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RESUMO 

Neste trabalho estudou-se a relação entre a microestrutura e propriedades mecânicas de tubos 

de aços sem costura utilizados no revestimento de poços e na condução de petróleo e gás. 

Foram utilizadas amostras de tubos de dois tipos de aços baixo carbono (A e B) fornecidos 

pela empresa Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB). O aço B tem um maior 

conteúdo total de liga que o aço A. Foram analisadas as temperabilidades dos aços por meio 

do ensaio Jominy. As amostras foram submetidas a diferentes tratamentos térmicos: têmpera 

em água a 29 e 80ºC seguida de revenimento a 700ºC/15min., resfriamento ao ar calmo e ao 

ar forçado. As propriedades mecânicas foram avaliadas por meio de ensaios de tração, dureza 

Rockwell C e de impacto Charpy a 0ºC. As amostras foram caracterizadas por microscopia 

óptica e eletrônica de varredura, com a quantificação da fração volumétrica do 

microconstituinte MA (martensita/austenita retida). A temperabilidade, dureza, limite de 

escoamento, limite de resistência e energia absorvida ao impacto Charpy do aço B foi 

superior em relação ao aço A. As amostras dos aços A e B resfriadas ao ar calmo e ar forçado 

têm uma microestrutura constituída de ferrita poligonal, bainita granular, bainita B1 e o MA e 

têm limite de escoamento menor que das amostras temperadas e revenidas cuja microestrutura 

é constituída de martensita revenida e pequena quantidade de bainita. O aumento na taxa de 

resfriamento, de ar calmo para ar forçado, resultou em um aumento na fração volumétrica de 

MA. Ao analisar os resultados obtidos, em termos de composição química, propriedades 

mecânicas e processo de fabricação, observou que de acordo com as especificações da norma 

API 5CT 2011 se os aços A e B forem normalizados esses aços podem ser classificados pelo 

grau N80 do tipo 1, mas se eles forem temperados e revenidos esses aços serão especificados 

pelo grau C90 ou T95. 

 

Palavras chaves: Tubos de aço sem costura, Tratamentos térmicos, microestrutura e 

propriedades mecânicas.  
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ABSTRACT  

The relationship between the microstructure and mechanical properties of seamless steel pipes 

used in casing and tubing for wells was studied. The investigation was carried out using pipes 

samples of two low-carbon steels (A and B) supplied by Vallourec & Sumitomo Tubos do 

Brazil (VSB) company. Steel B has the total alloy content higher than the steel A. Steels 

hardenability were analyzed through the Jominy test. The samples were submitted to different 

heat treatments: quenching in water at 29ºC and 80ºC followed by tempering at 700ºC/15min, 

cooling in air and forced air. Mechanical properties were evaluated by tensile testing, 

Rockwell C hardness and Charpy impact at 0ºC. The samples were characterized by optical 

and scanning electron microscopy, and the volume fraction of the constituent MA (martensite 

and/or retained austenite) was performed. Steel B hardenability, hardness, yield strength, 

tensile strength and Charpy impact energy was higher than steel A. Steels A and B cooled in 

air and forced air, have shown the microstructure consisted by complex mixture of polygonal 

ferrite, granular bainite, bainite B1 and MA, and had lower yield strength than the quenched 

and tempered samples, whose microstructure consisted of tempered martensite and small 

amount of bainite. The cooling rate increasing, from air to forced air, resulted in an increase in 

the volume fraction of MA. The normalized steels A and B complies with the requirements 

specified in API 5CT 2011 for grade N80 type 1, but if the steels are quenched and tempered 

the grade will be C90 or T95. 

 

Keywords: seamless steel pipes, heat treatments, microstructure and mechanical properties 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

Os tubos de aço são utilizados nas mais distintas aplicações. Podem ser estruturais, 

sem que necessitem reter nenhum tipo de fluido, ou, podem fazer parte de tubulações ou 

equipamentos expostos aos mais diferentes fluidos, temperaturas e pressões, em refinarias, 

indústrias químicas e petroquímicas ou em navios, entre outras situações (Zeemann, 2012). 

Além disso, podem ter aplicações variadas (como em fornos ou em trocadores de 

calor), interligar distintas regiões; simplesmente transportando fluidos com baixa pressão, ou 

ainda ser empregado na produção de petróleo com altíssima pressão. Com certeza, cada tipo 

de aplicação requer um tipo de tubo com características microestruturais e propriedades 

mecânicas adequadas (Zeemann, 2012). 

A importância de se conhecer/estudar a microestrutura e sua correlação com as 

propriedades mecânicas de um tubo de aço é de grande importância, pois é por meio deste 

conhecimento que surge o desenvolvimento de novos produtos, ou ainda, permite um melhor 

controle de qualidade do material, podendo resultar em produtos com preços mais 

competitivos no mercado. O conhecimento das características microestruturais, como a fração 

volumétrica das fases presentes, a distribuição e morfologia das fases, a natureza e densidade 

dos contornos de grãos, permite prever a resistência mecânica e ductilidade do material.
1
 

Revestimento de poços, extração de petróleo e gás está exigindo cada vez mais a 

crescente demanda por tubos de aços especiais e de alta resistência mecânica. Por exemplo, 

extrair o óleo das profundezas do mar está exigindo uma revisão completa de tudo o que se 

conhece sobre o trabalho de perfuração em grandes profundidades. Nestas condições, os 

equipamentos que serão usados para fazer a extração de petróleo devem atender a 

especificações físicas e mecânicas em função da profundidade do ponto de extração. Quem se 

destaca nesta revolução são os tubos de aços responsáveis por chegar até o petróleo e conduzi-

los até as plataformas e navios. A sua resistência mecânica e durabilidade são questões 

                                                             

 

1Disponível em: http://www.metalica.com.br/a-metalografia-no-controle-de-qualidade-de-

acos-para-estruturas-metalicas. Acessado em 03/2014 

 

http://www.metalica.com.br/a-metalografia-no-controle-de-qualidade-de-acos-para-estruturas-metalicas
http://www.metalica.com.br/a-metalografia-no-controle-de-qualidade-de-acos-para-estruturas-metalicas
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importantíssimas para a extração com segurança em grandes profundidades. Além disso, os 

tubos de aço empregados na extração de petróleo em águas profundas precisam levar em 

consideração o peso, diâmetro e continuidade das tubulações. Isto pode parecer simples, mas 

não é, pois a produção de uma mesma liga metálica em diâmetros diferentes requer outro tipo 

 de processamento. Talvez seja necessário desenvolver mais de um aço especial para as 

chapas a serem usadas na fabricação de tubos que serão instalados nos poços.
2
 

Na literatura científica encontram-se várias patentes e artigos que descrevem a 

correlação entre a microestrutura e as propriedades mecânicas de tubos de aços da classe API 

