação em aços microligados 

 O processo termomecânico de laminação controlada é a alternativa mais 

adequada para obtenção de chapas de aços microligados, que apresentam boas 

propriedades de resistência mecânica e tenacidade, mesmo com baixos teores de 

elementos de liga em sua composição química.  

 Porém, os perfis resultantes deste processo apresentam características 

diferenciadas, em termos microestruturais, conhecidas como delaminações, ou 

separações, que são cavidades que se formam durante o processo de fratura, paralelas à 
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direção de laminação e podem influenciar na tenacidade à fratura do material (SILVA, 

2004).  

 Segundo IPIÑA e KORIN (2012), a ocorrência deste fenômeno está relacionada 

com a triaxialidade de tensões na ponta da trinca, quando a estrutura está sob condições 

de deformação plana, somada com a existência de interfaces fracas orientadas 

perpendicularmente ao sentido da espessura, muito comuns em aços laminados, como 

no caso do API 5L-X70 com uma estrutura bandeada de ferrita e perlita. 

No processo de laminação à quente ocorre a formação de grãos alongados, como 

observado esquematicamente na Figura 3.9, originando uma estrutura bandeada, com a 

fragilização do contorno de grão devido à ocorrência de precipitados (carbonetos e 

nitretos de ligas) formados durante a têmpera, e também podem ser responsáveis para a 

ocorrência de delaminação (YAN et al., 2010). 

 

Figura 3.9: Diagrama esquemático mostrando o aspecto alongado dos grãos na direção 

da laminação do corpo de prova. Adaptação de YAN et al. (2010). 

 As delaminações podem ocorrer de dois arranjos, obstrutor e divisor, 

dependendo da direção de propagação da trinca. No modo obstrutor, a trinca se propaga 

em direção às faces dos planos da estrutura bandeada, ou seja, “quebrando” as camadas 

de perlita que atuam como uma obstrução ao avanço da trinca, como mostrado na 

Figura 3.10a. Já no modo divisor, que é o mais encontrado na prática, a trinca se 

propaga entre as camadas de ferrita, dividindo-as, como observado na Figura 3.10b. 
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Figura 3.10: Representação esquemática dos modos de delaminação: a) modo obstrutor; 

b) modo divisor. Adaptação de JAFARY et al. (2012). 

 A Figura 3.11 mostra esquematicamente a ocorrência de uma delaminação no 

modo divisor. Quando a estrutura é submetida a uma carga P, a elevada σz relacionada 

ao estado plano de deformação pode levar à delaminação provocada pelo 

“descolamento” de uma interface fraca (IPIÑA e KORIN, 2012). HERTZBERG (1996) 

afirma que no momento em que ocorre a delaminação, a tensão σz é reduzida, levando à 

condição de tensão plana e podendo aumentar a tenacidade à fratura do material. 

 

Figura 3.11: Delaminação no modo divisor. Adaptação de IPIÑA e KORIN (2012). 

 Por outro lado, YAN, et al. (2010) mostraram a influência das delaminações em 

diversas propriedades mecânicas de aços de alta resistência mecânica e baixa liga em 
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diferentes temperaturas, comparando corpos de provas laminados em temperaturas 

diferentes. Particularmente, com relação à tenacidade à fratura as delaminações não 

exerceram uma influência significante em ensaios de impacto Charpy na temperatura 

ambiente. 

 Com relação ao estado de tensões que levam à delaminação, diversos modelos 

tem sido propostos. Dentre eles destaca-se o de IPIÑA e KORIN (2012), baseado nas 

Equações de Westergaard-Irwin, considerando sua validade na região elástica na frente 

da ponta da trinca em um material perfeitamente plástico no modo I de aplicação de 

carga. Com essas suposições, as tensões antes da ocorrência da delaminação, no ponto 

A no plano da trinca (Figura 3.12), ou seja, para θ = 0, e em frente à ponta da trinca as 

condições de deformação plana correspondentes são            e    

             .  

 

Figura 3.12: Distribuição da tensão σy antes e depois da delaminação. Adaptação de 

IPIÑA e KORIN (2012). 

Após a delaminação, σz cai para zero nas superfícies livres e, portanto σx e σy 

diminui para o valor do σLE, pois a tensão cisalhante máxima τmáx não pode ser maior do 
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que τLE, que é a metade do valor de σLE. Um resultado qualitativo similar é obtido para o 

caso em que o ponto analisado está dentro da região elástica (ponto B). Percebe-se o 

aumento da zona plástica antes da delaminação (circulo pontilhado vermelho) para 

depois da delaminação (círculo pontilhado azul), nos círculos de Mohrs apresentados na 

Figura 3.12 (IPIÑA e KORIN, 2012). 

 A Figura 3.13 mostra esquematicamente a distribuição de tensões σx, σy e σz no 

eixo Z, onde é notável a diminuição da tensão na região em que a delaminação acontece 

(Z = 0), que coincide com o centro da espessura do corpo de prova. Isto revela a 

considerável perda de triaxilidade causada pela delaminação central (TOFFOLO, 2008).  

 

Figura 3.13: Distribuição das tensões σx, σy e σz no eixo Z antes e depois da 

delaminação. Adaptação de IPIÑA e KORIN (2012). 
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Sobre a forma das delaminações, existem alguns fatores que a influenciam, são 

eles: o modo de carregamento, a temperatura, e o estado de tensões atuante. Em corpos 

de prova retangulares de tração uniaxial, por exemplo, é muito comum que se apresente 

uma única delaminação central (HIPPERT, 2004). Já em corpos de prova de impacto 

Charpy apresentam um sistema de delaminações paralelas de diferentes níveis: a 

delaminação mais profunda forma-se no centro do corpo de prova, na região de meia-

espessura, dividindo o volume de material próximo à fratura em duas partes. Estas, por 

sua vez, são subdivididas por delaminações de segunda ordem, que apresentam metade 

da profundidade da delaminação principal (SHIN, et al. 2009), como pode ser 

observado na Figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Micrografias de impacto da área transversal abaixo da superfície de fratura 

em um corpo de prova de impacto Charpy, mostrando as delaminações: a) ao longo da 

largura; b) fotografia no MEV de uma delaminação individual. Onde B é bainita (SHIN, 

et al. 2009). 

 As delaminações podem ser classificadas também em função das características 

microscópicas e das causas de ocorrência, apresentando-se em dois tipos: delaminações 

de inclusões, formadas a partir de inclusões não metálicas alongadas, como, por 

exemplo, sulfeto de manganês, presentes no material ou alinhada na tira devido ao 

elevado grau de deformação imposto pelo processo de deformação, resultando em uma 

fratura de aspecto fibroso; e delaminações estruturais resultantes de heterogeneidade e 

anisotropia introduzida no material pelo processamento termomecânico, como textura 

cristalográfica e bandeamento microestrutural e fibramento mecânico (PORTO, 2010). 
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O comportamento esperado do material, segundo GUO, et al. (2002), com e sem 

delaminação pode ser visto esquematicamente na Figura 3.15. Nota-se que, além de 

uma espessura BD, as delaminações ocorrerão no material que pode manter baixo nível 

de restrição plástica e mostra que este fenômeno tende a aumentar sua tenacidade à 

fratura (curva contínua). Para uma espessura menor que BD, não apresenta 

delaminações, mas para uma espessura B < B0, ainda há alguma incerteza sobre sua 

tenacidade. A curva pontilhada representa um material que não ocorre delaminações, 

independente da espessura, e a curva é regida, para uma condição de deformação plana, 

pelo parâmetro J1c. 

 

Figura 3.15: Ilustração esquemática mostrando a relação entre tenacidade à fratura (Jc) e 

a espessura de um aço, analisando o comportamento com e sem delaminações. 

Adaptação de GUO, et al. (2002). 

3.1.5 A Norma API 

Tubos para a indústria do petróleo e de mineração devem possuir características 

especiais como alta resistência mecânica, boa soldabilidade, resistência à abrasão, entre 

outras características comuns destes aços microligados, geralmente classificados 

segundo a Norma API (American Petroleum Institute) de acordo com sua aplicação e 

resistência mecânica.  
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Para a classe 5L, os graus de composição química e resistência mecânica variam 

desde API-5L-A25 até o moderno API-5L-X80. Esses já são fabricados no Brasil, mas 

existem pesquisas de desenvolvimento do API-5L-X100 e do API-5L-X120 no mundo, 

como pode ser visto na Figura 3.16. Nas designações compostas pelas letras A ou X, os 

dois últimos dígitos especificam valores mínimos de limite de escoamento do material, 

em unidades imperiais inglesas (1000lb/in
2
 = ksi

7
). Assim, aços API 5L-X70 

apresentam valor mínimo de tensão limite de escoamento igual a 70 ksi (~ 480 MPa) 

(HIPPERT, 2004). 

 

Figura 3.16: Evolução na produção de aços API (TAISS, 2007). 

Além das especificações supracitadas, existe ainda, na Norma API-5L os níveis 

PSL1 e PSL2 classificação de acordo com a composição química e as propriedades 

mecânicas, sendo que a diferença básica entre um nível e outro é o rigor no 

detalhamento e nos requisitos técnicos, como pode ser visto na Tabela 3.2. Tubos 

enquadrados na especificação PSL2 devem apresentar um controle mais minucioso da 

composição química do material e valores definidos de tenacidade e resistência à tração. 

A melhor escolha destes aços dependerá de seu emprego e das condições de operação 

do duto (FRANCISCO, 2009).  

                                                 
7
 ksi = libra por polegada ao quadrado multiplicado por 1000 (1ksi = 6,894757 MPa) 
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Segundo PORTO (2010), para graus superiores ao X70, a Norma estabelece que 

o nível de especificação de produtos a ser utilizado é o PSL2, sendo, portanto, 

mandatório o atendimento aos requisitos de carbono equivalente, tenacidade, limite de 

escoamento máximo e limite de resistência máximo. 

No Apêndice A, encontram-se as Tabelas A1 e A2, em que podem ser 

observadas as especificações de composição química e os requisitos mínimos de 

resistência mecânica dos aços API para os níveis PSL1 e PSL2, respectivamente, 

conforme a Norma API (2007). A composição química mínima exigida dos aços não 

leva em consideração a adição compulsória de elementos de liga. Entretanto, 

microadições de elementos como Ti, Nb e V são permitidas, dependendo do tipo de 

aplicação e das exigências do cliente. 

Em aços com maiores níveis de resistência mecânica (X60 até X80), a Norma 

API permite que o fabricante modifique a composição química estipulada, porém deve-

se atingir as metas de resistência mecânica prescritas para cada grau desejado 

(TOFFOLO, 2008).  

Segundo GUO et al. (2002), não é comum em outras Normas como ASTM ou 

AISI, que se exija um limite máximo para as tensões limite de escoamento e limite de 

resistência mecânica (Tabela A3). Nos aços para dutos, essa exigência tem o objetivo de 

se definir limites máximos de resistência mecânica e evitar a formação de gradiente de 

resistência significativos em regiões de solda circunferencial do tubo, devido à eventual 

discrepância entre a resistência mecânica do metal e a zona termicamente afetada do 

metal de adição. 

Com relação às faixas de Limite de Escoamento e Limite de Resistência, para 

vários graus há uma sobreposição de valores. Por exemplo, para os graus de aço X65 e 

X70, valores de Limite de Escoamento na faixa entre 531-600 MPa e Limite de 

Resistência na faixa de 565-758 MPa atendem à especificação de ambos, o que significa  

que um material com estas propriedades se enquadraria em graus diferentes.  Esta 

peculiaridade do aço API é geralmente utilizada por empresas fabricantes, com o 

objetivo de minimizar a variedade de matérias-primas disponíveis para a confecção de 

tubos (HIPPERT, 2004). 

Já com relação ao valor do alongamento percentual mínimo para cada grau, a 

Norma API 5L fornece em ábacos, em função da geometria e das dimensões dos corpos 
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de prova (CP) submetidos a ensaio mecânico. Nos corpos de prova retangulares, por 

exemplo, o valor de alongamento mínimo é determinado pela Equação 3.1 (no SI):  

       
    

   
   

                                                                                                            

onde e é o alongamento mínimo especificado para L0 = 50mm, onde L0 é o 

comprimento útil inicial do corpo de prova, A é o menor valor entre a área da seção 

transversal do corpo de prova retangular e 485mm
2
; e σL.R. é a tensão limite de 

resistência mínima especificada para cada grau (MPa).  

Assim, o valor determinado de alongamento em aço X70 é igual a 12,7%. Para 

este mesmo material, em corpos de prova cilíndricos de seção transversal igual a 

63,6mm
2
 (∅ = 9mm), o alongamento mínimo exigido é 15%.  Em termos comparativos, 

tomando-se como referência corpos de prova cilíndricos com diâmetro igual a 12mm 

(seção transversal ~ 113mm
2
), o alongamento mínimo especificado varia de 20% para o 

grau X52, 19% para grau X56, 18% para X60, 18% para X65, 17% para X70, e 15% 

para X80 (HIPPERT, 2004).  

Finalizando esta análise, em termos de tenacidade ao impacto do material, o 

nível de especificação PSL1 não define valores mínimos exigidos. No entanto no nível 

PSL2 todos os graus de aços devem ser submetidos a ensaios de impacto Charpy a 0°C 

e apresentar resultados superiores a 27J e 41J para corpos de prova de orientação 

transversal e longitudinal à chapa, respectivamente. Em especial para o aço X80, a 

Norma API especifica 68J (transversal) e 101J (longitudinal) como valores mínimos de 

energia absorvida em ensaios de impacto Charpy (HIPPERT, 2004). 

3.1.5.1 Composição química dos aços API 

Os tubos para a indústria de petróleo, gás e mineração são fabricados com aços 

microligados da classe API, devido as suas características de alta resistência mecânica, 

sem perder tenacidade, boa tenacidade à fratura em baixas temperaturas, boa 

conformabilidade e boa soldabilidade (TORRICO, 2006). 

Como pode ser observado na Tabela 3.2, a Norma API exige a adição de certos 

elementos, estabelecidos em valores máximos. Cada elemento propicia ao aço 

características especificas, que serão comentadas neste tópico. 
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Conforme a Norma API (2007), para cada redução de 0,01% do carbono 

máximo especificado, é permitido o acréscimo de 0,05% do máximo especificado para o 

manganês desde que não seja ultrapassado 2,00%.  O Carbono Equivalente
8
 (Ceq) deve 

ser avaliado quando o teor de carbono for superior a 0,12%, pela Equação 3.2.  Se este 

teor for menor ou igual 0,12% deve ser calculado utilizando a fórmula do Parâmetro de 

Medição de Trinca (Pcm), Equação 3.3. 

Tabela 3.2: Composição química máxima dos aços API-5L X70 e X80 (API, 2007). 

Composição Química - Teor Máximo (%) 

Grau C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo Nb+Ti+V Ceq 2,3 Pcm 2,3 

X70 
0,1 0,45 

1,7 
0,025 0,015 0,5 1,0 0,5 0,5 0,15 0,43 0,25 

X80 1,85 

 

 

      
  

 
 

       

 
 

     

  
                                                          

      
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
                                    

 

Carbono: para o aumento da resistência mecânica, o carbono é o elemento que 

apresenta a melhor relação custo/benefício, porém sua adição tem efeito 

negativo na tenacidade ao impacto e soldabilidade dos aços, como pode ser visto 

na Figura 3.17. Observa-se que com o aumento do teor de carbono eleva-se a 

temperatura de transição dúctil-frágil no ensaio de impacto Charpy (ITT – 

“Impact Transition Temperature”) e uma redução na máxima energia absorvida 

(HEISTERKAMP, et al., 1993). 

o No processo de soldagem, o carbono dissolve na matriz dando origem a 

microestruturas de comportamento frágil na zona termicamente afetada o 

que pode gerar trincas a frio, dependendo da dureza e do teor de 

hidrogênio introduzido pelos consumíveis de solda (GRAY, 2007). 

                                                 
8
  É uma fórmula empírica que quantifica o efeito individual de cada elemento na dureza do aço e o risco 

de ocorrência de trincas induzidas por hidrogênio (PORTO, 2010). 
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Segundo PORTO (2010), o efeito do carbono na soldabilidade do aço é 

expresso pelas fórmulas de carbono equivalente – Ceq ou Pcm (Equações 

3.2 e 3.3). Quanto maior o resultado desses parâmetros, maior será a 

susceptibilidade de ocorrência de trinca principalmente na região da zona 

termicamente afetada no processo de soldagem, afetando, portanto, a 

soldabilidade do aço. 

 

Figura 3.17: Efeito do teor de carbono na tenacidade ao impacto Charpy dos aços. 

Adaptação de HEISTERKAMP, et al. (1993). 

 Manganês: a adição de manganês em um aço microligado tem o objetivo de 

aumentar a soldabilidade e tenacidade da estrutura em substituição ao carbono, 

que causa consequências não desejáveis. A combinação do manganês com o 

carbono acarreta no aumento de tenacidade ao impacto, sem afetar as 

propriedades mecânicas (GLADMAN, 1997). Sua influência nas propriedades 

mecânicas é tal que, em média, para cada 1% de manganês adicionado, a 

resistência à tração aumenta 100 MPa.  Para aços temperáveis, aumenta a dureza 

após a têmpera. Desoxidante, forma MnS, o qual impede trincas a quente 

causado por fusão em contornos de grão de filmes de FeS (TOFFOLO, 2008).  