5L (American Petroleum Institute: Specification for Line Pipe). Verifica-se que é escassa a 

bibliografia referente ao estudo da microestrutura e propriedades mecânicas de aços utilizados 

no revestimento de poços e para a condução/extração de petróleo, especificados pela classe 

API 5CT (American Petroleum Institute: Specification for Casing and Tubing). Este fato 

justifica o interesse científico e também tecnológico deste trabalho, que busca correlacionar a 

microestrutura e as propriedades mecânicas de aços desta última classe submetidos a 

diferentes tratamentos térmicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Disponível em http://www.cipanet.com.br/revistatuboecia/revistas/033. Acessado em 04/2014 

http://www.cipanet.com.br/revistatuboecia/revistas/033.%20Acessado%20em%2004/2014
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

2.1. Geral  

Estudar a relação entre a microestrutura e propriedades mecânicas de dois aços de 

baixo carbono usados na fabricação de tubos sem costura para a aplicação de condução de 

petróleo e gás e revestimento de poços. 

2.2. Específicos 

1. Avaliar a temperabilidade de duas ligas por meio do ensaio Jominy. 

2. Submeter as ligas a diferentes tratamentos térmicos: têmpera em diferentes meios seguida 

de revenimento, resfriamento ao ar e resfriamento ao ar forçado.  

3. Caracterizar de forma qualitativa e quantitativa a microestrutura das ligas após os 

tratamentos térmicos por meio de: microscopia óptica e eletrônica de varredura, medições de 

microdureza Vickers em determinadas fases e microconstituintes. 

4. Medir as propriedades mecânicas das ligas após os tratamentos térmicos por meio dos 

ensaios de tração à temperatura ambiente, dureza Rockwell C e de impacto Charpy à 

temperatura de 0ºC. 

5. Análise microfratográfica das amostras de ensaio de tração e de impacto Charpy 

6. Correlacionar a microestrutura das ligas com suas respectivas propriedades mecânicas. 
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CAPÍTULO 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Tubo para Transporte de Petróleo e Gás 

3.1.1 – Processo de Fabricação 

Tubos de aço podem ser classificados em duas categorias: tubos de aço com costura e 

tubos de aço sem costura. O que irá diferenciá-los, basicamente, é o processo de fabricação. 

Os tubos sem costura podem ser fabricados por laminação, extrusão e fundição, e os tubos 

com costura são originados de chapas conformadas cujas arestas são soldadas. 

 O processo mais importante de fabricação do tubo de aço sem costura é por meio da 

laminação e seu modo de preparação mais comumente usado é o método "Mannesmann". 

Neste processo, um lingote cilíndrico de aço é aquecido até aproximadamente 1200ºC em um 

forno de soleira rotativa. Após o aquecimento, o lingote cilíndrico é deslocado para os 

“laminadores oblíquos” onde é perfurado por meio de um mandril. Esta etapa de produção 

provoca a redução da espessura da parede, mas o diâmetro externo permanece constante. Em 

decorrência, o tubo sofre alongamento. 

O bloco perfurado passa pelo forno de reaquecimento com soleira caminhante, 

descarepador hidráulico seguindo para o Laminador Redutor Estirador que é capaz de ajustar 

a espessura de parede pelo estiramento. O bloco perfurado agora apresenta-se como um tubo 

com as suas dimensões definitivas de diâmetro externo e espessura de parede sendo enviado 

para a linha de corte para adequação do comprimento 

 Por último, testes de pressão hidráulica, inspeções dimensionais e de qualidade, são 

feitas no tubo para garantir sua qualidade. Na Figura 3.1, ilustra-se o processo de fabricação 

de tubos de aço sem costura por laminação pelo processo Mannesmann (Belloto, 2011).
3
  

                                                             
3 Disponível em:  

http://www.steelx.org/content/html/eng/default.asp?catid=199&pageid=2081272066. Acessado em 

03/2014 

 

http://www.steelx.org/content/html/eng/default.asp?catid=199&pageid=2081272066
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Figura 3. 1 - Esquemas de etapas de laminação de tubos pelo processo Mannesmann      

(Belloto, 2011). 

 

3.1.2 – Norma API 5CT 

Tubos de aço para transporte de petróleo e gás são especificados pelo instituto API 

(American Petroleum Institute), padronizando procedimentos industriais e operacionais de 

fabricação e manuseio dos tubos. Os tubos que são utilizados para conduzir petróleo e gás e 

revestir poços são especificados pela norma API 5CT / ISO 11960 (American Petroleum 

Institute / Specification for Casing and Tubing) (API 5CT, 2011). 

Os produtos especificados por esta norma devem ser fabricados visando o refino de 

grão. Para isto, eles devem conter em sua composição química elementos de liga, tais como 

alumínio, nióbio, vanádio ou titânio, em quantidades adequadas a proporcionar ao aço um 

tamanho de grão austenítico pequeno (API 5CT, 2011). 

Na Tabela 3.1 encontram-se os graus dos tubos de aços (H40, J55 etc.) que a norma 

API 5CT especifica, bem como o processo de fabricação, tratamento térmico e temperatura de 
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revenimento para cada grau. Deve destacar que a maioria dos produtos é submetida ao 

tratamento térmico de têmpera e revenimento. 

 

Tabela 3.1 - Grau dos tubos de aço e seus processos de fabricação, tratamento térmico e 

temperatura de revenimento. 

Grau Tipo 
Processo de 

fabricaçãoᵃ 

Tratamento 

Térmico 

Temperatura de 

revenimento ºC 

min. 
H40 - S ou SE ª - - 

J55 - S ou SE ª  - ᵇ - 

K55 - S ou SE ª  - ᵇ - 

N80 1 S ou SE ª ᶜ - 

N80 Q S ou SE ª Q ᵈ - 

R95 - S ou SE ª Q   538 

M65 - S ou SE ª ᵉ - 

L80 1 S ou SE ª Q 566 

L80 9Cr S Q ᶠ 593 

L80 13Cr S Q ᶠ 593 

C90 1 S Q   621 

T95 1 S Q   649 

C110 - S Q   649 

P110 - S ou SE ᶢ ʰ Q    - 

Q125 1 S ou SE ʰ Q   - 

a -  S = processo sem costura ; SE = processo com solda elétrica                                                                                                                  
b - Normalizado em todo o comprimento e volume, normalizado e revenido ou 

temperado e revenido por opção do fabricante ou como especificado no 

contrato de compra                                                                                                                                   
c - Tratamento térmico em todo o comprimento e volume é obrigatório. Por 

opção do fabricante pode ser normalizado ou normalizado e revenido                                                                                                                                                                                                                            

d - Inclui o método de têmpera interrompida seguido por resfriamento 

controlado                                                                                                              
e -  Tratamento térmico em todo o comprimento e volume é obrigatório. Por 

opção do fabricante o produto pode ser normalizado, normalizado e revenido 

ou temperado e revenido. Quando especificado no contrato de compra, o 
produto deve ser normalizado, normalizado e revenido ou temperado e 

revenido                                                                                                                

f - Tipo 9Cr e 13Cr pode ser temperado ao ar                                                                                                                                                                     

g - Composição química especial para o P110 (SE) está especificada na norma 
API 5CT                                                                                                                                                                            

h - Requisitos especiais para o P110 (SE) e Q125(SE) estão especificados na 

norma API 5CT.  
i-Q – Temperado e revenido 
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Uma forma de diferenciar os graus de tubos de aço utilizados na condução de petróleo 

e gás e revestimento de poços é por meio dos valores de suas propriedades mecânicas. Por 

exemplo, um tubo de grau H40 apresenta limite de escoamento mínimo de 276MPa 

(40.000psi), enquanto que um tubo de grau J55 tem um limite de escoamento mínimo de 

379MPa (55.000psi). As Tabelas 3.2 e 3.3 mostram os requisitos de propriedades mecânicas: 

limites de escoamento e resistência, dureza e energia absorvida no impacto de tubos de aços 

(API 5CT, 2011).  

A composição química dos variados graus de tubos de aços é mostrada na Tabela 3.4. 

Nesta Tabela, pode-se observar que o teor médio de carbono para alguns tubos de aço, como o 

C110 e o R95, com 0,35 e 0,45%C, respectivamente, confere aos mesmos uma alta 

temperabilidade. 

 

Tabela 3.2 - Requisitos de tração e dureza Rockwell C 

Grau Tipo 

Limite de 

escoamento 

MPa 

Limite de 

resistência 

Min. Mpa 

Dureza ᵃ 

Máx. 

Min. Máx. HRC 

H40 - 276 552 414 - 

J55 - 379 552 517 - 

K55 - 379 552 655 - 

N80 1 552 758 689 - 

N80 Q 552 758 689 - 

R95 - 655 758 724 - 

M65 - 448 586 586 22 

L80 1 552 655 655 23 

L80 9Cr 552 655 655 23 

L80 13Cr 552 655 655 23 

C90 1 621 724 689 25,4 

T95 1 655 758 724 25,4 

C110 - 758 828 793 30 

P110 - 758 965 862 - 

Q125 1 862 1034 931 ᵇ 

a - No caso de conflito, a dureza Rockwell C deve ser 

usada como método e referência                                                                                                                                                                       

b - Nenhum limite de dureza foi especificados 
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Tabela 3.3 - Requisitos de energia absorvida ao impacto 

Sistemas de unidades e 

Grau 

Requisito no sentido 

transversal CV 

Requisito no sentido 

longitudinal CV 

Unidades SI, Joule                          

Graus N80Q, R95, L80, 

C90, C95, T95 

L.E.mín x (0,00118xt+0,01259) 

ou 14J, seja qual for maior. 

L.E.mín x (0,00236xt+0,02518) 

ou 27J, seja qual for maior. 

Unidades SI, Joule                          

Graus P110 

L.E.mín x (0,00118xt+0,01259) 

ou 20J, seja qual for maior. 

L.E.mín x (0,00236xt+0,02518) 

ou 41J, seja qual for maior. 

Unidades SI, Joule                          

Graus C110 e Q125 

L.E.máx. x (0,00118xt+0,01259) 

ou 20J, seja qual for maior. 

L.E.máx. x (0,00236xt+0,02518) 

ou 41J, seja qual for maior. 

L.E. = limite de escoamento em MPa                    t = espessura do tubo em mm                           

Para os graus H40, J55, K55 e N80 tipo 1 não há requisito de energia absorvida  

 

Tabela 3.4 - Composição química em fração em massa (%) 

Grau Tipo 
C Mn Mo Cr Ni Cu P S Si 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Máx. Máx. Máx. Máx. Máx. 

H41 - - - - - - - - - - - 0,030 0,030 - 

J56 - - - - - - - - - - - 0,030 0,030 - 

K56 - - - - - - - - - - - 0,030 0,030 - 

N80 1 - - - - - - - - - - 0,030 0,030 - 

N80 Q - - - - - - - - - - 0,030 0,030 - 

R95 - - 0,45 ᶜ - 1,90 - - - - - - 0,030 0,030 0,45 

M65 - - - - - - - - - - - 0,030 0,030 - 

L80 1 - 0,43 ᵃ - 1,90 - - - - 0,25 0,35 0,030 0,030 0,45 

L80 9Cr - 0,15 0,3 0,60 0,90 1,10 8,00 10,00 0,50 0,25 0,020 0,010 1,00 

L80 13Cr 0,15 0,22 0,25 1,00 - - 12,00 14,00 0,50 0,25 0,020 0,010 1,00 

C90 1 - 0,35 - 1,20 
0,25 

ᵇ 
0,85 - 1,50 0,99 - 0,020 0,010 - 

T95 1 - 0,35 - 1,20 
0,25 

ᵈ 
0,85 0,40 1,50 0,99 - 0,020 0,010 - 

C110 - - 0,35 - 1,20 0,25 1,00 0,40 1,50 0,99 - 0,020 0,005 - 

P110 ᵉ - - - - - - - - - - 
0,030 

ᵉ 

0,030 

ᵉ 
- 

Q125 1 - 0,35   1,35 - 0,85 - 1,5 0,99 - 0,020 0,010 - 

a - O teor de carbono para o L80 pode ser aumentado até no máximo 0,50%, se o produto é temperado em 

óleo. 

b - O teor de molibdênio para o grau C90, tipo 1 não tem tolerância mínima, se a espessura da parede é menor 
que 17,78mm.                                                                                                                                                                                                              

c - O teor de carbono para o R95 pode ser aumentado até no máximo 0,55%, se o produto é temperado em 

óleo. 

d - O teor de molibdênio para o T95, tipo 1 pode ser diminuído até no mínimo 0,15, se a espessura da parede é 
menor que 17,78mm.                                                                                                                                                          

e - Para SE grau P110, o teor de fosforo deve ser no máximo 0,020% e o teor de enxofre no máximo 0,010%.                                                                                                                       

NL = sem limite. Elementos mostrados devem ser relatados na análise do produto 
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3.2. Transformação da Austenita no Resfriamento Contínuo 

 A austenita pode-se transformar em fases estáveis e metaestáveis por meio do 

resfriamento. Para prever as mudanças microestruturais normalmente se utiliza um diagrama 

de transformação por resfriamento contínuo (TRC).  