 Silício: atua como elemento desoxidante e combinando-se com o alumínio reduz 

o teor de oxigênio do aço. Além disso, este elemento facilita o endurecimento 

por solução sólida, aumentando a resistência mecânica do material (GRAY, 
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2007). Segundo TOTTEN (2006), o silício aumenta a dureza, a resistência à 

corrosão, a razão entre o limite de escoamento e limite de resistência e o limite 

de escoamento do material. 

 Fósforo: é considerado como uma impureza no aço devido à sua segregação 

durante a solidificação. Essa segregação ocorre em contorno de grão, causando 

fragilização em aços ligados, especialmente em aços com Mn, Cr, Mn-Si, Ni-Cr 

e Cr-Mn (TOTTEN, 2006). O fósforo, da mesma forma que o carbono e o 

manganês favorece a formação de microestrutura de ferrita-perlita bandeada e 

formação de martensita/austenita retida na zona termicamente afetada após 

processo de soldagem (GRAY, 2007). 

 Enxofre: trata-se de um elemento muito prejudicial aos aços, pois diminui a 

ductilidade, a tenacidade à fratura e a soldabilidade. Forma sulfeto com o ferro, 

deixando o aço quebradiço, e forma o sulfeto de manganês, favorecendo a 

usinagem, pela formação de cavacos que se quebram facilmente (SILVIA, 

1986).   

 Alumínio: forte formador de óxido e de nitreto, sendo usado amplamente como 

desoxidante e também com o objetivo de retirar nitrogênio da solução sólida 

(GRAY, 2007). 

 Nitrogênio: este elemento é introduzido no aço pela atmosfera ou adição de 

ferro-ligas contaminados como Fe-Mn, Fe-Cr ou Si-Mn, sendo considerado 

como uma impureza (GRAY, 2007). Segundo PORTO (2010), o nitrogênio 

forma precipitados de TiN, AlN e Nb (C, N) na faixa de temperatura de 

recristalização da austenita, reduzindo o crescimento do grão austenítico. O 

nitrogênio, quando não estiver na forma de precipitado, é prejudicial à 

tenacidade do aço.  

 Molibdênio: Segundo PAXTON e BAIN (1966) a adição de pequenas 

quantidades deste elemento melhora a temperabilidade do aço. Já LEE, et al. 

(2000) mostraram que o molibdênio aumenta o efeito de endurecimento por 

precipitação, em aços microligados contendo Nióbio. Além disso, o Mo favorece 

a formação de ferrita acicular e bainita levando a um aumento no limite de 

escoamento e de resistência no aço API-5L X80 (JUNHUA, et al., 2004).  

 Cromo: Cromo é usado sozinho ou em combinação com níquel (~0,15%) ou 

molibdênio (~0,12%) para produzir pequena fração das fases 
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martensita/austenita, reduzindo as Bandas de Luders
9
 no ensaio de tração e a 

redução da tensão limite de escoamento obtido no ensaio de tração transversal ao 

comprimento do tubo em amostras retiradas de tubos (efeito Bauschinger) 

(TOTTEN, 2006). Quando combinado com resfriamento acelerado, é possível se 

obter microestruturas com ferrita acicular/bainita. A adição deste elemento 

apresenta como benefício a redução de segregação de impurezas em contorno de 

grão como P e Sn tendo em vista que o cromo, ao contrário do manganês, níquel 

e cobre, mantém o campo da ferrita e aumenta o tempo de residência da placa 

nas temperaturas desta fase que apresenta maior taxa de difusão que a austenita 

(GRAY, 2007). 

 Níquel, Titânio, Nióbio e Vanádio: Os efeitos positivos são obtidos a partir de 

uma combinação destes elementos na composição do aço. Segundo PARK, et al. 

(1994), adição 0,03 a 0,05% de nióbio em um aço com 0,07%C, 1,9%Mn e 

0,015%Ti provocou um aumento de cerca de 70 MPa no limite de escoamento 

do material e 30 MPa no limite de resistência, como pode ser observado na 

Figura 3.18. Isto mostra que o nióbio é um elemento muito efetivo para o 

aumento do limite de escoamento.  

o Ainda segundo PARK, et.al. (1994), adicionar Nb e Ti ao mesmo tempo 

é mais eficaz do que só adicionar Ti, isto porque se obtém um tamanho 

de grão mais refinado como resultado da “inibição” da recristalização 

durante a laminação. Ao se adicionar 0,05% de vanádio aumenta-se 50 

MPa tanto no limite de escoamento como no limite de resistência do 

material enquanto que, o molibdênio aumenta o limite de resistência do 

material em 70 MPa e não altera o limite de escoamento (PARK, et al. 

1994). 

 Cobre: sua adição na liga é uma combinação com a mesma quantidade de 

níquel com a finalidade de melhorar a tenacidade da zona termicamente afetada 

quando são utilizadas altas taxas de aquecimento durante o processo de 

                                                 
9
Regiões de deformação plástica localizada, cuja nucleação e propagação produzem o chamado 

escoamento descontínuo, também conhecido como efeito Piorbet. Esse fenômeno, observado em alguns 

materiais metálicos durante a transição do comportamento elástico para o comportamento plástico, é 

classicamente associado à interação das discordâncias com átomos de soluto intersticiais, que agem no 

sentido de imobilizá-las com a formação de atmosferas, em posições de menor energia na rede cristalina 

(DIETER, 1988). 
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soldagem (SAW com elevadas espessuras), para este caso, o teor típico de cobre 

é entre 0,12 e 0,17% (GRAY, 2007). 

 

Figura 3.18: Efeitos da adição de nióbio na resistência mecânica de um aço API 5L 

X80 contendo 0,07%C – 1,9%Mn – 0,015Ti. Adaptação de PARK, et.al. (1994). 

 Boro: este elemento tende a deslocar a curva de transformação austenita-ferrita 

para a direita, o que promove a formação de estrutura bainítica, responsável 

pelas excelentes propriedades mecânicas dos aços da classe API (MEUSER, et 

al., 2005). 

 Cálcio: é adicionado ao aço no processo de laminação controlada para o 

controle da morfologia das inclusões de sulfeto (SILVA, 2004). O teor ideal de 

cálcio a ser utilizado depende o teor de enxofre, entretanto, tem-se mostrado 

empiricamente mais adequado teores por volta de 0,0010 a 0,0025% (GRAY, 

2007). 

3.1.5.2 Microestrutura dos aços API 

 Basicamente, a microestrutura predominante em aços API-5L X70 é a ferrita 

acicular, que exibe uma combinação de alta resistência mecânica com alta tenacidade à 

fratura, devido ao seu reduzido tamanho de grão. Mas esta pode ser dividida em ferrita 

poligonal, “quase-ferrita” poligonal ou ferrita massiva, ferrita bainítica granular e ferrita 
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bainítica dependendo do controle de temperatura no processo de laminação (WANG, et 

al., 2009). 

 O mecanismo de formação da ferrita acicular é considerado misto, ou seja, uma 

mistura de mecanismos de difusão e cisalhamento. Estudos com difração de raios-X têm 

mostrado que a ferrita acicular possui baixa solubilidade de carbono, portanto, o 

crescimento de grãos da ferrita acicular acarreta no particionamento do carbono para a 

austenita ao seu redor, aumentando o carbono da austenita que gerará ilhas de 

martensita e austenita retida muito fina, que aumenta a resistência mecânica, mas afetam 

negativamente na tenacidade à fratura (POURKIA e ABEDINI, 2008); (WANG, et al., 

2009); (PORTO, 2010).  

 Como foi mostrado por WANG, et al. (2009) tanto a ferrita acicular quanto a 

ferrita poligonal, atendem aos requisitos de limite de escoamento da Norma API-5L 

X70, mas quando comparada com a ferrita poligonal, observa-se que a ferrita acicular 

apresenta menor tamanho de grão e maior densidade de discordâncias, como mostrado 

na Figura 3.19. 

 

Figura 3.19: Distribuição de tamanho de grão (a) e densidade de discordância (b) entre 

ferrita poligonal e ferrita acicular. Adaptação de GUO (2002). 

YAN, et al. (2010) relataram também a presença de bainita inferior contendo 

ripas de ferrita com cementita alongada e alta densidade de discordâncias, bem como 

grande heterogeneidade entre os tamanhos de grão, uma das características marcantes 

deste material, como pode ser vista na Figura 3.20. 
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Figura 3.20: Comparação entre o tamanho de grão das microestruturas típicas 

encontradas em aços API-5L X70, (a) ferrita poligonal e (b) ferrita acicular. Adaptação 

de WANG, et al. (2009). 

 Outra característica microestrutural marcante, em aços submetidos a tratamentos 

termomecânicos, é a presença de bandeamento de ferrita e perlita (Figura 3.21) e como 

já foi comentado, esta é uma microestrutura proveniente dos processos de laminação a 

quente.  

 

Figura 3.21: Fotografia da microestrutura de um aço ABNT 1020 submetido a 

tratamento de laminação a quente. A fase clara é ferrita e o constituinte escuro é a 

perlita. Ataque: Nital 2%. Microscopia óptica (KRAUSS, 2003). 
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3.2 A Mecânica de Fratura Elasto-Plástica (MFEP) 

 Segundo ANDERSON (2005), a Mecânica de Fratura Linear Elástica (MFLE) é 

válida somente quando uma deformação plástica do material está confinada em uma 

pequena região ao redor da ponta da trinca. No entanto, tal condição é encontrada 

somente para fratura em deformação plana de materiais metálicos de alta resistência 

mecânica e para fratura de materiais com comportamento frágil, como vidros em 

temperatura ambiente, cerâmicas, rochas e gelo (EWALDS e WANHILL, 1993).  

Em muitos materiais é praticamente impossível caracterizar seu comportamento 

com a MFLE, e um modelo alternativo da Mecânica de Fratura é necessário, a Mecânica 

de Fratura Elasto-Plástica (MFEP), que se aplica aos materiais que apresentam 

comportamento não-linear, ou seja, deformação plástica na ponta da trinca 

(ANDERSON, 2005). Para estes materiais o tamanho da zona plástica na ponta da 

trinca deverá ser significativo em relação à sua espessura (GODEFROID, 1995b). 

Para o comportamento elasto-plástico, HUTCHINSON (1968) e RICE & 

ROSENGREN (1968), mostraram que o campo de tensão e de deformação na frente de 

uma trinca estacionária, pode ser descrito por um fator único denominado integral-J, ou 

por meio do Deslocamento de Abertura na Ponta da Trinca (CTOD). A MFEP estende o 

campo da Mecânica de Fratura para descrever o comportamento da fratura além do 

regime elástico, mas ela também é limitada. Logo a MFEP não pode tratar de todos os 

casos dos chamados colapsos plásticos (EWALDS e WANHILL 1993).  

Segundo GODEFROID (1995b), em um material dúctil com comportamento 

totalmente plástico pode ser utilizado a Mecânica de Fratura Plástica Bi-Paramétrica 

(MFP). A Figura 3.22 mostra as faixas de aplicação para as teorias da Mecânica de 

Fratura. 
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Figura 3.22: Representação esquemática das faixas de aplicação da MFLE e da MFEP 

nos vários regimes de comportamento em fratura. Adaptação de EWALDS e 

WANHILL (1993). 

 Conforme CÂNDIDO, et al., (2010), para materiais com comportamento elasto-

plástico, a tenacidade à fratura é descrita pelos seguintes parâmetros, e serão descritos 

resumidamente no tópico a seguir: 

 δC = Deslocamento crítico de abertura de trinca (CTOD);  

 JIC = Valor crítico da integral J;  

 JR ou δR = Resistência ao crescimento estável da trinca.   

 

3.2.1 Parâmetros de tenacidade à fratura 

 Os parâmetros que medem a tenacidade à fratura de um material são a Integral J 

e o CTOD e serão resumidamente comentados neste tópico. 

 3.2.1.1 A integral J 

Em 1968, James R. Rice publicou um trabalho no qual propôs e discutiu o 

potencial de uma integral de linha independente do caminho de integração, denominada 
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por ele integral J, na caracterização da fratura em materiais elásticos não-lineares, 

tornando-se um dos parâmetros mais aceitos para quantificar a fratura em condições 

elasto-plásticas (ANDERSON, 2005). 

Essa integral caracteriza as condições de tensão e deformação, existentes no 

vértice da trinca em um material com comportamento elasto-plástico e representa a 

diminuição da energia potencial associada a um acréscimo infinitesimal no 

comprimento de trinca. Assim, quando for atingido um valor crítico, denominado JIc, a 

fratura ocorrerá (CÂNDIDO, et al., 2010). 

Considere um percurso anti-horário arbitrário (Γ) num contorno fechado ao 

redor da ponta da trinca, como mostrado na Figura 3.23.  

 

Figura 3.23: Contorno arbitrário ao redor da ponta da trinca (ANDERSON, 2005). 

A Integral J de Rice é dada pela Equação 3.4: 

          

   

  
   

 

                                                                              

Em que: 

 w é a densidade de energia de deformação elástica dada pela Equação 3.5: 

      

   

 

                      
  

    
                                                           

 Ti são os componentes do vetor de tração definidos pela Equação 3.6: 

                                                                                                                      

 ui é o vetor deslocamento dado pela Equação 3.7: 
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ds representa um comprimento incremental sobre o contorno Γ. Rice mostrou que o 

valor da Integral J é independente do caminho de integração ao redor da trinca, podendo 

ser chamada de uma Integral Independente do Caminho. 

Na prática, a integral J é dividida em duas componentes, uma elástica e uma 

plástica, ou seja (Equação 3.8): 

                                                                                                              

A componente elástica é computada a partir da sua relação com o fator de 

intensidade de tensão J(t), Equação 3.9, e com a definição geral para o fator de 

intensidade de tensão K, Equação 3.10 (CÂNDIDO, et al., 2010). 

     
      

 
      

 
                                                                                

 

    
 

 
                                                                                                        

Onde: K é o fator de intensidade de tensão na ponta da trinca;        é função da 

geometria do material; σ é a tensão nominal aplicada no material;   é o tamanho da 

trinca presente no material;   é o coeficiente de Poisson e E, o módulo de elasticidade. 

 A componente plástica em cada ponto da curva de resistência pode ser estimada 

pela área plástica situada abaixo da curva carga x deslocamento (CÂNDIDO, et al., 

2010). Neste trabalho, o corpo de prova utilizado foi do tipo SENB, por isso a equação 

para a componente plástica será a Equação 3.11: 

                  
 

      
  

               

  
      

           

      
            

onde Apl é a área plástica abaixo da curva carga x deslocamento conforme representada 

na Figura 3.24, e b é o comprimento do ligamento remanescente do corpo de prova. 
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Figura 3.24: Curva de carga versus deslocamento do ponto de apoio mostrando a 

energia plástica absorvida por um corpo de prova durante o ensaio de JIC. Adaptação de 

ANDERSON (2005). 

 No ensaio de tenacidade à fratura baseado no parâmetro da integral J, o objetivo 

é traçar a curva de resistência J-Δa (Integral J em função da extensão da trinca), 

mostrada esquematicamente na Figura 3.25. Essa curva inicia-se a partir da existência 

de uma trinca bem aguda (pré-trinca por fadiga) e o material está descarregado. Ao se 

iniciar o carregamento, a ponta da trinca embota e este embotamento aumenta com a 

elevação da carga. No instante em que ocorre o primeiro avanço da trinca, uma medida 

para a tenacidade a fratura é definida, dada por JIc (ANDERSON, 2005). 

 

Figura 3.25: Representação esquemática de uma curva J-Δa para um material dúctil. 

Adaptação de ANDERSON (2005). 
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 A curva da Figura 3.25 pode ser gerada de duas formas: com utilização de vários 

corpos de prova ou de apenas um corpo de prova. Na primeira forma uma série de 

amostras idênticas são carregadas, cada uma em um nível de carga distinto e, 

posteriormente, descarregadas. Em boa parte dessas amostras ocorrerá crescimento 

estável de trinca que é marcado por oxidação em um forno ou trincamento por fadiga, 

ambos os procedimentos realizados após o ensaio. Cada amostra então é fraturada, e a 

extensão da trinca é medida na superfície de fratura (CANDIDO et al., 2010). 

A segunda maneira de se obter a curva J-Δa, consiste em utilizar um único corpo 

de prova (single specimen), por meio do método de flexibilidade no descarregamento, 

ou compliance que é o inverso da rigidez, conforme ilustrado na Figura 3.26. Este 

método consiste em pequenos descarregamentos periódicos (cerca de 10% da carga 

real) do corpo de prova, enquanto se determina a curva de carga versus deslocamento. A 

inclinação 1/C das linhas geradas durante o descarregamento parcial representa as 

medidas da flexibilidade elástica do corpo de prova. Assim, o comprimento de trinca é 

calculado em intervalos regulares de ensaio, por meio da medição da flexibilidade da 

amostra após o respectivo carregamento parcial (ANDERSON, 2005).  

 

Figura 3.26: Método do descarregamento do corpo de prova para monitoramento do 

crescimento de trinca em ensaio de tenacidade à fratura. Adaptação de ANDERSON 

(2005). 