 Uma microestrutura que se origine após o resfriamento da fase austenítica irá depender 

da composição química e de parâmetros de tratamento térmico (taxa de resfriamento, 

temperatura de austenitização etc.). Normalmente as microestruturas são formadas por 

somente ou mistura de ferrita, perlita, martensita e bainita. 

 A previsão da microestrutura que se forma a partir da austenita a diferentes taxas de 

resfriamento pode ser feita pelos diagramas de transformação no resfriamento contínuo 

(TRC). Muitos destes diagramas são determinados por técnicas, tais como a dilatometria com 

e sem deformação, ensaios de compressão a quente e torção com análise térmica diferencial. 

Todos estes diagramas de transformação no resfriamento contínuo são complementados pela 

análise metalográfica e medições de dureza (Manohar et al., 1996; Thompson et al., 1996; 

Kaspar et al., 1986; Cota et al., 1999; Cota et al., 2002). 

3.2.1 – Ferrita 

A ferrita se caracteriza por conter baixa solubilidade de carbono, sendo seu valor 

máximo de 0,02% em peso a 727ºC. Sua formação ocorre por meio do resfriamento da 

austenita em aços baixo e ultrabaixo carbono. Dependendo do teor de carbono, teor de 

elementos de liga e taxas de resfriamento, várias morfologias de ferrita podem formar durante 

um resfriamento contínuo. 

Uma revisão destas diversas morfologias e microestruturas ferríticas foi realizada por 

Krauss e Thompson (1995), reconhecendo cinco tipos diferentes, sendo algumas indicadas no 

diagrama TRC da Figura 3.2: 

- ferrita poligonal ou equiaxial: se forma a temperaturas mais altas e a taxas de 

resfriamento mais baixas, e é nucleada como alotriomorfa de contorno de grão e cresce como 

grãos equiaxiais. É facilmente identificada no microscópio óptico e é caracterizada pela baixa 

densidade de discordâncias e ausência de subestrutura de discordâncias; 
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- ferrita de Widmanstäten: os cristais são grosseiros e alongados, sem evidências de 

subestrutura dentro dos grãos. Forma-se em taxas de resfriamento maiores e temperaturas 

menores que a ferrita poligonal. Contém baixa densidade de discordâncias; 

- ferrita quase poligonal ou massiva: consiste de grãos grosseiros com contornos 

irregulares, que se formam a taxas de resfriamento mais elevadas que a ferrita poligonal, 

contendo subestrutura de discordâncias e alta densidade de discordâncias;  

- ferrita acicular ou ferrita bainítica: com o aumento da taxa de resfriamento, a 

austenita de aços de baixo e ultrabaixo carbono transforma-se em cristais de ferrita muito 

finos e alongados e com alta densidade de discordâncias, em relação aos cristais descritos 

anteriormente, arranjados como ripas paralelas entre si dentro de um pacote. As temperaturas 

de formação desta microestrutura são intermediárias à de transformação perlítica (difusional) 

e à de transformação martensítica (adifusional), como pode ser observado na Figura 3.2. Esta 

ferrita acicular difere daquela formada em metais de solda de aços de baixo carbono, que é 

nucleada intragranularmente em sítios como inclusões, precipitados e outras irregularidades 

do grão austenítico e consiste de ripas de ferrita finas e alongadas com elevada razão de forma 

(variando de 2 a 10), não paralelas entre si; 

- ferrita granular ou bainita granular: a microestrutura da ferrita granular consiste de 

partículas dispersas de austenita retida ou microconstituinte martensita/austenita retida (MA), 

com morfologia granular ou equiaxial, na matriz ferrítica de grãos finos com alta densidade de 

discordâncias. As microestruturas da ferrita acicular e granular se formam a taxas de 

resfriamento um pouco maiores que a ferrita poligonal, como pode ser observado na Figura 

3.2 (Thompson et al., 1990). 
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Figura 3. 2 - Diagrama TRC de um aço ARBL de baixo carbono contendo 0,06C-1,45Mn-

1,25Cu-0,97Ni-0,72Cr-0,42Mo. FP=ferrita poligonal; FW=ferrita de Widmanstäten; 

FA=ferrita acicular; FG=ferrita granular; A=austenita; M=martensita (Thompson et al., 1990). 

   

3.2.2 – Bainita 

Existem muitas discussões sobre a correta definição da bainita no contexto dos 

mecanismos de transformação, que são baseados nos aspectos microestruturais, cinéticos e de 

relevo de superfície, e a sua identificação microestrutural é mais complexa quando a bainita 

forma-se como parte de uma microestrutura mista, contendo martensita, perlita, ferrita 

poligonal ou austenita retida. Estas definições são importantes para se testar os vários 

modelos de transformação bainítica, mas tem pouco efeito prático na identificação dos 

produtos da transformação, quando o objetivo é correlacionar a microestrutura com as 

propriedades mecânicas (Edmonds et al., 1990; Bhadeshia, 2001). 

Contudo, o conhecimento e a classificação de cada morfologia da bainita são 

essenciais para o projeto de processamento de aços bainíticos comerciais e de novos aços 

bainíticos. Vários esquemas de classificação morfológica e microestrutural da bainita têm sido 

relatados e/ou propostos na literatura (Bhadeshia, 2001; Bramfitt et al., 1990; Thompson et 



12 
 

al., 1990; Krauss et al., 1995), porém não há um consenso a respeito do melhor sistema. Uma 

variedade de termos têm sido usados para descrever a morfologia e a microestrutura da 

bainita, incluindo aqueles usados na soldagem. 

Bramfitt e Speer (1990) propuseram um sistema de classificação mais abrangente, que 

inclui muitas das variações morfológicas encontradas nos aços bainíticos resfriados 

continuamente. Este sistema também inclui os diversos tipos de bainita formados por 

transformação isotérmica. Bramfitt e Speer sugeriram que o componente básico de todos os 

tipos de bainita é a morfologia acicular da ferrita (ferrita acicular), que inclui ambas as 

morfologias da ferrita na forma de ripas e de placas. Bramfitt e Speer usaram o termo bainita 

para designar qualquer uma das seguintes características morfológicas: 

- ferrita acicular associada com precipitação dentro das ripas (ou placas) de carbonetos 

(cementita ou carboneto épsilon), semelhante à bainita inferior clássica, denominada de 

bainita B1; 

- ferrita acicular associada com partículas ou filmes entre as ripas (ou placas) de 

cementita e/ou austenita, semelhante à bainita superior clássica, denominada de bainita B2; 

- ferrita acicular associada com um microconstituinte consistindo de “ilhas discretas” 

formadas de austenita/martensita ou perlita, denominada de bainita B3. A bainita B3 é a 

bainita granular reportada na literatura (Edmonds et al., 1990; Thompson et al., 1990; Krauss 

et al., 1995).  

3.2.3 – Perlita 

 A perlita é uma microestrutura que resulta da transformação eutetóide da austenita nos 

aços, constituída de duas fases: ferrita e cementita, descrita pelo diagrama de equilíbrio        

Fe-Fe3C. A perlita é constituída de lamelas alternadas de ferrita e cementita, e as colônias de 

lamelas com suas diferentes orientações e espaçamentos a caracterizam microestruturalmente. 

O desenvolvimento das colônias de perlita pode ocorrer através de nucleação lateral das 

lamelas de ferrita e cementita, sobre estas podem aparecer ramificações de um cristal de 

cementita que originará novas lamelas (Krauss, 2005). 

3.2.4 – Martensita 

A martensita é uma microestrutura que se origina da austenita por meio de um 

resfriamento forçado aplicado aos aços carbono. Sua transformação é um processo não 
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difusional e com o resfriamento brusco não há tempo suficiente para que os átomos de 

carbono da fase austenita se difundam para formar os microconstituintes cementita e a ferrita, 

ficando aprisionados nos sítios octaédricos de uma estrutura cúbica de corpo centrado (CCC), 

gerando assim a estrutura martensítica. Como a solubilidade dos átomos de carbono na 

estrutura CCC é muito baixa, a martensita formada muda de estrutura assumindo a forma 

tetragonal de corpo centrado (TCC). Deve-se destacar que a composição química do aço que 

se encontra na região austenítica é a mesma quando surge à microestrutura martensítica 

devido ao processo não difusional (Krauss, 2005). 

A martensita se forma pelo mecanismo de cisalhamento, em que muitos átomos se 

movem cooperativamente e quase simultaneamente, um mecanismo muito diferente do 

movimento átomo por átomo através de interfaces nas transformações difusionais (Krauss, 

2005). 

Existem duas principais morfologias de martensita para os aços carbonos. A primeira é 

denominada de placas de martensita, que podem ser visualizadas no microscópio óptico e são 

formadas em aços que contém alto teor de carbono (maior que 1,0% peso de C). A segunda é 

intitulada de ripas de martensita, que se formam em aços de baixo e médio teor de carbono, 

são estruturas aciculares muito alinhadas de forma paralela, originadas nos contornos de grão 

austenítico e podem ser visualizadas por microscopia eletrônica (Krauss, 2005). 

3.2.5 – Microconstituinte MA 

O microconstituinte MA ou microfase MA apresenta grande relevância nos aços, pois 

por meio de sua detecção, em pequenas quantidades, é possível avaliar a sua influência sobre 

as propriedades mecânicas dos aços, em especial sobre a tenacidade ao impacto. 

A formação do microconstituinte MA nos aços pode se dar por meio de 

microestruturas bainíticas ou até mesmo de outras fases como a ferrita. Ao realizar um 

resfriamento a partir de uma região austenítica, forma-se a ferrita bainítica, mas existe ainda a 

austenita retida que é estável, devido ao seu enriquecimento em carbono provocado pelo 

crescimento nas regiões adjacentes à própria ferrita bainítica. O teor de carbono da austenita 

retida se encontra na faixa de 0,5 a 0,8%, quando a temperatura atinge um valor entre 400 e 

350ºC. Resfriando ainda mais, a austenita retida a 350-300ºC se transforma em ferrita e 

carbonetos, mas se este resfriamento for rápido demais, não ocorrerá a transformação e 
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aparecerá a martensita na forma de ripas ou maclada. Logo, formará o microconstituinte MA 

(martensita/austenita retida) como ilustrado na Figura 3.3 (Rebello et al., 1996). 

 

Figura 3. 3 - Réplica. Microscopia eletrônica de transmissão, aço 0,32%C - 0,13%Mn - 

9,05%Ni - 4,07%Co. Ferrita (regiões escuras em baixo relevo) e o microconstituinte MA sob 

forma poligonal apresentando uma clara evidência da existência de martensita em seu interior 

(Rebello et al., 1996) 

O microconstituinte MA apresenta duas morfologias típicas: a primeira tem um 

aspecto alongado que se forma entre 800 e 500ºC, para um tempo de resfriamento rápido 

(22s); a segunda apresenta uma morfologia massiva, forma-se também entre 800 e 500ºC, mas 

para um resfriamento maior (70s), como mostrado na Figura 3.4 (Ikawa et al., 1980). 

 

Figura 3. 4 - Microestrutura mostrando as possíveis morfologias do microconstituinte de MA 

observadas em MEV. (a) Forma alongada para o tempo de resfriamento rápido (22s) de 800ºC 

a 500ºC. (b) Forma massiva para o tempo de resfriamento longo (70s) de 800ºC a 500ºC 

(Ikawa et al., 1980) 
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Vários estudos indicam que a presença do microconstituinte MA nos aços influencia 

nas suas propriedades mecânicas. Coldren et al. (1981) relataram que quando a fração 

volumétrica do microconstituinte MA aumenta em 1%, o aumento no limite de resistência 

mecânica foi de 7 a 12MPa, dependendo do teor de carbono contido no microconstituinte 

MA. É evidente que o microconstituinte MA causa uma significativa deterioração da 

tenacidade (Coldren et al., 1981). 