A Norma de ensaio ASTM E1820 (2009) fornece uma expressão polinomial, 

que relaciona a compliance com a razão a/W. Este procedimento requer tamanhos de 

trinca relativamente grandes, (             ) porque a técnica de medição da 

compliance não é suficientemente sensível para          (CANDIDO et al., 2010). 
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Dessa forma, a partir dos valores do tamanho de trinca inicial a0, crescimento de 

trinca Δa e carga aplicada σ, associados às Equações 3.9, 3.10 e 3.11 cada 

descarregamento parcial da Figura 3.26 gera um par J-Δa, dando origem à curva J-R 

ilustrada na Figura 3.27. Para que a curva J-R tenha crescimento de trinca controlado 

por J, os valores obtidos de integral J e correspondentes extensões de trinca devem estar 

contidos numa região delimitada pelos valores de Jmáx (máxima integral J) e Δamáx 

(máxima extensão da trinca) definidas pelas Equações 3.12 e 3.13 (ANDERSON, 

2005), considerando-se nas Equações 3.12, qual das duas leva ao menor valor de Jmáx: 

     
     

  
           

    

  
                                                                           

 

                                                                                                                  

Onde b0 é o ligamento remanescente, dado por        e σy é dado pela Equação 

3.14: 

   
       

 
                                                                                                        

 

Figura 3.27: Determinação do parâmetro JQ a partir da curva J-R. Adaptação de 

ANDERSON (2005). 
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 O valor de JQ (valor crítico) será definido como interseção entre a curva 

representada pela Equação 3.12 e a reta inclinada a partir de Δa = 0,2 mm. Assim, 

JQ=JIC uma vez atendido o requisito de dimensões do corpo de prova nas Equações 3.12 

e 3.13. 

 3.2.1.2 O Método CTOD 

 Em seu trabalho, WELLS (1961) tentou medir valores de K1C em aços 

estruturais, mas ele descobriu que esses materiais não podiam ser caracterizados pela 

MFEL, pois apresentava alta plasticidade na ponta da trinca. Enquanto examinava 

amostras fraturadas, Wells percebeu que o grau de arredondamento na ponta da trinca 

era proporcional à tenacidade do material. Essa observação levou Wells a propor a 

abertura da ponta da trinca como uma medida de tenacidade à fratura. Atualmente este 

parâmetro é conhecido como Deslocamento de Abertura da Ponta da Trinca (Crack Tip 

Opening Displacement) ou CTOD (ANDERSON, 2005). 

 Segundo a Norma ASTM E1290 (2004) o parâmetro CTOD é definido como o 

deslocamento da trinca devido ao deslocamento plástico e elástico em diversos locais 

definidos próximos à ponta da trinca (antes da aplicação da carga). 

 Existem diferentes definições para avaliar o CTOD, sendo que as duas mais 

conhecidas são: o deslocamento normal ao plano da trinca em relação à posição original 

de sua ponta (Figura 3.28a) e a distância entre as intersecções de duas retas ortogonais 

posicionadas na ponta deformada da trinca com as suas faces (Figura 3.28b).  A segunda 

definição foi proposta por RICE (1968a) sendo a mais usada para medir o CTOD em 

análises numéricas por elementos finitos. 

 

Figura 3.28: Outras definições de CTOD, segundo RICE (1968a), (a) medida pelo 

deslocamento da ponta da trinca original; (b) medida pelo intercepto a 90º. Adaptação 

de ANDERSON (2005). 
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 No trabalho de WELLS (1961), ele considerou a ponta da trinca com uma 

pequena zona plástica, proposta paralelamente por IRWIN (1960), mostrada na Figura 

3.29, e demonstrou que a ocorrência de plasticidade limitada à frente da trinca poderia 

ser interpretada como um incremento “efetivo” do seu comprimento. Esta análise 

relaciona o valor de CTOD com o fator de intensidade de tensão no limite de 

escoamento em pequena escala (GODEFROID, 1995b). 

 

Figura 3.29: Representação esquemática do CTOD como o deslocamento efetivo nos 

limites da zona plástica. Adaptação de ANDERSON (2005). 

Assim, o deslocamento uy será (Equação 3.15): 

   
   

  
     

  

  
                                                                                            

Onde μ representa o módulo de cisalhamento, k = 3 - 4ν para estado plano de 

deformação e k = (3 – ν)(1 + ν) para estado plano de tensão; ν é o coeficiente de 

Poisson e    
 

  
 

  

   
 
 

. 

Dessa forma, WELLS (1961) relacionou o CTOD com o fator de intensidade de 

tensões, de acordo com a Equação 3.16: 

   
    

 

       
                                                                                                         

Onde δ representa a medida do CTOD, E é o módulo de elasticidade do material e σLE é 

a tensão de referência igual ao limite de escoamento. 

 Outra definição para o parâmetro CTOD foi proposta por BURDEKIN e STONE 

(1966), baseados na zona plástica definida por DUGDALE (1960). Segundo este 
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modelo, para uma chapa fina carregada sob tração, o escoamento estará confinado em 

uma estreita região posicionada nas proximidades da linha da trinca. Assim, a zona 

plástica é modelada pela magnitude de escoamento das tensões de fechamento nesta 

região da ponta da trinca e a medida do CTOD é dada pela abertura da ponta da trinca 

no final da faixa de escoamento (ANDERSON, 2005), como pode ser observado na 

Figura 3.30. Nesse caso, a expressão para o CTOD é dada por: 

  
     

  
      

  

    
                                                                                          

 

Figura 3.30: Definição do CTOD como o deslocamento da trinca efetiva nos limites da 

faixa de escoamento. Adaptação de ANDERSON (2005). 

Expandindo em série a Equação 3.17, tem-se: 

  
     

  
 
 

 
 

  

    
 
 

 
 

  
 

  

    
 
 

    
  

 

    
   

 

 
 

  

    
 
 

          

Tomando em primeira aproximação apenas o primeiro termo da série (que corresponde 

considerar σ << σLE – solicitação no regime elástico), vem: 

  
  

 

    
                                                                                                                              

 Em primeira aproximação, a Equação 3.19 fornece o valor de CTOD para uma 

condição elástica. Comparando-se as Equações 3.16 e 3.19, nota-se que os modelos de 

Wells e Burdekin e Stone chegam à mesma conclusão por caminhos diferentes 

(GODEFROID, 1995b). Atualmente, o cálculo de CTOD é baseado na Norma ASTM 

E1820 (2009) considerando as componentes elástica e plástica do CTOD, em qualquer 

ponto da curva deslocamento, em função dos valores de Jplástico e Jelástico.  
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3.2.2  Ensaios de tenacidade à fratura 

 Segundo CANDIDO, et al. (2010), um ensaio de tenacidade à fratura tem por 

objetivo a medição da resistência de um material à propagação de trinca. Trata-se, 

portanto, da determinação de um parâmetro de tenacidade, que pode ser K1C, J1C ou δ1C. 

Essa medição é feita a partir de um corpo de prova com uma pré-trinca por fadiga que é 

submetido a uma carga para induzir uma das seguintes respostas: 1) Crescimento 

instável de trinca (um único ponto que representa a tenacidade à fratura do material); 2) 

Crescimento estável de trinca (curva contínua de variação da tenacidade com o avanço 

da trinca) (ASTM E1820, 2009). 

 Uma grande variedade de organizações pelo mundo publica procedimentos 

padrão de medição da tenacidade à fratura. A primeira Norma para o ensaio CTOD, 

BS5762, foi publicada na Grã-Bretanha em 1979. Uma versão americana, ASTM 

E1290, foi publicada em 1989. A norma mais recente disponível é a ASTM E1820 

(2009) que é mais completa e que inclui os parâmetros K, J e CTOD (TOFFOLO, 

2008). 

 A seguir serão mostrados os procedimentos padrão para um ensaio de tenacidade 

à fratura, segundo a Norma ASTM E1820 (2009), dando ênfase ao método da Integral J, 

modelo que será adotado neste trabalho. 

3.2.2.1 Configurações dos corpos de prova 

Para a realização do ensaio de tenacidade à fratura é necessária a confecção de 

corpos de prova de acordo com um dos cinco tipos aceitos pela Norma ASTM, 

conforme listado abaixo e representado na Figura 3.31 (ANDERSON, 2005). 

a) Compact Tension (CT); 

b) Single Edge Notched Bend (SENB); 

c) Middle Tension (MT); 

d) Disc Compact Tension (DCT); 

e) Arc Tension (AT). 
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Figura 3.31: Representação esquemática de corpos de prova padrão para ensaios de 

tenacidade à fratura. Adaptado de (ANDERSON, 2005). 

Cada um desses corpos de prova apresenta três importantes dimensões: o 

comprimento de trinca (a), a espessura (B) e a largura (W). Na maioria dos casos tem-se 

                     . 

Segundo a Norma ASTM E1820 (2009), para a medida de tenacidade à fratura 

num ensaio de Integral J, são aceitos os corpos de prova C(T) e o de flexão em três 

pontos SE(B), que será utilizado neste trabalho e está mais bem representado na Figura 

3.32, onde P é a carga aplicada, W é a largura do corpo de prova, S é a distância entre os 

apoios, a é o comprimento do entalhe mais a pré-trinca pro fadiga e v é a abertura inicial 

da boca do entalhe. Para este ensaio, deve-se considerar 0,45 ≤ a0/W ≤ 0,70 e S/W = 4. 

Outra importante informação sobre os corpos de prova num ensaio de tenacidade 

à fratura é a orientação destes em relação ao local de onde foram extraídos, pois estes 

materiais são raramente homogêneos e isotrópicos fazendo com que sua microestrutura 

e, portanto, suas propriedades mecânicas sejam sensíveis à direção de análise 

(ANDERSON, 2005). Desta forma, todos os corpos de prova devem possuir uma 

indicação de sua orientação conforme as notações da ASTM mostradas nas Figuras 3.33 

e 3.34. 
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Figura 3.32: Representação esquemática do corpo de prova do tipo SENB preparado 

para ensaio de flexão em três pontos (DONATO, 2008). 

 

Figura 3.33: Notação da ASTM para corpos de prova extraídos de produtos laminados e 

forjados. Adaptação de ASTM E399 (1997). 

 

Figura 3.34: Notação da ASTM para corpos de prova extraídos de discos e cilindros. 

(ASTM E399, 1997). 
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3.2.2.2 Instrumentação 

Um ensaio de tenacidade à fratura fornece no mínimo, o registro da carga 

aplicada por uma célula de carga instalada na máquina de ensaio, e um deslocamento 

característico no corpo de prova, medido por um “clip gage”.  

O mais comum medidor de deslocamento em corpos de prova da Mecânica de 

Fratura é o clip gage, mostrado na Figura 3.35. Este medidor, que é acoplado na “boca” 

do entalhe, é constituído de quatro extensômetros de resistência elétrica, devidamente 

colados em um par de barras engastadas. A deflexão das barras resulta em uma 

mudança da resistência elétrica que por sua vez resulta em uma mudança na voltagem 

através dos strain gages, que varia linearmente com o deslocamento (CÂNDIDO, et al., 

2010). 

 

Figura 3.35: Representação esquemática da medição do deslocamento de abertura da 

“boca” do entalhe com um clip gage. Adaptação de ANDERSON (2005). 

 3.2.2.3  Pré-trinca por fadiga 

A aplicação da Mecânica de Fratura só é aceita em trincas que são muito agudas 

em sua ponta antes do carregamento, o que não é configurado na confecção de entalhes 

em corpos de prova. Assim, é necessária uma preparação adicional dos corpos de prova, 

sendo a mais eficiente o pré-tricamento por carregamento cíclico, obtido num ensaio de 

fadiga (ANDERSON, 2005). 

 A pré-trinca por fadiga se inicia na ponta do entalhe e cresce até o tamanho 

desejável por meio de um controle minucioso de cargas cíclicas e do número de ciclos. 

Segundo a Norma ASTM E1290 (2002), o tamanho final da trinca (que corresponde ao 
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entalhe mais a trinca) deverá estar entre 45% e 70% da largura (W), para determinação 

de J e δ, sendo restrito entre 45% e 55% da largura para determinação de KIC, e a partir 

de 35% para determinação de KC. A Figura 3.36 mostra esquematicamente o processo 

de propagação da pré-trinca por fadiga. 

 

Figura 3.36: (a) Pré trincamento por fadiga a partir de um entalhe em um corpo de prova 

da Mecânica de Fratura; (b) carregamento cíclico. Adaptação (ANDERSON, 2005). 

 A introdução da pré-trinca por fadiga em corpo de prova não deve influenciar o 

valor da tenacidade que se deseja medir. O carregamento em fadiga introduz uma 

pequena zona plástica na ponta da trinca, que contém material encruado, assim como 

uma complexa distribuição de tensões residuais. Para que a tenacidade medida 

represente a verdadeira propriedade do material, a pré-trinca deve satisfazer as seguintes 

condições (CANDIDO et. al., 2010): 

 O raio da ponta da trinca na fratura deve ser muito maior que o raio inicial da 

trinca por fadiga; 

 A zona plástica produzida durante os ciclos de fadiga deve ser pequena, em 

comparação com a zona plástica na fratura. 
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3.3 Fratura por Fadiga 

3.3.1 Introdução 

A ASTM – American Society for Testing Materials define pela Norma ASTM E 

1823-96 (Reaprovada em 2002) o termo fadiga como:  

“O processo de mudança estrutural progressiva, localizada e permanente que 

ocorre em um material sujeito a condições que produzam tensões e 

deformações flutuantes em um ponto ou pontos do material e que possam 

culminar em trincas ou na fratura completa após um número suficiente de 

oscilações” (ASTM, 1996 p. 06). 

 

 As pesquisas mais notáveis sobre fadiga foram realizadas por August Wöhler, 

reconhecendo que uma carga muito abaixo do limite de escoamento do material pode 

levá-lo à fratura se esta for aplicada ciclicamente. A história da Engenharia de estruturas 

até agora tem sido marcada por inúmeras falhas de fadiga em máquinas, veículos em 

movimento, estruturas soldadas, aeronaves, etc. De tempos em tempos essas falhas têm 

causado um acidente catastrófico, como explosões, fraturas em pontes e em outras 

estruturas de grande porte. No entanto, numerosos problemas de fadiga não chegam às 

manchetes dos jornais, embora o impacto econômico de falhas por fadiga não 

catastróficas seja grande (SCHIJVE, 2004). 

A fratura por fadiga, na maioria das vezes, é catastrófica e “traiçoeira”, 

acontecendo de forma repentina e sem “avisos”. Essa fratura é responsável por até 90% 

de todas as falhas em materiais de Engenharia causando perdas materiais incalculáveis 

(cerca de 4% do PIB de países desenvolvidos) além de perdas humanas, o que torna seu 

estudo de extrema importância na Ciência e Engenharia de Materiais (CÂNDIDO, et 

al., 2010). 

3.3.2 Tensões cíclicas 

Tensões cíclicas ou flutuantes são a essência do processo de fadiga e podem ser 

definidas como um esforço que se repete com regularidade. A tensão cíclica mais 

comum é caracterizada por uma função senoidal, cujos valores de tensão são 

representados no eixo das ordenadas e o número de ciclos no eixo das abscissas. Sendo 

que as tensões de tração são representadas como positivas e as tensões de compressão 
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como negativas. Em geral são três modalidades diferentes de tensão oscilante-tempo, 

conforme ilustrado na Figura 3.37. A curva senoidal na qual as tensões variam de tração 

máxima a compressão máxima (Figura 3.37a), a curva senoidal em que as tensões 

máxima e mínima são assimétricas em relação à origem (Figura 3.37b) e a curva de 

tensões aleatórias, situação mais comum na aplicação de materiais de Engenharia 

(Figura 3.37c) (CALLISTER, 2005). 

 

Figura 3.37: Curvas (σ x t) típicas de tensões cíclicas responsáveis pela fratura por 

fadiga. Adaptação de CALLISTER (2005). 

Na curva mostrada na Figura 3.37 podem ser observados alguns parâmetros que 

caracterizam as tensões cíclicas, principalmente ao ser realizado um ensaio de fadiga, a 

saber (Equações 3.20 – 3.23): 

 Tensão média: 
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 Variação da tensão aplicada: 

                                                                                                     

 Amplitude de tensão: 

   
  

 
                                                                                                                

 Razão de tensões: 

  
       

       
                                                                                                        

Tensão média do ensaio de fadiga é a média aritmética das tensões máxima e 

mínima do carregamento cíclico. A variação de tensão aplicada consiste na diferença 

entre as tensões máxima e mínima. A amplitude de tensão é a amplitude da curva 

fornecida num gráfico S x t ou σ x t (Tensão versus Tempo) e a razão de tensões é a 

razão entre tensão mínima e máxima do carregamento cíclico (BRANCO et al., 1999). 

3.3.3 Limite de resistência à fadiga 

Uma das representações sobre o comportamento de um material em fadiga é 

dada pelas curvas σ x N, desenvolvidas por Wöhler no século XIX. Esse gráfico de 

tensão aplicada em função do número de ciclos de fadiga é construído com base numa 

série de ensaios de fadiga em diferentes níveis de tensão (SCHIJVE, 2004). Esse 

procedimento é repetido em diversas amostras com amplitude de tensão 

progressivamente decrescente. Os dados são registrados num gráfico, onde a ordenada 

representa a amplitude de tensão (∆σ), e a abscissa, o número de ciclos (N) até a falha 

(MACHADO, 2005). Trata-se de um ensaio de fadiga padronizado pela Norma ASTM 

E468-90 (2004. 

Um modelo de curva σ x N para materiais ferrosos pode ser visto na Figura 3.38, 

que representa um ensaio de fadiga em amostras sem entalhe de um aço CrMo 

(SAE4130) em que σm = 0 e R = -1 (SCHIJVE, 2004). Cada ponto representa a fratura 

de uma amostra em certo nível de tensão para um determinado número de ciclos, 

chamado vida em fadiga. Outros conceitos podem ser observados nessa curva, são eles: 
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 Fadiga de baixo ciclo: é a região da curva σ x N em que há alta amplitude de 

tensão e que predomina deformação plástica abrangendo até 10
4
 ciclos de vida 

em fadiga, que nessa região é controlada pela deformação (SCHIJVE, 2004); 

 Fadiga de alto ciclo: região da curva σ x N acima de 10
5
 ciclos de vida em fadiga 

com baixas tensões (inferiores ao limite de escoamento) e está relacionada ao 

comportamento elástico do material, sendo controlada pela tensão (SCHIJVE, 

2004); 

 Limite de fadiga: nível de tensão limitante chamado limite de resistência à 

fadiga, abaixo do qual a falha por fadiga não ocorre e considera-se que o 

material possui vida infinita depois de atingido 10
7
 ciclos (LEE, et al., 2005). 

Para muitos aços, os limites de resistência à fadiga variam de 35% a 60% do 

limite de resistência à tração (CALLISTER, 2005). 

 

  

Figura 3.38: Curva σ x N resultante de ensaios de fadiga em um aço SAE 4130. 

Adaptação de SCHIJVE (2004). 

 Quando se trata de um material não ferroso, não haverá um limite de fadiga, pois 

a curva σ x N continuará descendente à medida que se aumenta N. Tal ocorrência é 

mostrada esquematicamente na Figura 3.39, e assim a fadiga ocorrerá independente da 

magnitude de tensão. 
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Figura 3.39: Curva σ x N esquemática para ligas não ferrosas, que não apresentam 

limite de fadiga, mas vida em fadiga. Adaptação de CALLISTER (2005). 

 O ensaio de fadiga pode ser realizado na própria peça, caso se possua uma 

máquina adequada, reproduzindo no ensaio, da melhor maneira possível os esforços a 

que ela é submetida na prática ou em corpos de prova, nesse caso testando o material 

em si sem verificar os efeitos das particularidades existentes na própria peça. A 

determinação do limite de fadiga é frequentemente realizada em corpos de prova 

usinados segundo as Normas específicas (SOUZA, 2011). 

 Outras Normas que regem as padronizações para ensaios de fadiga, são: ASTM 

E466-96 2002; ASTM E467-98a; ASTM E468-90 2004; ASTM E606-04; ASTM E647-

00 e ASTM E1823-96. 

3.3.4 A Superfície de fratura por fadiga (fractografia) 

Ocorrida a ruptura do material, pode-se agora estudar sua superfície de fratura, 

local de onde uma grande quantidade de informações pode ser obtida simplesmente com 

uma inspeção visual ou com uma lupa (WULPI, 2000). Uma trinca por fadiga propaga-

se macroscopicamente numa direção Normal à direção de aplicação da carga. Em geral, 

tem-se um aspecto plano na fratura, não apresentando sinais de deformação plástica, o 

que se assemelha a uma fratura frágil, a diferença é que a Fratura por Fadiga possui 

certas características particulares, que serão vistas nessa seção (CÂNDIDO, et al., 

2010). 
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 A Figura 3.40 mostra esquematicamente como podem ser interpretadas as 

principais características macroscópicas de uma superfície de fratura por fadiga, com 

um único ponto de origem. Durante o crescimento lento da trinca de fadiga, acontecem 

variações na carga aplicada resultando em variações na taxa de crescimento de trinca 

que aparecem como “marcas de praia”
10

 (SACHS, 2005). 

 

Figura 3.40: Características macroscópicas na superfície de fratura por fadiga. 

Adaptação de SACHS (2005). 

A Figura 3.41 apresenta uma fratura típica de fadiga, onde se podem observar os 

estágios de nucleação e propagação da trinca, e também da fratura final por tração.  Não 

se deve confundir marcas de praia com estrias de fadiga, pois estas últimas mostram 

cada ciclo de tensão ao qual o material é submetido e só podem ser visíveis em 

microscópios de alta magnificação (SACHS, 2005). Segundo WULPI (2000) podem 

existir milhares de estrias entre cada par de marcas de praia macroscópicas. 

 

                                                 
10

 O termo “marcas de praia” é uma analogia à aparência das ondulações presentes na areia da praia, que 

se assemelham às características macroscópicas dessa região da fratura por fadiga, quando ocorrem 

alterações no nível de carregamento ou na frequência. 
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Figura 3.41: Superfície de Fratura por Fadiga em um eixo-pinhão redutor de aço do tipo 

AISI-4140, mostrando o ponto de origem da trinca, a fratura final e as marcas de praia. 

Adaptação de GODEFROID, et al. (2004a). 

 Outra importante característica macroscópica da superfície de fratura por fadiga 

é quando uma trinca inicia-se em diversos pontos de um mesmo componente, 

propagando-se no mesmo plano ou em planos paralelos, que dão origem às “marcas de 

catraca”, como visto na Figura 3.42. As marcas de “catracas” são essencialmente 

radiais, ocorrendo na maioria das vezes em peças circulares, devido à tensão multiaxial, 

e apontam para o centro (WULPI, 2000). Essas marcas sempre ocorrerão quando duas 

ou mais frentes de trinca originadas na superfície, se propagam em níveis diferentes e 

então se coalescem formando uma espécie de degrau e indicam também que existe 

algum concentrador de tensão (SACHS, 2005). 
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Figura 3.42: Superfície de fratura por fadiga de um eixo, enfatizando alguns dos 

diversos pontos de iniciação de trincas com as marcas de “catraca”. Adaptação de 

GODEFROID, et al. (2004b). 

 A Figura 3.43 ilustra de forma esquemática todas as características da superfície 

de fratura por fadiga, onde as letras “O” representam os pontos de origem da trinca, as 

letras “S” indicam as estrias, “B” as marcas de praia e “R” as marcas de “catraca” ou 

rachet marks. 

 

Figura 3.43: Representação esquemática dos aspectos micro e macroscópicos na 

superfície de uma fratura por fadiga (WULPI, 2000). 



58 

 

 Há ainda presente nessa superfície a região de fratura por tração onde suas 

características se diferem completamente da fadiga, podendo ser de característica dúctil 

ou frágil, apresentando-se como um aspecto mais rugoso e irregular (CÂNDIDO, et al., 

2010). 

3.3.5 Fases do processo de fadiga 

A fratura por fadiga é causada pela ação simultânea entre tensões cíclicas, 

tensões de tração e deformação plástica localizada. Se um destes não estiver presente, 

não ocorrerá a iniciação e propagação da trinca por fadiga (ASM, 1996). Conforme 

descrito por SCHIJVE (2004), o processo de fadiga é compreendido em cinco fases, 

mostradas na Figura 3.44. 

 

Figura 3.44: Fases do processo de fadiga com seus fatores relevantes. Adaptação de 

SCHIJVE (2004). 

 Segundo SCHIJVE (2004), logo que uma microtrinca é nucleada, o crescimento 

de trinca pode se dar de forma lenta e irregular devido aos efeitos da microestrutura, 

como, por exemplo, os contornos de grão. No entanto, uma regularidade poderá ser 

observada depois de algum crescimento da microtrinca, caracterizando-se como o início 

do crescimento real da trinca. As diferenças entre os períodos de nucleação e 

crescimento de trinca são de grande importância porque várias condições superficiais 

afetam o período de iniciação, mas têm influência insignificante no período de 

crescimento de trinca. Os fatores relevantes às fases do processo de fadiga serão 

discutidos a seguir. 

 Em resumo, pode-se dividir o processo de fratura por fadiga em três estágios. 

Fase de iniciação da trinca (Estágio I); Fase de propagação da trinca (Estágio II) e 

Fratura final (Estágio III) (GDOUTOS, 1993). 
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3.3.5.1 – Período de nucleação e iniciação da trinca por fadiga 

A iniciação e o crescimento da trinca por fadiga são consequência do 

escorregamento cíclico em planos conhecidos como Bandas de Escorregamento 

Persistentes (BDPs). Isso é resultado do movimento de discordâncias e do deslizamento 

de planos, geralmente orientados a um ângulo de aproximadamente 45 graus da direção 

da tensão de tração (SCHIJVE, 2004).  

Com relação à microestrutura, três sítios para iniciação de trincas podem ser 

considerados no fenômeno de fadiga: bandas de deslizamento persistentes (BDPs), 

contornos de grão e inclusões. Já macroscopicamente, as variáveis são a geometria e 

dimensões do corpo de prova, a presença de entalhes e as condições de acabamento 

superficial (EWALDS e WANHILL, 1986). Nesta fase, a plasticidade da ponta da trinca 

é afetada pelas características do deslizamento, do tamanho de grão e à orientação e 

nível de tensões (LEE et al., 2005).  

As Bandas de Deslizamento Persistentes formam-se já no início da ciclagem de 

cargas com o movimento de discordâncias em planos de deslizamentos e surgem na 

superfície do material “degraus” microscópicos. Este degrau de deslizamento implica na 

exposição de material “novo”, proveniente de logo abaixo da superfície, como pode ser 

visto de forma esquemática na Figura 3.45a. Este material é imediatamente coberto por 

uma camada muito fina de oxidação de difícil remoção. Outro aspecto significativo é 

que a deformação durante o aumento da carga leva ao encruamento do material. Dessa 

forma, a combinação da superfície oxidada com o encruamento devido à deformação 

plástica provocada faz com que o carregamento cíclico não reverta o processo quando 

carregado na direção oposta, ocorrendo então o deslizamento em outro plano adjacente, 

como visto na Figura 3.45 (b), (c) e (d). Esse processo ocorre progressivamente em cada 

ciclo, e leva à formação de extrusões e intrusões, Figura 3.45 (e) (SCHIJVE, 2004). 

As Figuras 3.46 e 3.47 mostram a formação das bandas de deslizamento após 

vários ciclos, que são chamadas de persistentes devido a dois fatores. Primeiramente, é 

porque quando uma seção metalográfica é preparada em um material fadigado, as 

bandas de deformação persistem após o ataque químico, indicando a presença de dano 

local. Outro motivo é que quando a superfície é removida por lixamento e polimento e o 
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material é fadigado novamente, novas bandas aparecem, nos mesmos lugares 

(CÂNDIDO, et al., 2010). 

 

Figura 3.45: Escorregamento cíclico que leva à nucleação da trinca pela formação de 

BDPs. As setas largas indicam a direção da tensão aplicada. Adaptação de SCHIJVE 

(2004). 

Dessa forma, intrusões e extrusões atuam como concentradores de tensão e 

favorecem a nucleação da trinca por fadiga. Quando se aumenta o número de ciclos, a 

rugosidade superficial provocadas por estas bandas de deslizamento leva à formação de 

microtrincas. 

 

Figura 3.46: Representação esquemática que mostra de forma detalhada as intrusões e 

extrusões como pontos de iniciação da trinca de fadiga. Adaptado de LEE et al., (2005). 
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Figura 3.47: Bandas de deslizamento persistente na superfície de um corpo de prova de 

cobre submetido a carregamento por fadiga; a) visão geral no MEV; b) detalhe de uma 

BDP no MEV (MUGHRABI, et al. 1983). 

 No estágio I, além das bandas de deslizamento persistentes, outros 

concentradores de tensão são fundamentais para a nucleação da trinca de fadiga, tanto 

que segundo SCHIJVE (2004), nessa fase, o fator de concentração de tensão (Kt) é o 

parâmetro mais importante para previsões em iniciação trinca. 

 Conforme PILKEY (1997), a presença de entalhes, furos, rasgos de chavetas, 

mudanças abruptas de geometria, estrias entre outros, na estrutura do material resultam 

em modificações na distribuição de tensões, de modo que essas fiquem altamente 

localizadas nessa região. Essas regiões de tensão localizada são conhecidas como 

concentradores de tensão, medido pelo fator de concentração de tensão Kt, dado pela 

razão entre a tensão máxima σmáx. e a tensão nominal aplicada σnom., de acordo com a 

Equação 3.24; tal fator é obtido por métodos computacionais
11

. 

   
    

    
                                                                                                                 

 A Figura 3.48 mostra claramente a influência geométrica na distribuição de 

tensões numa estrutura, onde em (a) é mostrado esquematicamente o projeto do corpo 

de prova contendo dois entalhes em “U” e uma suave mudança na largura; e em (b) é 

mostrada uma fotografia especial de franjas fotoelásticas do mesmo corpo de prova que 

                                                 
11

 O Método por Elementos Finitos (MEF) é um método numérico amplamente utilizado para a solução 

de equações diferenciais de Física e Engenharia. Este método consiste na “discretização”, ou subdivisão, 

de um sistema complexo em múltiplos sistemas discretos interligados por pontos comuns conhecidos 

como “nós” (PERES, 2008). 
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revela a distribuição de tensões próximas aos concentradores de tensão (PILKEY, 

1997). Em regiões onde não há mudanças de geometria, as franjas são paralelas, e 

mudam suas características ao se aproximarem dos concentradores de tensão. 

 

Figura 3.48: Concentração de tensão induzida em um corpo de prova por dois entalhes 

em “U” e uma mudança não gradual na largura. (a) projeto do corpo de prova; (b) 

fotografia de franjas fotoelásticas obtidas com um polariscópio. Adaptação de PILKEY 

(1997). 

 3.3.5.2 – Propagação de trincas 

Antes do início da propagação de trinca, caracteriza-se uma região denominada 

Limiar de Propagação de Trinca, em que prevalece o mecanismo de propagação 

cristalográfica e facetada (GODEFROID, et al. 2004c), como pode ser visto na Figura 

3.49. 
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Figura 3.49: Fratografia de estruturas facetadas numa superliga Inconel 600 com 

aumento de 1500X (GODEFROID, et al. 2004c). 

No estágio de propagação, a trinca, que tem início nos deslizamentos dos planos 

cristalográficos orientados preferencialmente a 45 graus da tensão axial, cede lugar a 

trinca que cresce orientada perpendicularmente a solicitação externa (BRANCO, et al., 

1999). Nesta fase, as características da trinca são menos dependentes das características 

microestruturais do material e sim das características de resistência à propagação de 

trinca deste material (LEE et al., 2005). A Figura 3.50 mostra de forma esquemática os 

estágios I e II da trinca por fadiga. 

 

Figura 3.50: Desenho esquemático representando os estágios de iniciação e propagação 

da trinca de fadiga em uma placa. Adaptação de LEE et al., (2005). 
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Na transição do estágio I para o estágio II do processo de crescimento da trinca 

ocorre uma visível mudança no comportamento à fratura, de fortemente sensível à 

microestrutura para praticamente insensível à microestrutura, respectivamente 

(CÂNDIDO, et al., 2010).  

Segundo SURESH (2004) o estágio II do crescimento de trinca por fadiga, na 

maioria das ligas metálicas, é caracterizado pela formação das chamadas fatigue 

striations, ou estrias de fadiga, observadas primeiramente por ZAPPFE e WORDEN 

(1951) e são ondulações na superfície de fratura, conforme mostrado na Figura 3.51. 

Estrias de fadiga são as evidências microscópicas mais comuns nesse tipo de fratura, 

embora, segundo WULPI (2000) nem sempre elas estão presentes, pois podem ser 

observadas em materiais que tem dureza HR inferior a 50. Acima deste valor, o material 

é tão duro que as estrias não aparecem. 

 

Figura 3.51 Fotografia no MEV de estrias de fadiga numa liga Inconel 600 com 

aumento de 3000X (GODEFROID, et al. 2004c). 

A formação das estrias ocorre durante o estágio II da fratura por fadiga, em que 

a ponta da trinca é tratada como um concentrador de tensão. O modelo que melhor 

explica essa situação foi proposto por LAIRD (1967) que na realidade, a ponta trinca 

pode ser considerada infinitamente fina, ou seja, seu raio de concordância igual a zero 

(ρ = 0). Entretanto, cada vez que a trinca se abre devido a uma magnitude de tensão 

aplicada, sua ponta se deforma plasticamente, ocorrendo um embotamento de escala 

microscópica, que então causa o avanço da trinca e cria uma minúscula ondulação ou 

estria, como mostrado de forma esquemática na Figura 3.52 (WULPI, 2000). 
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Figura 3.52: Processo esquemático de formação das estrias de fadiga no estágio II. 

Adaptação de WULPI (2000). 

 Existe uma relação entre o espaçamento de estrias e a velocidade de propagação 

da trinca, que varia de acordo com a história de carregamento (CÂNDIDO, et al., 2010). 

Um exemplo claro deste processo é mostrado na Figura 3.53, que ilustra a variação do 

espaçamento de estrias em função do carregamento em amplitude variável para uma liga 

de alumínio (WULPI, 2000). Neste caso, o corpo de prova foi ciclado dez vezes numa 

tensão média “elevada” e depois dez vezes numa tensão média “baixa”. 