Para se caracterizar o microconstituinte MA em uma amostra é necessário utilizar 

reagentes químicos apropriados. LePera formulou um composto formado por duas soluções: o 

reagente I que contém 1% de metabisulfito de sódio em 100ml de água e o reagente II que 

possui 4g de ácido pícrico em 100ml de etanol. Utilizam-se 30 ± 2ml da mistura dos reagentes 

I e II formando assim o reagente LePera. Depois de atacar a amostra durante 10 a 20 segundos 

(em função da composição química do aço) deve-se suspender o ataque com álcool etílico e 

por fim utilizar um jato de ar frio para secar a amostra. A amostra precisa ser pré-atacada com 

Nital para destacar os contornos de grão. A ferrita apresenta uma tonalidade azul-esverdeada, 

a bainita a cor marrom e a martensita e austenita aparecem brancas. (LePera, 1979). 

Para distinguir os carbonetos do microconstituinte MA no microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), Ikawa et al. (1980) utilizaram dois ataques eletrolíticos. O primeiro ataque 

foi composto de 5g de EDTA (ácido etileno diamino tetracético), 5g de NaF (fluoreto de 

sódio) e 100ml de água destilada com 3V por 3 segundos. Nota-se o destaque da ferrita, 

enquanto o microconstituinte MA e carbonetos não são atacados. O segundo ataque foi 

composto de 5g de ácido pícrico, 25g de NaOH (hidróxido de sódio), 100ml de água destilada  

com 6V por 30 segundos. O microconstituinte MA foi identificado por MEV, já que este 

último eletrólito atacou os carbonetos. 

 Alé et. al. (1996) também formularam um ataque químico a fim de distinguir o 

microconstituinte MA dos carbonetos, sendo que a análise pode ser feita por meio de um 

microscópio óptico. O ataque consiste em aplicar um ataque eletrolítico a base de ácido 

pícrico e hidróxido de sódio após a aplicação do ataque LePera. Os carbonetos aparecem na 

forma escura e formando depressões, a ferrita como matriz em fundo cinza e por fim o mais 

importante o microconstituinte MA é observada em alto relevo e da cor branca (Figura 3.5). 
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Figura 3. 5 - Microscopia ótica, aço 0,13%C - 1,60%Mn 0,48%Mo. Região da zona afetada 

pelo calor aquecida até à zona intercrítica do aço. Matriz ferrítica em fundo cinza. Carbonetos 

em depressões aparecem escuros. Microconstituintes MA em alto relevo aparecem brancos. 

Aumento de 1000X (Alé et. Al., 1996) 

 

A análise das frações volumétricas do microconstituinte MA é realizada utilizando um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) ou um microscópio óptico (Figura 3.6). As 

medições são realizadas utilizando a norma ASTM E562-95 (Mamani, 2013). 

 

 

Figura 3. 6 - (a) Quantificação de MA com técnica de contagem de pontos (MEV) (Silvaᵃ, 

2009). (b) Quantificação por Processamento e Análise Digital de Imagens (PADI) (MO). 
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3.3. Tratamentos Térmicos 

3.3.1- Conceito 

O tratamento térmico é uma operação de aquecimento e resfriamento de uma liga 

metálica em seu estado sólido visando alterar a sua microestrutura e, consequentemente, 

mudar as suas propriedades físicas e mecânicas. Dentre seus objetivos visa-se, por exemplo, 

remover tensões internas, aumentar ou diminuir a dureza e/ou a resistência mecânica, 

melhorar a ductilidade e tenacidade. Normalização, têmpera e revenimento são exemplos de 

tratamentos térmicos (Krauss, 2005).  

3.3.2- Temperabilidade 

Temperabilidade pode ser definida como a capacidade de um aço em transformar da 

austenita a uma dada porcentagem de martensita em uma dada profundidade quando resfriado 

sob uma dada condição (Krauss, 2005). 

Existem alguns fatores que afetam a temperabilidade como o tamanho do grão 

austenítico, teor de carbono e elementos de liga. O primeiro fator influencia da seguinte 

maneira: quando os grãos austeníticos são mais finos, maior será a área superficial por 

unidade de volume de contorno de grão, o que implica em mais sítios potenciais para 

formação de constituintes difusionais. Logo a temperabilidade aumenta com o aumento do 

tamanho de grão austenítico. 

Com relação ao teor de carbono, sabe-se que a temperabilidade aumenta com o 

aumento do teor de carbono, pois esse elemento químico retarda a formação da ferrita e da 

perlita. Por fim, quando se adiciona nos aços elementos de liga, estes diminuem a velocidade 

de nucleação e crescimento da ferrita e/ou perlita aumentando a porcentagem de martensita no 

aço. Exceto o cobalto que diminui a temperabilidade dos aços, todos os outros elementos de 

liga aumentam a tendência em formar martensita cada um da sua maneira (Reed-Hill, 1982).  

Dentre os elementos de liga adicionados ao aço para aumentar a sua temperabilidade, 

o boro merece destaque, pois ao adicionar pequenas quantidades deste elemento (na ordem de 

dezenas de partes por milhão, ppm), notavelmente a temperabilidade é aumentada em aços 

carbonos baixa liga. Com isto pode-se substituir certos elementos de liga que aumentam a 

temperabilidade, mas que são caros como o Cr e Mo. O mecanismo proposto do efeito da 

temperabilidade do boro é baseado na suposição que os átomos de soluto de boro facilmente 

segregam no contorno de grão austenítico prévio antes da transformação ferrítica. O boro 
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segregado pode estar presente em duas formas: como boro livre ou como precipitado de 

carboneto de boro. Este último é identificado como Fe23(BC)6. A quantidade ideal de boro nos 

aços para que se maximize a temperabilidade é entre 10 a 30ppm, se esta quantidade for 

excedida o efeito da temperabilidade é anulado (Ueno, M. . e Inoue, T.,  1973; Maitrepierre 

Ph et al., 1979).  

Um método mais comum para avaliar a temperabilidade é o ensaio Jominy. Ele 

consiste em resfriar a extremidade de amostras por um jato de água, assim a amostra como 

um todo apresenta diferentes taxas de resfriamento. Terminada a têmpera, retificam-se 

superfícies planas e paralelas em lados opostos da amostra e mede-se a dureza a cada 

intervalo de 1/16 polegadas a partir da extremidade que recebeu o jato de água, como exibido 

na Figura 3.7. Pode-se então avaliar a temperabilidade do aço através dos valores de dureza 

em função da distância da extremidade temperada (Krauss, 2005). 