 

Figura 3.53: Efeito da variação do nível de carregamento na distância entre estrias de 

fadiga numa liga de alumínio (WULPI, 2000). 
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3.3.5.3 – Fratura final 

 O estágio III de propagação de trinca por fadiga ocorre quando se atinge a 

tenacidade à fratura do material; é uma transição entre o comportamento de fadiga e a 

fratura final por tração (CÂNDIDO, et al., 2010). Na realidade, o estágio III não 

consiste em somente fadiga, pois o modo de fratura pode ser de rasgamento dúctil (com 

a presença de dimples na superfície de fratura), frágil (por clivagem ou intergranular) ou 

a combinação destes, dependendo dos fatores como o tipo metal em questão, o nível de 

tensão e o ambiente (WULPI, 2000). Segundo LEE et al. (2005), nessa etapa as 

características da trinca são menos afetadas pelas propriedades da microestrutura que 

nas etapas anteriores, pois a zona plástica na ponta da trinca já é muito maior que a 

microestrutura do material. 

3.3.6 Fadiga e Mecânica de Fratura 

A utilização da Mecânica de Fratura é uma importante ferramenta para a 

caracterização de crescimento de trinca por fadiga como foi demonstrada por PARIS e 

ERDOGAN (1960) e aperfeiçoada por PARIS, et al. (1961), sendo bem aceita pela 

comunidade científica tornando-se a partir desta época aplicada de forma rotineira. Há, 

no entanto, segundo ANDERSON (2005), uma série de questões polêmicas e não 

respondidas neste campo como, por exemplo, aplicação de cargas com amplitude 

variável, plasticidade em larga escala e introdução de pequenas trincas adicionais. 

A aplicação da Mecânica de Fratura para o estudo do comportamento em fadiga 

de componentes é feito por meio da curva sigmoidal taxa de crescimento de trinca por 

fadiga versus variação da intensidade de tensão (da/dN x ΔK ). Essa relação controla a 

propagação da trinca para componentes estruturais que já apresentam descontinuidades 

antes da sua utilização ou que possam apresentar trincas nucleadas em pontos de alta 

concentração de tensão no início da vida em fadiga (BRAZ, 1999). 

A Mecânica de Fratura Linear Elástica tem sido usada com sucesso para modelar 

o comportamento do crescimento de trinca por fadiga. Considere uma estrutura com 

uma trinca de tamanho a sob condições de tensões cíclicas, como mostrado na Figura 

3.54(a). A aplicação de uma tensão σ em função do tempo é mostrada na Figura 3.54(b). 
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O chamado fator de intensidade de tensão máximo (Kmáx) e mínimo (Kmin) é 

relacionado linearmente com as tensões máxima (σmáx) e mínima (σmin) 

respectivamente, de acordo com as Equações 3.25 e 3.26 (LEE, et al., 2005). 

                                                                                                          

                                                                                                           

onde C é função da geometria e das condições de aplicação de carga.  

 

Figura 3.54: (a) Representação esquemática de uma estrutura com uma trinca de 

comprimento a submetida a tensões cíclicas; (b) curva de variação de σ em função do 

tempo. Adaptação de LEE, et al., (2005). 

Assim, a variação do fator de intensidade de tensão (ΔK) pode ser dada pela 

Equação 3.27: 
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Porém, à medida que a trinca avança, a zona plástica em sua ponta deixa para 

trás um “rastro” plástico. Se essa zona plástica é suficientemente pequena para estar 

limitada dentro de uma região de singularidade elástica, como mostrado na Figura 3.55, 

as condições na ponta da trinca serão definidas pelo valor de K, e a taxa de crescimento 

da trinca é caracterizada por Kmin e Kmax (ANDERSON, 2005). Isso pode ser usado para 

expressar uma relação funcional para o crescimento da trinca pela Equação 3.28: 

  

  
                                                                                                             

onde R = Kmin/ Kmax e da/dN é a taxa de propagação de trinca. Integrando-se a Equação 

3.28, se obtém a expressão para se estimar a vida em fadiga (ANDERSON, 2005). O 

número de ciclos (N) necessários para propagar a trinca de um tamanho inicial a0 até 

um comprimento final af é dado por: 

   
  

       
       

  

  

                                                                                         

 

Figura 3.55: Representação esquemática mostrando a propagação de trinca por fadiga, 

que deixa para trás um “rastro” plástico. Adaptação de ANDERSON (2005). 
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A principal questão na propagação de trincas por fadiga é a determinação do 

número de ciclos N necessários para que esta cresça a partir de um tamanho inicial a0 

até um tamanho máximo permitido ac, em que a é função do número de ciclos de carga 

aplicado a = f(N).  

A Figura 3.56 apresenta um gráfico de a em função de N, que é usado, por 

exemplo, para prever a vida útil de um componente de Engenharia particular, onde, ai 

representa o comprimento inicial da trinca para aplicação da Mecânica de Fratura, 

porém muito pequeno para a detecção, enquanto que a partir de a1 o tamanho da trinca 

já pode ser detectado por ensaios não destrutivos. Daí a trinca cresce lentamente até que 

vida útil (ar) do componente seja atingida quando, em seguida, começa a se propagar 

muito rapidamente, atingindo um comprimento af em que falha catastrófica acontece 

(GDOUTOS, 1993). 

 

Figura 3.56: Curva típica de tamanho de trinca por fadiga em função do número de 

ciclos em um carregamento de amplitude constante. Adaptação de GDOUTOS (1993). 

Dessa curva se obtém outra, que representa a taxa de crescimento de trinca 

da/dN em função da variação do fator de intensidade de tensão ΔK, mostrada na Figura 

3.57, (LEE, et al., 2005). Essa curva, denominada sigmoidal, contém três regiões 

distintas. Em valores intermediários de ΔK, a curva é linear, mas a taxa de crescimento 

de trinca desvia-se de uma tendência linear, para altos e baixos níveis de ΔK. No ponto 

mais baixo da curva, da/dN se aproxima de zero em um limiar ΔKth, abaixo do qual a 

trinca não cresce (ANDERSON, 2005). 
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Na região I, ou região do limiar, há ocorrência de uma assíntota vertical na curva 

da/dN – ΔK, significando que valores de ΔK abaixo do limiar ΔKth, são insuficientes 

para promover o crescimento da trinca. O valor do limiar de cada material é obtido 

experimentalmente (SCHIJVE, 2004). 

A microestrutura do material (morfologia, dispersão de partículas de segunda 

fase, tamanho de grão e inclusões), as condições de carregamento e o meio ambiente 

possuem grande influência sobre o valor do limiar ΔKth. O profissional que estuda e 

aplica conceitos da Mecânica de Fratura em seus projetos tem uma atenção especial 

com esta região, pois trata-se de um local onde ocorrem os primeiros estágios de 

formação e propagação de trinca e nele poderá ser realizado um procedimento de 

recuperação da estrutura (GODEFROID, 1993). 

 

Figura 3.57: Comportamento típico no crescimento de trinca por fadiga em metais, 

mostrando as três regiões da curva sigmoidal. Adaptação de SCHIJVE (2004). 

O segmento linear da curva mostrada na Figura 3.57 faz parte da região II, ou 

região de Paris, pois foi quem desenvolveu um modelo matemático mais simples para o 
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comportamento do material nessa região (ANDERSON, 2005). A Equação 3.30 é 

conhecida também como Equação de Paris: 

  

  
                                                                                                                    

onde C e m são constantes do material determinadas experimentalmente e na equação 

representam os coeficientes angular e linear da reta, respectivamente. A Equação 3.31 

mostra que a taxa de crescimento de trinca de fadiga depende somente de ΔK, ou seja, 

na Região II, da/dN é insensível à razão R (ANDERSON, 2005).  

Segundo BRAZ (1999), a taxa de propagação da trinca por fadiga no estágio II é 

menos sensível à microestrutura, à razão de tensões e ao meio ambiente. É nessa fase 

que se observam as estrias de fadiga. Nessa região, a trinca geralmente cresce por meio 

do avanço de uma quantidade definida por ciclo de tensão, fazendo com que a 

microestrutura e as condições de carregamento, não sejam tão importantes (CANDIDO, 

et al., 2010). 

ANDERSON (2005) salienta que muitos trabalhos têm desenvolvido equações 

para modelar toda ou algumas partes da curva sigmoidal da/dN x ΔK. A maioria destas 

equações é empírica, embora algumas se baseiam em considerações físicas. FORMAN 

propôs a seguinte relação para as regiões II e III: 

  

  
 

    

          
                                                                                          

 Esta equação pode ser reescrita da seguinte forma: 

  

  
 

      

  

    
  

                                                                                                       

Assim a taxa de crescimento de trinca torna-se infinita quando Kmax se aproxima de KC. 

Naturalmente, essa equação é baseada na concepção de que o comportamento na Região 

III é causado pela superposição entre fadiga e fratura, em vez dos efeitos da zona 

plástica. Percebe-se que a Equação 3.31 contém uma dependência da razão R, enquanto 

a Equação 3.32 assume que da/dN depende somente de ΔK.  

 A região final de propagação de trinca, região III, descreve quando Kmáx. 

aproxima-se de K1C ou KC. Esta região sofre forte influência da microestrutura e das 
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condições de carregamento (GODEFROID, 1993). Ocorre crescimento de trinca rápido 

e instável e o ponto de transição da região II para a região III é dado de acordo com a 

tenacidade à fratura do material. Ao fim ocorre a ruptura da material por ruptura dúctil 

ou clivagem (CANGÜE, 2002). 

3.3.6.1 Fechamento de trinca por fadiga 

Segundo ANDERSON (2005), o fenômeno conhecido como fechamento de 

trinca por fadiga, foi descoberto acidentalmente por ELBER (1968) em sua tese de 

doutorado sobre a propagação de trincas por fadiga, levando a diversas décadas de 

pesquisas sobre este assunto. Mais tarde, em seu trabalho realizado com ligas de 

alumínio, ELBER (1970), chegou à conclusão de que trincas de fadiga tendem a 

permanecer fechadas em níveis de carga um pouco maiores que a carga nula, ou seja, 

ainda com aplicação de tensão de tração.  

Tal acontecimento pode ser explicado pelo “rastro” plástico permanente (Figura 

3.55) deixado à medida que a trinca se propaga com sua zona plástica, formando então 

um volume extra de material deformado plasticamente entre as faces da trinca, que está 

submetido a um campo de tensões residuais compressivas no descarregamento do ciclo 

de fadiga (SCHIJVE, 2004). Essas condições na ponta da trinca acompanham o rastro 

plástico como resultados dos fatores do histórico de carregamento, comprimento da 

trinca e do estado de tensão (RICARDO, 2003). 

Complementando suas conclusões sobre este comportamento da trinca por 

fadiga, ELBER (1971) acrescenta que além da influência das condições na ponta da 

trinca, ele observou que no momento em que um material é carregado entre Kmin e Kmax, 

abaixo de Kop (fator de intensidade de tensões para a abertura da trinca), as faces da 

trinca estão em contato e não ocorre seu crescimento, como pode ser observado na 

Figura 3.58 (ANDERSON, 2005). Elber constatou também a dependência da taxa de 

crescimento da trinca sob efeito de carregamentos anteriores (RICARDO, 2003). 



73 

 

 

Figura 3.58: Fechamento de trinca durante o crescimento de trinca por fadiga com as 

definições de Kop e ΔKef. Adaptação de ANDERSON (2005). 

 Assim, Elber definiu o fator cíclico de intensidade de tensão efetivo (ΔKef) dado 

por: 

                                                                                                         

 Ele também introduziu uma razão de intensidade de tensão U: 

  
    

  
 

        

         
                                                                                

 E então propôs uma modificação na Equação de Paris, incluindo o efeito da 

razão de tensões R: 

  
 

   
 

   

  
                                                                                                 

Onde U é definido para Kmin < Kop. Quando Kmin ≥ Kop, U = 1, e o fechamento de trinca 

não influencia nos resultados. Em termos de R, a Equação 3.35 é valida para R ≥ 0,7 

(ANDERSON, 2005). 

 Porém, segundo SURESH (2004), observações experimentais publicadas no 

final dos anos 70 e início dos anos 80, do século passado, estabeleceram que o 

mecanismo de Elber não foi a única causa, mas outros tipos de fenômenos de 

fechamento de trinca também influenciaram no avanço da trinca por fadiga. RITCHIE 

et al., (1980); SURESH et al. (1981); SURESH e RITCHIE (1982, 1984) categorizaram 
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em seus trabalhos vários tipos de fechamento de trinca por fadiga, vistos 

esquematicamente na Figura 3.59, que são induzidas por diversos fatores mecânicos, 

microestruturais e ambientais, e criaram a expressão “fechamento de trinca induzida por 

plasticidade” para o modelo de Elber devido à extensão plástica no rastro da trinca 

(Figura 3.59a). 

 De acordo com estes estudos, os outros tipos de fechamento de trinca são: 

 Fechamento de trinca induzido por plasticidade: ocorre pelo “rastro plástico”, 

deixado pela trinca devido à zona plástica que se forma na sua ponta, idealizado 

por ELBER (1968). 

 Fechamento de trinca induzido por oxidação: essa modalidade de fechamento 

de trinca geralmente é associada a um ambiente agressivo. Detritos de óxidos ou 

outros produtos de corrosão se prendem entre as faces da trinca, formando uma 

fina película, como mostra a Figura 3.59b, bloqueando seu avanço 

(ANDERSON, 2005). 

 Fechamento de trinca induzido por rugosidade: é influenciada pela 

microestrutura do material. A heterogeneidade na microestrutura pode levar a 

modos de fratura mistos em escala microscópica. Quando a trajetória da trinca se 

desvia do Modo I num plano simétrico, a trinca estará sujeita ao deslocamento 

no Modo II, causando uma incompatibilidade entre as faces inferior e superior 

da trinca (Figura 3.59c). Assim, o fechamento de trinca é causado pelo contato 

entre as faces salientes da trinca, sendo muito comum em materiais com grãos 

grosseiros (ANDERSON, 2005). Segundo SURESH (2004), esse tipo de 

fechamento de trinca é muito comum na região do limiar (Região I) da curva de 

taxa de propagação de trinca por fadiga, em que se tem menor fator de 

intensidade de tensão, onde as dimensões da zona plástica na ponta da trinca são 

menores que o tamanho de grão médio do material. 

 Fechamento de trinca induzido pela presença de um fluido viscoso: a introdução 

de um fluido viscoso (Figura 3.59d), assim como a presença de oxidação, atua 

como um calço entre as faces da trinca (ANDERSON, 2005). 

 Fechamento de trinca induzido por transformação de fase: ocorre em materiais 

que sofrem transformações de fase induzida por tensão ou deformação (Figura 

3.59e). A transformação da austenita induzida por tensão ou deformação em 

martensita na ponta de uma trinca em crescimento pode levar ou seu fechamento 



75 

 

devido ao aumento de volume e ao surgimento de tensões residuais 

compressivas nas faces e na ponta da trinca (ANDERSON, 2005). 

 Fechamento de trinca induzido pela presença de “obstáculos”: como visto na 

Figura 3.59f,g,h, fibras ou partículas presentes no material (como inclusões e 

delaminações, por exemplo) atuam como obstáculos que dificultam o 

crescimento da trinca, levando ao fechamento (ANDERSON, 2005). 

 

Figura 3.59: Representação esquemática dos mecanismos que promovem a retardação 

do crescimento de trinca por fadiga em amplitude constante. (a) fechamento de trinca 

induzida por plasticidade; (b) por oxidação; (c) por rugosidade; (d) por fluido; (e) por 

transformação de fase; (f) deflexão da trinca; (g) aprisionamento com fibras; (h) 

aprisionamento com partículas. Adaptação de SURESH (2004). 

 O tratamento termomecânico ao qual um aço é submetido pode influenciar no 

tipo de fechamento de trinca observado. GODEFROID et al. (2006) mostraram que para 

um aço bifásico, o tratamento de “Bake Hardening” fez com que o efeito de fechamento 
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de trinca aumentasse à medida que ΔK se aproximava do limiar ΔKth. Os mecanismos 

que foram empregados para explicar este comportamento incluem o fechamento de 

trinca induzido por oxidação, rugosidades e deflexão da trinca. 

 Analisando uma liga de alumínio submetida a estiramento e ao processo de shot 

peening
12

, GODEFROID et al. (2005) mostraram que a resistência à propagação de 

trinca por fadiga diminui com o aumento do estiramento, mas pode ser melhorada 

empregando-se o tratamento superficial. Os corpos de prova submetidos ao shot 

peening obtiveram maior nível de fechamento de trinca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 O shot peening é um processo a qual se aplica tensão de compressão na superfície metálica, expondo-a 

ao jato de granalha esférica em alta velocidade, aumentando a resistência à fadiga, reduzindo o processo 

de corrosão em molas helicoidais e planas, barras estabilizadoras de automóveis, engrenagens de caixa de 

câmbio, coroas e pinhões de transmissão, partes e peças de aviões, brocas de perfuração de petróleo e 

mineradoras. Fonte: CYM MATERIALES S.A. (2012). 
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CAPÍTULO 4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

EXPERIMENTAIS 

Neste Capítulo serão apresentados o material utilizado e todo o procedimento 

experimental do trabalho. 

4.1 O Aço 

 O material estudado neste trabalho é um aço do tipo API 5L X70, empregado no 

mineroduto da Cia. SAMARCO Mineração S.A. Trata-se de um aço de alta resistência 

mecânica e baixa liga cuja composição química é apresentada na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1: Composição química nominal (% massa) do aço API-X70 (TOFFOLO, 

2008). 

C Si S P Mn Ni Cr Mo V 

0,109 0,239 0,004 0,023 1,536 0,011 0,024 0,000 0,045 

Cu W Ti Sn Co Al Nb Fe 

0,011 0,003 0,016 0,001 0,005 0,026 0,045 97,903 

 

A composição química do aço estudado, mostrada na Tabela 4.1, foi obtida por 

TOFFOLO (2008), em um equipamento da Empresa VDL – Siderurgia
13

, em Itabirito - 

MG. Utilizou-se um espectrômetro de emissão ótica, marca ThermoARL, equipamento 

este que utiliza o programa FELAST, específico para análise de ligas ferrosas. 

Comparando-se com as especificações da Tabela 3.2, percebe-se que este aço atende à 

Norma API, pois a composição química de cada elemento está abaixo do máximo 

permitido para o aço API5L-X70 e a concentração de carbono é aproximadamente igual 

ao valor máximo permitido. 

                                                 
13

 A VDL Siderurgia Ltda é uma empresa que faz parte Grupo VDL desde o ano de 1994. O Grupo VDL 

possui empresas que atuam em diversos segmentos como o de venda de veículos comerciais Mercedes-

Benz, revenda de pneus Michelin, fomento mercantil, siderurgia e têxtil. 
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Observa-se na Tabela 4.1, que o aço apresenta quantidade de Mo desprezível e 

concentração de V muito baixa. De acordo com GRAY e SICILIANO (2009), há uma 

tendência mundial para a opção Nb-Cr, tendo em vista o crescente aumento do custo de V e 

Mo. Os teores de S e P estão abaixo do valor máximo permitido pela Norma API, para 

minimizar a formação de inclusões e fragilização do aço. Como o teor de carbono do aço é 

menor que 0,12% calcula-se, com base na Equação 3.3, o parâmetro de medição de trinca 

(Pcm) que, para este aço foi de 0,2 e está dentro do permitido (Tabela 3.2). 

4.2 Corpos de Prova 

 Os corpos de prova deste trabalho foram confeccionados na geometria do tipo 

SEN(B) e retirados do tubo no sentido longitudinal à laminação (L-T), como mostrado 

na Figura 4.1. Os corpos de prova foram usinados com espessura de 7,5mm e 15,0mm. 

Os desenhos esquemáticos são mostrados nas Figuras 4.3 e 4.4, para corpos de prova de 

ensaios de tenacidade à fratura.  

Para ensaios de fadiga, a única diferença é na profundidade do entalhe, que passa 

a ser de 6,0mm, somados mais 2,0mm da pré-trinca totalizando 8,0mm já que, para os 

ensaios de tenacidade, o tamanho do entalhe é de 15,0mm, com mais 3,0mm da pré-

trinca por fadiga, totalizando 18,0mm. Todas as dimensões do projeto foram feitas de 

acordo com a Norma ASTM E 1820 (2009). A confecção dos corpos de prova foi 

realizada no Laboratório de Ensaios Mecânicos da VSB
14

. 

 

Figura 4.1: Procedimentos de obtenção dos corpos de prova SEN(B) para este trabalho: 

a) tubo inicial; b) corte em chapas; c) corpo de prova. 

                                                 
14

 Vallourec e Sumitomo Tubos do Brasil: é uma joint venture formada pelo grupo francês Vallourec e 

pelo japonês Sumitomo Metals, situada no município mineiro de Jeceaba e conhecida pela excelência na 

fabricação de tubos sem costura pelo método Mannesmann. 
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Como pode ser observado na Figura 4.1, os corpos de prova foram obtidos de 

uma chapa submetida a corte refrigerado, a partir do tubo principal, com espessura 

original de 15,0mm. A escolha do corpo de prova SEN(B) tem como objetivo, 

minimizar o efeito da curvatura do duto nos ensaios. A Figura 4.2 mostra 

esquematicamente a orientação de retirada dos corpos de prova, L-T. 

 

Figura 4.2: Representação esquemática da orientação dos corpos de prova em relação à 

chapa. 

 

Figura 4.3: Desenho esquemático do corpo de prova SEN(B) entalhado, de espessura B 

= 7,5mm, com os valores das dimensões. 

 

Figura 4.4: Desenho esquemático do corpo de prova SEN(B) entalhado, de espessura B 

= 15,0mm, com os valores das dimensões. 
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 A Tabela 4.2 mostra a quantidade e a identificação dos corpos de prova 

utilizados de cada espessura, e a Tabela 4.3 apresenta as relações geométricas 

importantes para a Mecânica de Fratura, baseadas nas dimensões das amostras. 

Tabela 4.2: Quantidade e identificação dos corpos de prova utilizados. 

  Quantidade de CPs Identificação 

Espessura (B) 
Curva  

J-R 

Curva  

da/dN x ΔK 
Curva J-R 

Curva  

da/dN x ΔK 

7,5mm 5 2 J-R X70_7,5 Fad X70_7,5 

15,0mm 5 2 J-R X70_15,0 Fad X70_15,0 

 

Tabela 4.3: Relações geométricas dos corpos de prova. 

Relações Geométricas 

B a/W W/B 

7,5mm 0,6 4,0 

15,0mm 0,6 2,0 

4.3 Análise Metalográfica 

 Dentre os corpos de prova utilizados no trabalho, foi selecionada uma amostra 

aleatória da espessura de 15,0mm, para a realização de análise microestrutural do tubo. 

A preparação para tal processo consistiu em seis etapas, a saber: 1) corte do corpo de 

prova a partir da chapa; 2) embutimento a frio em resina; 3) lixamento das amostras, 

realizado de acordo com a numeração das lixas de Carboneto de Silício na seguinte 

ordem: 60, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200; 4) polimento com solução aquosa de 

alumina, nº 0,3μm marca Arotec; 5) realização de análise de micropureza (análise de 

inclusões) de acordo com a Norma ASTM E45 (2005); 6) ataque químico para revelar a 

microestrutura com reativo Nital 2%.  

A análise de micropureza foi realizada no Laboratório de Microscopia da Cia. 

VSB, utilizando-se o software Leica Aplication Suite V.3.7.0 Build 681. As fotografias 

da microestrutura foram obtidas no microscópio ótico quantitativo (com analisador de 

imagens) LEICA DMRX do Laboratório de Ensaios Mecânicos DEMET/Escola de 

Minas/UFOP, Figura 4.5. As amostras foram limpas com ultra-som, para descartar a 

presença de óxidos provenientes do seu polimento. 
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Figura 4.5: Microscópio ótico quantitativo (analisador de imagens) LEICA DMRX do 

Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFOP. 

 Neste trabalho, a análise metalográfica dos corpos de prova teve como objetivo 

caracterizar a microestrutura encontrada na frente da trinca e verificar se houve alguma 

influência no crescimento de trinca, pois como os corpos de prova são de orientação L-

T a trinca atua como orientação divisora nas camadas de ferrita e perlita, como 

mostrado esquematicamente na Figura 3.10b. Assim, o plano a ser analisado é o mesmo 

da propagação da trinca, de acordo com a Figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Representação esquemática da região do corpo de prova que foi submetida à 

análise com Microscópio Ótico (MO). 
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4.4 Ensaios de tenacidade à fratura (Curva J-R) 

As curvas J-R foram obtidas por intermédio de ensaios de tenacidade à fratura, 

que por sua vez, foram divididos em duas partes. Na primeira parte, aconteceu a 

nucleação crescimento da pré-trinca por fadiga, uma trinca com origem na ponta do 

entalhe usinado, e com um controle rigoroso de seu comprimento por meio das cargas 

aplicadas. A segunda parte consistiu no ensaio de tenacidade à fratura para construção 

das curvas J-R pelo método de flexibilidade elástica (compliance). 

Estes ensaios foram feitos de acordo com a Norma ASTM E1820 (2009), para 

corpos de prova SEN(B). Os parâmetros de ensaio são mostrados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Parâmetros de ensaio de tenacidade à fratura (Integral J) para corpos de 

prova SEN(B), segundo a Norma ASTM E1820 (2009). 

 
Pré trinca por fadiga 

f (Hz) R af (mm) Kmáx f (MPa  )     

30 0,1 18 25     

            

Curva J-R  

Deslocamento 

do pistão em 

cada ponto 

Taxa de 

deslocamento 

Rampa de 

carregamento / 

descarregamento 

% 

descarregamento 

por ponto 

Nº de 

carregamentos / 

descarregamentos 

por ponto 

Intervalo de 

propagação 

de trinca 

0,2 mm 0,5 mm/s 10 kgf/s 10% 2 5 s 

 

4.5 Ensaios de propagação de trincas por fadiga (Curva 

da/dn x ΔK) 

 As curvas da/dN x ΔK foram geradas por meio de ensaio de fadiga de acordo 

com a Norma ASTM E647 (2008), adaptada para uso de corpos de prova do tipo 

SEN(B). Na curva da/dN x ΔK, como já foi visto, existem três regiões, e neste estudo 

foram analisadas as regiões I e II, com razão entre tensões R = 0,1 e frequência f = 30 

Hz e comprimento final da trinca af = 25mm 
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Tanto os ensaios de tenacidade à fratura quanto os ensaios de fadiga foram 

realizados numa máquina servo-hidráulica
15

 MTS 810 de 10 toneladas do Laboratório 

de Ensaios Mecânicos da Escola de Minas - UFOP (Figura 4.7a), com aquisição de 

dados por software específico, na temperatura ambiente e todos os procedimentos foram 

executados conforme as Normas ASTM E1820 (2009) e ASTM E647 (2008). A medida 

da abertura e comprimento da trinca foi medida por um extensômetro “clip gage” MTS 

modelo: 632.03F-30 (Figura 4.7b). 

 

Figura 4.7: (a) Máquina servo-hidráulica para ensaios mecânicos; (b) Detalhe da 

colocação do clip gage no CP usado na medida de abertura da trinca. 

4.6 Análise fractográfica 

 A superfície de fratura dos aços estudados foi analisada por um microscópio 

eletrônico de varredura, MEV, modelo FEI INSPECT S50 do Laboratório de Ensaios 

Mecânicos da Cia. VSB, Figura 4.8. 

 Foram analisadas amostras das duas espessuras a fim de observar sua influência 

no mecanismo de fratura, para cada um dos três tipos de ensaios realizados neste 

trabalho, a saber: 

                                                 
15

 Numa máquina de ensaios servo-hidráulica, a força é aplicada a partir do movimento de um pistão 

hidráulico onde o procedimento de colocação e ajuste da amostra na máquina é feito manualmente, e o 

controle de rampas de carregamento, intensidade da força por software específico. 
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1. TENACIDADE À FRATURA: a superfície de fratura geralmente apresenta 

características de um material dúctil, ou seja, presença de microcavidades. 

2. FADIGA – REGIÃO I: espera-se encontrar nas fotografias um aspecto de 

fratura facetada, característica comum do início de propagação de trinca por 

fadiga; 

3. FADIGA – REGIÃO II: o mecanismo de fratura geralmente é diferente da 

Região I, ou seja, deve apresentar estrias de fadiga. 

 

Figura 4.8: Microscópio Eletrônico de Varredura modelo FEI INSPECT S50 do 

Laboratório de Ensaios Mecânicos da Cia. VSB. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados do trabalho serão apresentados neste capítulo, juntamente com as 

discussões baseadas na literatura.  

5.1 Metalografia 

 As Figuras 5.1 e 5.2 mostram fotomicrografias antes da realização do ataque 

químico, com o objetivo de caracterizar a presença de inclusões, na seção longitudinal 

do material, por meio de Análise de Micropureza, baseado na Norma ASTM E45 

(2005), e utilizando o Software Leica Aplication Suite® Versão 3.7.0 Build 681 do 

Laboratório de Microscopia da Cia VSB.  

Como mostrado na Figura 5.1, há predominância de inclusões mistas com 

morfologia globular de série grossa e nível 0,5 (Figura 5.2), as quais caracterizam-se por 

pequenas partículas circulares dispersas aleatoriamente na matriz. Pode ser observado 

na Figura 5.3, a ocorrência isolada de inclusões mistas com morfologia alongada de 

série fina e nível 1, de acordo com a Norma ASTM E45 (2005). 

 

Figura 5.1: Inclusões mistas globulares no aço API 5L-X70, aumento de 100X, sem 

ataque, seção longitudinal da amostra de 15,0mm. 
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Figura 5.2: Detalhe de uma inclusão mista globular de série grossa, no aço API 5L-X70, 

aumento de 1000X, sem ataque, seção longitudinal da amostra de 15,0mm. 

 

Figura 5.3: Detalhe de uma inclusão mista alongada de série fina, no aço API 5L-X70, 

aumento de 1000X, sem ataque, seção longitudinal da amostra de 15,0mm. 
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 O Microscópio Eletrônico de Varredura possui como acessório o EDS com um 

recurso denominado line scan, que identifica os elementos químicos presentes ao longo 

de uma linha traçada numa determinada região. Traçando-se essa linha nas inclusões 

observadas, obtem-se a Figura 5.4 para a inclusão alongada, que mostra grande 

concentração de enxofre (S) e cálcio (Ca), e menores concentrações de oxigênio (O), 

alumínio (Al) e manganês (Mg), levando a inferir que pode se tratar de uma inclusão 

mista de sulfeto de manganês, que melhora a usinabilidade do material (PEREIRA e 

BOEHS, 2005), com a presença de alumina e óxido de cálcio, sendo este último, 

responsável pelo aumento na lingotabilidade (BIELEFELDT et al., 2008).  

 

Figura 5.4: Análise por line scan para uma inclusão mista alongada encontrada no aço 

API5L-X70. 

 A line scan para a inclusão mista globular é observada na Figura 5.5. As regiões 

mais claras da inclusão coincidem com a presença de S e de Ca e as regiões escuras com 

a presença de Al, Mg e O, levando-se à conclusão de que se trata de uma inclusão mista. 
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Figura 5.5: Análise por line scan para uma inclusão mista globular encontrada no aço 

API5L-X70. 

Deve-se destacar que a presença de inclusões não influenciou nos resultados de 

propriedades mecânicas obtidos neste trabalho. 

Nas Figuras 5.6 a 5.9 são apresentadas a microestrutura do aço API-5L-X70 

após ataque químico. A estrutura apresentada consiste basicamente em ferrita poligonal 

(áreas claras), perlita bandeada (áreas escuras) e pequenas regiões de bainita ao longo da 

espessura e mais concentrada na região central da amostra, além de uma distribuição 

heterogênea de tamanhos de grão ao longo da espessura do material. Com auxílio do 

Software Leica Qwin V2.3, foi calculada a fração volumétrica de perlita no material, que 

ficou em torno de 12%. 
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Figura 5.6: Micrografia do aço API 5L-X70 (amostra W/B = 2), aumento de 100X, ataque Nital 2%, direção longitudinal: a) visão à esquerda; b) 

visão central; c) visão à direita. 
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Figura 5.7: Micrografia do aço API 5L-X70 (amostra W/B = 2), aumento de 200X, ataque Nital 2%, direção longitudinal: a) visão à esquerda; b) 

visão central; c) visão à direita. 
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Figura 5.8: Micrografia do aço API 5L-X70 (amostra W/B = 2), aumento de 500X, ataque Nital 2%, direção longitudinal: a) visão à esquerda; b) 

visão central; c) visão à direita. 
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Figura 5.9: Micrografia do aço API 5L-X70 (amostra W/B = 2), aumento de 1000X, ataque Nital 2%, direção longitudinal: a) visão à esquerda; 

b) visão central; c) visão à direita. 
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 Nas Figuras “a” e “c”, de 5.6 a 5.9, observa-se uma microestrutura típica do aço 

API 5L-X70, ou seja, bandeamento de ferrita poligonal com perlita em faixas alternadas 

e a formação da bainita. Estudos de SANG, et al. (2009b), mostraram que a alteração de 

variáveis ao longo do processo termomecânico, para este aço, pode dar origem ainda à 

ferrita acicular, que não foi observada neste trabalho. KIM et al. (2011) também 

relataram uma microestrutura bandeada formada por ferrita poligonal e bainita. 

A formação de bandeamento acontece durante a solidificação de aços com 

carbono equivalente acima de 0,4, quando há uma segregação interdendrítica do 

manganês (Mn), difícil de ser evitada. O manganês reduz a atividade do carbono na 

austenita, fazendo com que o carbono também segregue nas vizinhanças das regiões 

ricas em Mn. Durante a transformação de fases, após a laminação a quente, estas regiões 

ricas em carbono e manganês transformam-se em perlita (TOFFOLO, 2008). 

Com o maior aumento observado na Figura 5.9, é possível caracterizar a 

presença de bainita na microestrutura do aço, aparecendo em ilhas nas extremidades da 

amostra e predominando na região central do corpo de prova. BHADESHIA (1998), 

afirma que aços fabricados por laminação controlada, são submetidos ao processo de 

lingotamento contínuo, e devido a isso sofrem segregação química pronunciada 

aproximadamente ao longo da metade da espessura. A microestrutura resultante pode 

ser diretamente relacionada com as variações na concentração de manganês, que pode 

atingir o dobro do valor médio ao longo do centro da chapa e que nesse caso, forma-se a 

bainita.  