 

 

Figura 3. 7 - Método de plotar dados de dureza de uma amostra de extremidade temperada 

Jominy (Krauss, 2005) 

Distância da extremidade temperada, polegada. 

Taxa de resfriamento, ºF/s 

Distância da extremidade temperada, polegada 

D
u
re

za
 (

H
R

C
) 



19 
 

3.4. Resultados obtidos na literatura sobre microestrutura e propriedades mecânicas de 

tubos de aços especificados pela classe API 5CT 

 Del Sant et al. (2012) estudaram as características microestruturais de um aço 

utilizado na extração de petróleo, grau P110, utilizando a microscopia ótica e submetendo as 

amostras a ataques sequenciais por três reagentes. O aço contém (% em peso): 0,26%C, 

1,24%Mn, 0,014%P, 0,01%S, 0,024%Al, 0,022%Ti, 0,0084%N, 0,0018%B, 0,001%Nb, 

0,003%V, 0,02Cr, 0,02Ni e 0,01%Mo. 

O primeiro reagente (Nital 3%) permitiu detectar as fases ferrita e austenita retida 

(áreas brancas) das fases martensita, bainita e perlita (áreas escuras). O segundo ataque é uma 

solução aquosa de 10% de metabissulfito de sódio (Na2S2O5), que destaca somente a austenita 

retida (áreas brancas). Por fim, o reagente LePera revela o microconstituinte MA de coloração 

clara, a bainita em tom marrom escuro e a ferrita da cor marrom claro. Os resultados de cada 

ataque e as frações volumétricas das fases estão listados na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.5 - Quantificação das fases nas amostras (Del Sant et al., 2012) 

Fases A1 A2 

Ferrita 8,0% 10,0% 

Austenita 

Retida 
4,0% 10,0% 

Martensita 52,0% 50,0% 

Bainita + 

Perlita 
36,0% 30,0% 

 

 No seu trabalho, Silvaᵇ (2009) buscou definir parâmetros de tratamentos térmicos, 

realizados por meio de têmpera e revenimento, que conduzissem à obtenção de estruturas 

martensíticas revenidas, utilizando um único tubo de aço com costura de baixo teor de 

carbono ligado ao boro. O objetivo principal foi a atingir os graus N80 tipo Q, L80 tipo 1, 

C95 e P110, de acordo com a especificação pela norma API 5CT (API 5CT, 2011). A 

composição química (% em peso), do aço baixo carbono ligado ao boro utilizado no 

experimento foi: 0,3%C; 1,2-1,4%Mn, 0,22%Si, 0,011%P, 0,002%S, 0,039%Al, 0,027%Ti, 

0,001-0,003%B, 0,0064%N. Os tubos foram austenitizados a 890ºC por 50 minutos, 

temperados em água e por fim revenidos em faixas distintas de temperaturas que variavam de 

465ºC a 650ºC por 50 minutos.  
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Silvaᵇ (2009) observou que ocorre uma queda do limite de escoamento quando se 

aumenta a temperatura de revenimento (Figura 3.8).  Observou, também, que para os graus 

P110, C95 e L80 a temperatura de revenimento adequada para se manter os requisitos de 

limite de escoamento de acordo com a norma API 5CT são em torno de 480ºC, 550ºC e 

610ºC, respectivamente. Para alcançar o grau N80 podem-se utilizar as temperaturas de 

revenimento de 550ºC, 590ºC e 610ºC, que atendem a norma proposta.  

Os resultados dos ensaios de impacto Charpy obtidos por Silvaᵇ (2009) mostram que 

todas as amostras apresentaram fratura dúctil e que o valor de energia absorvida diminui com 

a diminuição da temperatura de revenimento, como verificado na Figura 3.9.  

 

 

Figura 3. 8 - Gráfico limite de escoamento versus temperatura de revenimento para o tubo de 

aço tratado termicamente (Silvaᵇ, 2009). 
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Figura 3. 9 - Energia absorvida de impacto em função da temperatura de revenimento para o 

tubo de aço tratado termicamente (Silvaᵇ, 2009) 
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CAPÍTULO 4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são descritos os materiais e métodos utilizados na execução deste 

trabalho. Será fornecido para cada amostra, suas características, os ciclos de tratamentos 

térmicos executados, medição da taxa de resfriamento, os procedimentos de como a 

microestrutura será avaliada e os tipos de ensaios mecânicos realizados 

4.1. Materiais 

A Empresa Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) forneceu amostras de dois 

distintos tubos de aço sem costura, aço A e aço B, que apresentam como características, 

baixos teores de elementos de liga e baixo teor de carbono em sua composição química (% em 

peso), como mostrado nas Tabelas 4.1 e 4.2. Os tubos dos aços A e B exibem diâmetro 

externo de 244,48mm e 367mm e espessura de 13,84mm e 27,62mm, respectivamente. 

De acordo com as Tabelas 4.1 e 4.2 observa-se que o aço A em relação ao aço B 

apresenta menor quantidade de carbono, presença de boro e no geral baixa quantidade de 

elementos de liga. Nota-se que os aços A e B são ligados principalmente ao cromo, 

molibdênio e ao manganês.   

 

Tabela 4.1 – Faixa de composição química especificada do aço A (% em peso) 

Aço A C Mn Mo Ti N Cr B 

Máximo 0,260 0,600 0,330 0,020 0,007 0,950 adicionado 

 

Tabela 4.2 – Faixa de composição química especificada do aço B (% em peso) 

Aço B C Mn Mo Ti N Cr B 

Máximo 0,290 1,000 0,450 0,010 0,012 1,050 - 

 

4.2. Métodos 

4.2.1 – Amostras para Tratamentos Térmicos 

 As amostras que foram utilizadas para realizar os tratamentos térmicos foram retiradas 

na direção longitudinal dos tubos de aço sem costura. Foram quatro amostras de distintas 

geometrias extraídas dos dois tubos de aço. 
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 Na Figura 4.1 é mostrada a geometria e dimensões da amostra do aço A utilizadas nos 

tratamentos térmicos, com formato de tira (fita), cujas dimensões são definidas pela norma 

ASTM A370-12a (ASTM, 2012) e E8/8M- 13a (ASTM, 2013). A geometria e as dimensões 

das amostras do aço B usadas nos tratamentos térmicos são mostradas na Figura 4.2. 