A presença de bainita na microestrutura do aço pode ser melhor visualizada em 

imagens com aumento maior obtidas por microscópio eletrônico de varredura, como 

mostrado na Figura 5.10, para as mesmas regiões das Figuras 5.9. Nessa situação, a 

ferrita poligonal apresenta-se nas áreas escuras, a perlita bandeada nas áreas claras e a 

bainita é vista em ripas. 
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Figura 5.10: Imagens do MEV para o aço API 5L-X70 (amostra de B = 15,0mm), ataque Nital 2%, direção longitudinal: a) visão à esquerda; b) 

visão central; c) visão à direita (todas com aumento de 1000X); d) detalhes de uma região das Figuras “a” e “c” (aumento de 6000X); e) detalhes 

de uma região da Figura “b” (aumento de 6000X).
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Outro fato importante é que os primeiros grãos de ferrita formam-se em regiões 

de menor concentração de manganês, aumentando a concentração de austenita nas 

regiões com maior concentração de manganês. Isso faz com que essa região forme 

bandas com maior dureza (BHADESHIA, 1998). Essa informação da literatura foi 

confirmada mediante a realização de ensaio de microdureza, que mostrou que na região 

da segregação central de bainita, a Dureza Vickers foi em torno de 231 HV e na região 

lateral do corpo de prova (ferrita poligonal e perlita) em torno de 157 HV, ambos para 

carga de 50g, como pode ser visto claramente na Figura 5.11 a diferença de tamanhos 

das diagonais nas impressões. 

Segundo OGATA (2009), outros fatores podem resultar na formação de 

segregação central, são eles: concentração de carbono, superaquecimento da chapa, 

espessura da zona equiaxial, concentração de enxofre e velocidade do lingotamento 

contínuo.  

 

Figura 5.11: Impressões do ensaio de microdureza Vickers: a) segregação central com 

aumento 500X; b) segregação central com aumento 1000X; c) lateral do corpo de prova 

(ferrita + perlita) com aumento 500X; d) lateral do corpo de prova (ferrita + perlita) com 

aumento 500X. Ataque Nital 2%. 
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5.1.1 Tamanho de grão ASTM da ferrita 

 A medida do tamanho de grão é dada pelo padrão ASTM para aumento de 100X. 

De acordo com a Norma ASTM E112-96 (2004), caso não se esteja utilizando este 

aumento, é possível determinar um tamanho de grão G ASTM, chamado “verdadeiro”, 

utilizando um fator de correção Q, dado pela Equação 5.1: 

             
                                                                                            

onde M é o aumento utilizado e Mb é o aumento de 100X. Daí o tamanho de grão 

“verdadeiro” é expresso pela Equação 5.2: 

                                                                                                                  

onde G0 é o tamanho de grão “aparente” para o aumento utilizado. 

 A norma define padrões de microestruturas para que se possam fazer 

comparações. O aço API 5L-X70 tem como principal característica, uma refinada 

granulometria; assim, foi usado um aumento M de 1000X, a fim de obter o fator de 

conversão Q, aplicando a Equação 5.1: 

                                    

 Para aplicação da Equação 5.2 é necessária uma análise comparativa, como pode 

ser observado nas Figuras 5.12 e 5.13, principalmente para a ferrita. Assim, nota-se que, 

existe uma grande heterogeneidade de tamanhos de grão, que se estende dentro de uma 

faixa. Os maiores grãos se comparam com o número 4 e os menores com o 8. 

 

Figura 5.12: a) Tamanho de grão ASTM número 4, para aumento de 100X; b) Aço API 

5L-X70 com aumento de 1000X. 



97 

 

 

Figura 5.13: a) Tamanho de grão ASTM número 8, para aumento de 100X; b) Aço API 

5L-X70 com aumento de 1000X. 

Aplicando a Equação 5.2, para G0 = 4: 

               

Aplicando a Equação 5.2, para G0 = 8: 

               

Portanto, para o aço API 5L-X70, pode-se concluir que a faixa de tamanhos de 

grão ASTM é entre os números 11 e 15. Considera-se esta faixa de tamanhos de grão 

bastante finos, sendo compatível com o esperado para um aço microligado de alta 

resistência mecânica e baixa liga (ARBL). 

 Nas figuras com o aumento maior, é possível visualizar como é heterogênea a 

distribuição dos tamanhos de grão neste material. O tratamento termomecânico de 

laminação controlada visa principalmente o refino da microestrutura da chapa, fazendo 

com que se aumente a resistência mecânica e a tenacidade à fratura (GORNI, 1999). 

Nesse processo, antes da etapa de acabamento, geralmente há uma etapa intermediária 

de espera, pois não pode haver aplicação de deformação na faixa de temperaturas onde a 

recristalização entre passes da austenita torna-se incipiente. Caso ocorra tal deformação 

a microestrutura torna-se heterogênea (GORNI, et al. 2009). 

 Outros trabalhos como o de TOFFOLO (2008), PORTO (2010) e KIM et al. 

(2011) evidenciam essa heterogeneidade de tamanhos de grão, e leva a concluir que se 

trata de uma característica típica deste material. 
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5.1.2 Grau de bandeamento 

 O grau de bandeamento microestrutural ou de orientação preferencial influencia 

a uniformidade de propriedades mecânicas determinadas em vários ensaios com respeito 

à direção de deformação. A avaliação do grau de bandeamento foi realizada pelo 

método de intercepto definido pela Normas ASTM E 1268-01 (2007). Este método 

consiste em traçar uma linha perpendicular e uma paralela, ambas de comprimento Lt 

(em milímetros), no sentido do bandeamento da estrutura. A soma de todos os grãos de 

perlita interceptados por esta linha é o valor de N, como pode ser observado na Figura 

5.14. Como traçam-se diversas linhas, calcula-se o valor médio de N, aplicando a 

Equação 5.3: 

    
         

              

                                                                                      

Onde:  

Ω12 = grau de bandeamento ou orientação preferencial; 

   = números de intercessões das linhas de teste perpendiculares à direção de 

deformação com as partículas; 

   = números de intercessões das linhas de teste paralelas à direção de deformação com 

as partículas; 

Lt = comprimento real da linha de teste; 

    
  

  
         

  

  
          

    

 
           

    

 
 

 

Figura 5.14: Metodologia para a contagem de interceptos, onde “T” é tangente e “E” é 

interior ao grão. Adaptação de ASTM E1268 – 01 (2007). 
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 Com a utilização deste método, o valor do grau de bandeamento obtido para o 

aço API 5L-X70 foi de 0,4. A norma define que tal valor deve estar entre 0 e 1, sendo 0 

para uma estrutura sem nenhum bandeamento e 1, para estrutura com grande quantidade 

de bandeamento. No caso deste material, o grau de bandeamento esteve próximo à uma 

situação mediana. 

 Com base na análise metalográfica realizada, pode-se dizer que o aço estudado 

apresentou uma microestrutura caracterizada por bandeamento e segregação central, 

com tamanho de grão relativamente fino, mas heterogêneo. Esta microestrutura refere-

se ao plano de crescimento de trinca nos ensaios mecânicos apresentados a seguir, sendo 

considerada como um arranjo divisor de trinca de um material compósito, com lâminas 

alternadas de perlita e ferrita. 

 Neste modelo, duas considerações devem ser feitas, a saber: 

1. o “material compósito” apresenta uma quantidade de lâminas (ou interfaces) 

crescente com o aumento da espessura do corpo de prova; 

2. o “material compósito” apresenta uma região central com microestrutura 

diferenciada ao longo da espessura, onde a resistência “interfacial” será diferente 

do restante do material. 

5.2 Propriedades mecânicas gerais do aço API-5L X70 

 Os ensaios que determinam as propriedades mecânicas gerais do aço API-5L 

X70, usados neste trabalho, foram realizados por TOFFOLO (2008), e serão mostrados 

de forma sucinta nesta seção, uma vez que são resultados de extrema importância na 

execução dos ensaios de tenacidade à fratura e de fadiga. Tais resultados encontram-se 

na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Propriedades mecânicas gerais do aço API 5L X70. Adaptação de 

TOFFOLO (2008). 

 

σLE (MPa) σLR (MPa) RE (%) εt (%) RA (%) HRA U (J) EA (%) 

586 640 91 38 65 65 184 14 
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Onde: σLE é a tensão limite de escoamento por tração, σLR a tensão limite de 

resistência por tração, RE a razão elástica, dada por RE = σLE / σLR , εt é a deformação 

total por tração, RA a redução de área tansversal por tração, HRA a dureza Rockwell 

escala A, U é a energia absorvida em ensaio de impacto Charpy e EA a expansão lateral 

em ensaio de impacto Charpy à temperatura ambiente. 

 Percebe-se que o aço API 5L X70 possui maior resistência mecânica se 

comparado com aços de especificação inferior, como, por exemplo, o API 5L X60. 

Segundo PORTO (2010), isso é devido aos mecanismos de endurecimento por solução 

sólida, precipitação e refino de grão, diferenciados para cada especificação. Conforme 

KIM et al. (2011), quanto maior o grau do aço, menor é o tamanho médio dos grãos de 

ferrita, influenciando em suas propriedades mecânicas. Por meio de uma análise 

comparativa, conclui-se que estes valores estão de acordo com os estabelecidos pela 

Norma API 5L (2007). 

 Outra observação interessante é que a razão elástica RE é relativamente elevada. 

Segundo GORNI et al., (2002) quanto mais baixo for este valor, menor será a tendência 

ao aparecimento do chamado “efeito mola” (spring-back) durante a conformação do 

tubo. A obtenção de valores menores para RE, sem afetar negativamente a resistência 

mecânica, pode ser feita por meio de ajustes no processamento termomecânico do aço, 

favorecendo o surgimento de ferrita acicular e bainita na microestrutura do aço. 

5.3 Ensaios de tenacidade à fratura 

 Como já foi mencionado, os ensaios para determinação das curvas J-R foram 

realizados por meio do método de flexibilidade elástica, ou compliance. Porém, durante 

essa etapa do ensaio, ocorreu o aparecimento de delaminação ou separações nas 

amostras de 15,0mm de espessura. Uma alteração visível que ocorre no instante em que 

ocorre a delaminação é a queda repentina de carga na curva de resistência e um 

consecutivo aumento no deslocamento. Segundo IPIÑA e KORIN (2012), a queda de 

carga é devido a um crescimento instável da trinca, seguida de sua obstrução, e o 

aumento do deslocamento pode ser uma consequência do aumento da zona plástica. 

Estes autores afirmam que, quando ocorre a delaminação num ensaio de flexão em três 

pontos a medida da tenacidade não está necessariamente associada a uma redução da 
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rigidez, ou seja, o crescimento de trinca não está associado com o fenômeno da 

delaminação.  

Na Figura 5.15 é mostrado um esquema do processo de dobramento do corpo de 

prova. A aplicação da carga P leva à flexão pelos pontos de apoio. Após a delaminação, 

haverá queda de carga ΔP e o aumento do deslocamento da “boca” do entalhe. Ao ser 

analisada a superfície de fratura, percebe-se a presença de uma delaminação central 

imediatamente após o crescimento instável da trinca. Isso pode ser visto analisando-se a 

Figura 5.16.  

 

Figura 5.15: Efeitos do deslocamento devido ao aumento da deformação plástica com a 

delaminação. Adaptação de IPIÑA e KORIN (2012). 

A delaminação é característica típica deste material, e ocorre paralelamente à 

direção de laminação da chapa original e perpendicularmente ao plano de propagação da 

trinca, sendo que a delaminação mais profunda estará no centro do corpo de prova 

(SILVA, 2004). Isso acontece, segundo FRANCISCO (2009), pelo fato de que, como a 

restrição plástica e, consequentemente, a tensão perpendicular à tensão principal 

atuante, é maior no centro do corpo de prova, sugerindo assim que as tensões de 

delaminação em seu centro sejam mais severas. Nas amostras de 7,5mm de espessura, 

não ocorreu delaminação, resultado que está de acordo com estudos de GUO, et al. 
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(2002), que mostraram que em amostras com espessura menor houve predomínio do 

estado de tensão plana e a delaminação não ocorreu. 

Pela análise da Figura 5.16, nota-se que à medida que a trinca avança, e depois 

de atingida a carga máxima ocorre uma diminuição da carga, devido à propagação da 

trinca, em decorrência da redução do ligamento remanescente. 

 

Figura 5.16: Ocorrência de delaminação na amostra de 15,0mm durante ensaio para 

obtenção das curvas J-R. a) foto do corpo de prova rompido; b) curva de carga versus 

COD. 

 A ocorrência de delaminações já era prevista na literatura. SILVA (2004) 

mostrou que a delaminação ocorrida num aço API-5L X80 ocorreu de tal forma que 

tornou a frente da trinca bastante irregular, a ponto de invalidar o ensaio de tenacidade à 

fratura. Esse comportamento também foi observado por HIPPERT (2004), TOFFOLO 

(2008), FRANCISCO (2009), BARBOSA, et al. (2010) e PORTO (2010), todos os 

trabalhos utilizando os aços API 5L-X70 ou X80, com corpos de prova de razão W/B 

aproximadamente semelhantes. 

 A análise macrográfica do corpo de prova após o ensaio de tenacidade à fratura 

(Figura 5.16a) mostrou que logo no início do ensaio (final da pré-trinca por fadiga) 

ocorreu uma delaminação central afetando a forma da frente da trinca, bem como sua 

estabilidade. Além disso, este e outros corpos de prova produziram trincas com 

extremidades de comprimento muito menor do que no centro. Isto ocorre devido à 

grande quantidade de deformação plástica, o que acarretou o tunelamento da trinca, 

verificando-se que não houve o domínio de um estado plano de deformação. Este 

resultado também foi encontrado por FRANCISCO (2009). 
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A Figura 5.17 mostra o resultado do ensaio de tenacidade à fratura realizado em 

cinco corpos de prova para cada espessura. As curvas da Figura 5.17 representam os 

valores médios obtidos. Com as Equações 3.12, 3.13 e 3.14, fazendo W= 30mm; a = 

18mm; σy = 613MPa, encontram-se os valores de Jmáx = 735,6kPa.m e de ΔaMax = 3mm, 

o que torna inviável considerar somente a região de validade da curva, pelos critérios da 

Mecânica de Fratura, pois o valor da tenacidade obtido não seria significativo. 

 

Figura 5.17: Curvas comparativas de Integral J versus Δa nas duas espessuras do aço 

API 5L-X70. 

Percebe-se, com base na análise da Figura 5.17, que os corpos de prova com 

espessura de 15,0mm são mais tenazes que os de espessura menor. Isso aconteceu 

devido à presença da delaminação, que agiu no sentido de aumentar a tenacidade do 

material, uma vez que tal fenômeno não ocorreu com os corpos de prova de espessura 

menor. Com base no modelo de material compósito divisor de trincas, as camadas e 

interfaces alternadas tendem a retardar o crescimento de trinca, e a microestrutura 

diferenciada presente no centro da espessura provoca a delaminação para o corpo de 

prova mais espesso, levando ao aumento da tenacidade desta amostra. 
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Segundo THOULOW et al. (1986), a presença de uma delaminação central 

tende a dividir o corpo de prova em dois, assim mais energia é necessária para a 

propagação da trinca, o que aumenta a tenacidade à fratura. Outra explicação seria com 

respeito à anisotropia de propriedades gerada por este fenômeno, principalmente no que 

se refere à tenacidade e ductilidade. No caso da tenacidade à fratura é mais difícil que a 

trinca se propague transversalmente com configurações de fibramento de perlita 

(TOFFOLO, 2008).  GUO, et al. (2002) mostraram que, realmente, a presença de 

delaminações é favorecida com o aumento da espessura do corpo de prova e tende a 

aumentar a tenacidade do material medida por JC, como foi mostrado na Figura 3.15.  

KIMURA et al. (2007) obtiveram altos valores de tenacidade à fratura para 

corpos de prova de aços microligados que apresentaram delaminação, em comparação 

com os que não apresentaram. Segundo estes autores, a delaminação atua no sentido de 

relaxar tensões triaxiais na ponta da trinca, causando um embotamento, quando a trinca 

se propaga nos planos paralelos à direção de laminação.  

Por outro lado, outros autores (EMBURY et al. 1967), já mostraram que, 

considerando o modo divisor de propagação da trinca, com o aumento do número de 

camadas de ferrita e perlita, ou seja, com o aumento da espessura do material, o valor da 

tenacidade à fratura medido em ensaio de impacto Charpy tende a diminuir. Por meio de 

ensaios de curvas J-R, IPIÑA e KORIN (2012) também mostraram diminuição da 

tenacidade à fratura devido à ocorrência de delaminação no aço API 5L-X70. 

 Assim, pode-se perceber que a presença da delaminação no aço API 5L-X70, 

pode favorecer ou não sua tenacidade à fratura. Isso vai depender de características do 

material tais como, história de carregamento, condições de fabricação, espessura 

(implica no número de camadas de ferrita no modo obstrutor). No entanto, como foi 

observado acima, na literatura há maior quantidade de trabalhos mostrando a 

delaminação como fator que aumenta a tenacidade do aço API 5L-X70, mesmo 

resultado encontrado neste trabalho. 

5.3.1 Superfícies de Fratura 

 Nas Figuras 5.18 e 5.19 são mostradas imagens obtidas no microscópio 

eletrônico de varredura de superfícies de fratura típica dos corpos de prova com 7,5mm 
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e 15,0mm, respectivamente, submetidos a ensaios de tenacidade à fratura. Nas Figuras 

5.18(a) e 5.19(a) destaca-se a região final da pré-trinca de fadiga e início da região do 

“rasgamento”. Nas outras imagens são mostradas as regiões da fratura com dois 

aumentos diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Microfratografia de amostras do aço API 5L-X70 de 7,5mm: a) 35X; b) 

200X; c) 1000X; MEV. 

 

As imagens apresentadas nas Figuras 5.18 e 5.19 revelam que a fratura do 

material foi dúctil devido à presença de microcavidades, denominadas “dimples”, que 

foram observadas em todos os corpos de prova, independentemente da sua espessura. 

As inclusões presentes no material também podem ser claramente observadas nas 

Figuras 5.18(c) e 5.19 (c) localizadas no interior das microcavidades. 
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Figura 5.19: Microfratografia de amostras do aço API 5L-X70 de 15,0mm: a) 35X; b) 

200X; c) 1000X; MEV. 

5.4 Ensaios de fadiga 

 A segunda parte deste trabalho consistiu na execução de ensaios de fadiga para 

obtenção de curvas da/dN x ∆K. Todos os resultados foram tratados com o Software 

Microcal Origin versão 6.0 para gerar as curvas que serão comentadas neste tópico. 
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5.4.1 Execução do ensaio 

As curvas de comprimento de trinca em função do número de ciclos de fadiga 

são mostradas na Figura 5.20. Calculando-se sua derivada e construindo um gráfico em 

função da variação do fator de intensidade de tensão, obtêm as curvas da/dN x ∆K. 

A Figura 5.20 mostra que os valores de ai e af  são respectivamente 8,0mm e 

22,0mm e que foi necessário um maior número de ciclos de fadiga para o corpo de 

prova com maior espessura atingir af. Assim, pode-se inferir dessas curvas que o corpo 

de prova com 15,0mm de espessura apresentará maior vida em fadiga. 

 

Figura 5.20: Curvas médias comparativas de crescimento de trinca por fadiga em aço 

API 5L-X70 em função do número de ciclos (a x N), com R = 0,1; f = 30Hz. 

A curva da/dN x ∆K apresentada na Figura 5.21 mostra as regiões I e II do 

crescimento de trinca por fadiga. Para valores de da/dN menores que 10
-5

mm/ciclo, 

caracteriza-se a região I, e para valores de da/dN maiores ou igual a 10
-5

mm/ciclo 

caracteriza-se a região II. Comparando-se as duas espessuras, se observa 

comportamentos semelhantes na região II, o que sugere a independência da espessura. 

Já no trecho da região I observa-se que o valor de ΔKth se converge para 
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aproximadamente 8,0MPa.m
1/2

 para espessura de 7,5mm e de ΔKth = 9,5MPa.m
1/2

 para 

espessura de 15,0mm. Trata-se de uma diferença de cerca de 19% nos valores do limiar, 

mostrando a significativa influência da espessura do corpo de prova nessa região (um 

tamanho de trinca crítico varia com o quadrado do fator de intensidade de tensões).  

 

Figura 5.21: Curvas sigmoidais da/dN x ∆K para as duas espessuras estudadas do aço 

API 5L-X70. 

 Complementando a análise da Figura 5.21, foi feito, por meio do Software 

Microcal Origin versão 6.0 o ajuste linear na região II com base na Equação de Paris 

(Equação 3.30), fornecendo automaticamente os valores dos Coeficientes de Paris, a 

saber: m = 3,09 e C = 3,48x10
-9

 
        

     
  para a espessura de 7,5mm e 

m=3,12 e C = 3,25x10
-9

 
        

     
  para o corpo de prova com espessura de 

15,0mm. Os valores muito próximos explicam o comportamento semelhante nessa 

região da curva. 
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 Como não ocorreu delaminação durante o ensaio de fadiga, a diferença nos 

valores de ΔKth entre as duas espessuras, na região I pode ser explicada por outro 

fenômeno conhecido como Fechamento de Trinca que, conforme SURESH (2004) 

ocorre de forma mais intensa para baixos valores de ΔK. Para verificar tal informação, 

foram construídas curvas Kcl/Kmáx versus ΔK mostradas na Figura 5.22. Devido a 

problemas operacionais, não foi possível medir muitos pontos para o corpo de prova de 

espessura menor.  

De acordo com a literatura (SURESH, 2004), o fechamento de trinca na região I 

é do tipo induzido por rugosidade, pois nessa região há menor fator de intensidade de 

tensão e as dimensões da zona plástica na ponta da trinca são menores que o tamanho de 

grão médio do material. Além disso, no regime próximo ao limiar, o material apresenta 

uma condição de deformação plana com baixa escala de escoamento e os efeitos do 

fechamento de trinca induzido por plasticidade são insignificantes. Estudos de KIM et 

al. (2011), confirmam que, para aços da classe API 5L-X70, o fechamento de trinca na 

região do limiar é induzido por rugosidade, pelos mesmos motivos explicitados acima. 

 

Figura 5.22: Fechamento de trinca por fadiga para final da região I e transição para 

região II da curva de taxa de propagação de trinca por fadiga (Figura 5.21) do aço API 

5L-X70. 
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 Observa-se na Figura 5.22 que os valores de Kcl/Kmáx na região I, apesar de 

serem próximos, o corpo de prova de 7,5mm de espessura apresenta menor valor o que 

pode explicar a diferença de comportamento nessa região da curva da Figura 5.21.  

Outra explicação para a diferença de comportamento na região I da curva da/dN 

x ∆K é devido ao material apresentar bandeamento, sendo caracterizado como um 

compósito divisor de trinca. As camadas e interfaces alternadas retardam o crescimento 

da trinca, e o material de espessura maior, consequentemente apresenta um número 

maior dessas camadas e interfaces, proporcionando maior resistência à fadiga para este 

corpo de prova. 

Com relação à região II da curva da/dN x ∆K, SURESH (2004), afirma que para 

aços microligados, o fechamento de trinca é do tipo induzido por plasticidade, devido à 

acentuada região plástica formada na ponta da trinca, principalmente em corpos de 

prova com maior espessura. Não foi observada uma diferença significante de 

comportamento nessa região. 

5.4.2 Superfície de Fratura 

 Foram analisadas no MEV as superfícies de fratura para os ensaios de fadiga da 

região I (baixos valores de ∆K) e da região II (valores elevados de ∆K) da curva da/dN 

x ∆K. Na Figura 5.23, são mostradas as microfratografias do corpo de prova de 7,5mm e 

na Figura 5.24, do corpo de prova de 15,0mm.  

Nas imagens da região I (Figuras 5.23a e 5.24a), destaca-se o tipo de fratura 

facetada, que caracteriza o início da propagação da trinca, formada por “degraus” vistos 

com baixa nitidez devido ao pequeno tamanho de grão. Além disso, observa-se, nas 

Figuras 5.23a e 5.24a, que a fratura ocorre por propagação transgranular com pequenas 

áreas apresentando trincas secundárias. 

 Já nas imagens da região II (Figuras 5.23b e 5.24b), como há maiores valores de 

∆K, a trinca propaga-se mais rapidamente; a característica marcante da fratura nessa 

região são as estrias de fadiga, vistas com resolução relativamente baixa devido à 

pequena granulometria do material. Assim, percebe-se que qualquer que seja a região 

analisada, o mecanismo de trincamento por fadiga não foi alterado pela variação da 

espessura do corpo de prova. 
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Figura 5.23: Microfratografias de amostras do aço API5L-X70 com espessura de 7,5mm 

das regiões de propagação de trinca por fadiga com aumento de 5000x: a) Região I; b) 

Região II. 
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Figura 5.24: Microfratografias de amostras do aço API5L-X70 com espessura de 

15,0mm das regiões de propagação de trinca por fadiga com aumento de 5000x: a) 

Região I; b) Região II. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a influência da espessura do corpo 

de prova na tenacidade à fratura e no crescimento de trinca por fadiga, no qual foram 

comparados os resultados de corpos de prova com espessura de 7,5mm e de 15,0mm do 

aço API 5L-X70, chegando-se às seguintes conclusões: 

 Pela análise metalográfica do aço, constatou-se que apesar de possuir 

granulometria fina, apresentou heterogeneidade de tamanhos de grão. A 

microestrutura apresentou ferrita poligonal e perlita em camadas bandeadas, 

caracterizando-se como um material compósito divisor de trincas com “ilhas” de 

bainita ao longo da espessura da amostra e maior concentração no centro, que 

favoreceu a formação de delaminação central; 

 Comprovou-se no ensaio de tenacidade à fratura pelo parâmetro Integral J que o 

aumento da espessura favoreceu a ocorrência de delaminação, e esta atuou no 

sentido de aumentar a resistência do material à propagação de trinca, ou seja, sua 

tenacidade à fratura, devido ao aço apresentar-se como compósito divisor de 

trincas.  

 No ensaio de taxa de crescimento por trinca de fadiga, verificou-se que não 

houve influência da delaminação, mas sim do fechamento de trinca por fadiga e 

também pela influência das camadas e interfaces do material compósito que 

tendem a retardar a propagação da trinca. Os valores de ΔKth obtidos mostraram 

que o corpo de prova com maior espessura tende a possuir maior resistência à 

fadiga que o de menor espessura. 
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CAPÍTULO 7 – SUGESTÕES PARA FUTUROS 

TRABALHOS 

 Muito do que foi estudado neste trabalho, poderá ser complementado para a 

continuidade desta investigação por meio de algumas questões que não foram 

elucidadas, são elas: 

 Analisar o efeito de alterações microestruturais (presença de ferrita acicular e 

bainita) nas propriedades do material; 

 Investigar o efeito de outras espessuras nas propriedades do material; 

 Avaliar o efeito do corpo de prova SE(T) nas propriedades do material; 

 Verificar o efeito para maiores valores de R. 
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Resumo: 

No sentido de melhorar a produtividade de dutos e devido às grandes distâncias 

envolvidas entre os locais de exploração de petróleo e o consumidor final, as 

companhias petrolíferas têm demandado por aços com propriedades mecânicas 

elevadas. Neste contexto, a utilização de aços da classe API X80 aumentou de cerca de 

0,5Mt na década de 1990 para 2,5Mt neste século. Com o objetivo de suprir a demanda 

futura da PETROBRAS para aços do tipo API X80 (espessura > 12,7mm e diâmetro > 

24mm), a ARCELORMITTAL TUBARÃO iniciou a produção deste aço na forma de 

bobinas a quente, com rigoroso controle de composição química e de processamento 

termomecânico. O presente trabalho mostra resultados em termos de tenacidade à 

fratura (integral J) para um aço API X80, e compara o seu desempenho com um aço 

API X70, para diversas condições de fabricação. 

Palavras-Chave: Dutos – Tenacidade à fratura - Aço API X80. 
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Resumo: 

Neste trabalho, dois diferentes aços microligados (ARBL) do tipo API 5L X60 e X70, 

empregados em minerodutos, foram analisados e comparados em termos de 

microestrutura e propriedades mecânicas. Estes aços vêm sendo desenvolvidos durante 

os últimos 40 anos, e vêm se transformando em uma importante classe de materiais de 

alta resistência mecânica. Utilizou-se como metodologia a realização dos seguintes 

ensaios laboratoriais em corpos de prova com 5mm de espessura: análise da composição 

química, análise metalográfica, ensaio de tração, ensaio de impacto, ensaio de 

tenacidade à fratura (CTOD), crescimento de trinca por fadiga (curvas da/dN x ΔK) e 

análise fratográfica. A composição química dos aços indicou teores significativos de 

nióbio e de titânio para o aço X70. Ambos os aços apresentaram uma microestrutura 

bandeada de ferrita e perlita. Em função destas diferenças de elementos de liga, e 

também do tratamento termo-mecânico empregado na fabricação, o aço X70 apresentou 

um tamanho de grão ferrítico bem inferior ao do aço X60. Evidentemente, o tipo e a 

concentração de precipitados no aço X70 são mais relevantes do que no aço X60. Com 

relação às propriedades mecânicas, pôde-se perceber que o aço API X70 apresentou 

resistência mecânica por tração superior, e valores de resistência ao impacto, tenacidade 

à fratura e resistência ao crescimento de trinca por fadiga praticamente idênticos em 

relação às características encontradas para o aço API X60. Desta forma, o aço API X70 

seria o material mais indicado para a aplicação indicada. 
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ANEXOS 

Anexo A – Níveis de Especificação API-5L 

Tabela A1: Níveis de especificação de produtos definidos pela Norma API-5L 

(Adaptação de API, 2007). 

Parâmetro PSL1 PSL2 

Grau A25 até X70 B até X80 

Tipo de extremidade do tubo Rosca, bisel, topo, especial Topo 

Soldagem do cordão Qualquer processo Qualquer processo 

Cmáx (%) para tubo sem costura 

0,28% para grau B e 

superiores 0,240% 

Cmáx (%) para tubo com costura 

0,26% para grau B e 

superiores 0,220% 

Pmáx (%)  

0,030% para grau A e 

superiores 0,025% 

Smáx (%) 0,03% 0,015% 

Carbono equivalente Sob exigência do cliente Máximo para cada grau 

σL.E. Máximo  Não especificado Máximo para cada grau 

σL.R. Máximo  Não especificado Máximo para cada grau 

Tenacidade à fratura  Não especificado Exigida para todos os graus 

Inspeção não destrutiva do cordão de 

solda Não obrigatória Obrigatória 

Reparo por soldagem do corpo do tubo ou 

chapa Permitido Não permitido 

Rastreabilidade Não obrigatória Obrigatória 
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Tabela A2: Composição química (% em massa) e propriedades mecânicas de aços API 

5L nível de especificação PSL1 (Adaptação de API, 2007). 

Grau Cmáx Mnmáx Pmáx Smáx Outros σL.E.min (MPa) σL.R.min (MPa) 

   Tubos sem Costura   

A25-I 0,21 0,60 0,030 0,030 - 172 310 

A25-II 0,21 0,60 0,045 0,080 0,030 - 172 310 

A 0,22 0,90 0,030 0,030 - 207 331 

B 0,28 1,20 0,030 0,030  241 414 

X42 0,28 1,30 0,030 0,030  290 414 

X46 0,28 1,40 0,030 0,030 Nb+V+Ti 317 434 

X52 0,28 1,40 0,030 0,030 < 359 455 

X56 0,28 1,40 0,030 0,030 0,15% 386 490 

X60 0,28 1,40 0,030 0,030  414 517 

X65 0,28 1,40 0,030 0,030  448 531 

X70 0,28 1,40 0,030 0,030  483 565 

   Tubos com Costura   

A25-I 0,21 0,60 0,030 0,030 - 172 310 

A25-II 0,21 0,60 0,045 0,080 0,030 - 172 310 

A 0,22 0,90 0,030 0,030 - 207 331 

B 0,26 1,20 0,030 0,030  241 414 

X42 0,26 1,30 0,030 0,030  290 414 

X46 0,26 1,40 0,030 0,030 Nb+V+Ti 317 434 

X52 0,26 1,40 0,030 0,030 < 359 455 

X56 0,26 1,40 0,030 0,030 0,15% 386 490 

X60 0,26 1,40 0,030 0,030  414 517 

X65 0,26 1,45 0,030 0,030  448 531 

X70 0,26 1,65 0,030 0,030  483 565 
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Tabela A3: Composição química (% em massa) e propriedades mecânicas de aços API 

5L nível de especificação PSL2 (API, 2007). 

Grau Cmax Mnmax Pmax Smax Outros σL.E.min (MPa) σL.R.min (MPa) 

   Tubos Sem Costura     

B 0,24 1,20 0,025 0,015  241 448 414 758 

X42 0,24 1,30 0,025 0,015 Nb 290 496 414 758 

X46 0,24 1,40 0,025 0,015 + 317 524 434 758 

X52 0,24 1,40 0,025 0,015 V 359 531 455 758 

X56 0,24 1,40 0,025 0,015 + 386 544 490 758 

X60 0,24 1,40 0,025 0,015 Ti 414 565 517 758 

X65 0,24 1,40 0,025 0,015 < 448 600 531 758 

X70 0,24 1,40 0,025 0,015 0,15% 483 621 565 758 

X80 0,24 1,40 0,025 0,015  552 690 621 827 

   Tubos Com Costura     

B 0,22 1,20 0,025 0,015  241 448 414 758 

X42 0,22 1,30 0,025 0,015 Nb 290 496 414 758 

X46 0,22 1,40 0,025 0,015 + 317 524 434 758 

X52 0,22 1,40 0,025 0,015 V 359 531 455 758 

X56 0,22 1,40 0,025 0,015 + 386 544 490 758 

X60 0,22 1,40 0,025 0,015 Ti 414 565 517 758 

X65 0,22 1,45 0,025 0,015 < 448 600 531 758 

X70 0,22 1,65 0,025 0,015 0,15% 483 621 565 758 

X80 0,22 1,85 0,025 0,015  552 690 621 827 

 

 