 Um outro conjunto de amostras dos aços A e B, utilizadas nos tratamentos térmicos e 

posterior ensaio de impacto Charpy, tem sua geometria e dimensões mostradas nas Figuras 

4.3 e 4.4, respectivamente.  

 

 

Figura 4. 1 - Geometria das amostras do aço A – formato de tira. a) visualização da espessura 

da amostra; b) visualização da amostra plana. Dimensões em mm 

 

 

 

Figura 4. 2 - Geometria e dimensões das amostras do aço B – formato de barra: espessura = 27,62mm, 

comprimento (L) = 300,0mm e medida de R = 27,62mm 
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Figura 4. 3 - Geometria e dimensões das amostras ao aço A para posterior ensaio de impacto Charpy. 

Espessura = 13,84mm, comprimento (C1) = 60,0 mm (± 1,0 mm) e medida de D1 = 54,0 mm (± 1,0 

mm). 

 

Figura 4. 4 - Geometria e dimensões das amostras ao aço B para posterior ensaio de impacto 

Charpy. Espessura = 27,62mm, comprimento (C2) = 60,0 mm (± 1,0 mm) e medida de        

D2 = 54,0 mm (± 1,0 mm). 

 

4.2.2- Tratamentos Térmicos 

 Nos tratamentos térmicos, as amostras dos aços A e B foram austenitizadas, utilizando 

o Forno Industrial Heating modelo TEM PERT 30/N2 da VSB, a 910ºC com tempo de 

permanência de 15min. As amostras foram submetidas a quatro diferentes ciclos de 

tratamentos térmicos, descritos abaixo e esquematizados na Figura 4.5. 

 Ciclo de tratamento térmico 1: resfriamento ao ar calmo até a temperatura ambiente; 

amostra denominada de AR CAL. 
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 Ciclo de tratamento térmico 2: resfriamento ao ar forçado com agitação durante 15 

minutos e depois resfriado ao ar calmo até a temperatura ambiente. As amostras foram 

apoiadas em uma grade metálica e em seguida utilizou um jato de ar comprimido em 

toda a superfície das amostras; amostras denominadas de AR FOR. 

 Ciclo de tratamento térmico 3: têmpera em água a temperatura de 29ºC, seguida do 

revenimento (ciclo térmico 5) a 700ºC por 15 minutos e resfriadas ao ar; amostra 

denominada de H2O.29REV.700 

  Ciclo de tratamento térmico 4: têmpera em água a temperatura de 80ºC, seguida do 

revenimento (ciclo térmico 5) a 700ºC por 15 minutos e resfriadas ao ar; amostra 

denominada de H2O.80REV.700 

Na têmpera, as amostras foram resfriadas na água com agitação suave no tanque Industrial 

Heating, modelo: TOR/180/500/500 da VSB.  As amostras temperadas foram revenidas no 

Forno Industrial Heating, modelo: TEMPER/R30/N2 da VSB.  

A medição das temperaturas das amostras nos fornos foi feita utilizando um termopar 

(Novus Smart-tmeter) colocado debaixo de uma amostra.  

 

 

Figura 4. 5 - Ciclos de tratamentos térmicos: 1 – resfriamento ao ar calmo; 2 – resfriamento 

ao ar forçado; 3 – têmpera em água a temperatura de 29ºC, seguida do revenimento: 5; 4 – 

têmpera em água a temperatura de 80ºC, seguida do revenimento:5. 

 



26 
 

Quatro amostras foram submetidas a cada ciclo de tratamento térmico: três amostras 

no formato de tira ou barra e uma amostra para posterior ensaio de impacto Charpy, 

totalizando 16 amostras para o aço A e 16 amostras para o aço B.  

4.2.3 – Medição da taxa de resfriamento 

 Para determinar as taxas de resfriamento dos tratamentos térmicos realizados foi 

inserido dentro de cada amostra, que apresenta geometria e dimensões mostradas nas Figuras 

4.1 à 4.4, um termopar da marca Novus Smart-tmeter. Com este aparelho, mediu-se a 

variação de temperatura de 800 a 200ºC que é a faixa de temperatura onde ocorre as 

transformações de fases. O tempo de resfriamento foi medido utilizando um cronômetro. 

Então a taxa de resfriamento foi obtida dividindo a variação de temperatura, no caso 600ºC, 

pelo tempo de resfriamento. 

4.2.4 – Ensaio de Temperabilidade 

A avaliação da temperabilidade dos aços A e B foi feita por meio do ensaio Jominy, 

segundo as normas ASTM A255-10 (ASTM 2010) e NBR-6339-04 (NBR, 2004). Foram 

utilizados corpos de provas reduzidos, com as dimensões de 6,4mm de diâmetro e 101,0mm 

de comprimento, como mostrado na Figura 4.6. 

 

Figura 4. 6 - Corpo de prova reduzido para o ensaio Jominy. Dimensões em mm. 

 

4.2.5 - Ensaio de Dureza 

Os corpos de prova para medição de dureza foram retiradas da extremidade das 

amostras como mostrado para o aço A na Figura 4.7. O método de ensaio foi Rockwell C e os 

corpos de prova têm as dimensões e o processo de preparação baseadas nas normas ASTM 

E18-12 (ASTM, 2012) e ISO 6508-1-05 (ISO, 2005), como indicado na Figura 4.8. O 

equipamento empregado para realizar as medições foi um durômetro ERNST HARDNESS 
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TESTER, modelo OMNITEST da VSB. Empregou-se uma pré-carga de 10kgf e 150kgf de 

carga total de ensaio durante aproximadamente 12 segundos. 

 

Figura 4. 7 - Ilustração do ponto de retirada das amostras de dureza no corpo de prova de 

tração. (a) – visualização da espessura da amostra. (b) – visualização da amostra plana. 
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Figura 4. 8 - Amostra para medição de dureza: dimensões em mm e regiões de identificação 

da indentação 
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4.2.6 - Ensaio de Tração 

Os corpos de prova do aço A para o ensaio de tração têm a geometria e dimensões das 

amostras submetidas aos diferentes tratamentos térmicos, como mostrado na Figura 4.1. Os 

corpos de prova do aço B para o ensaio foram usinados após os tratamentos térmicos e têm a 

geometria de barra redonda e dimensões mostradas na Figura 4.9 (ASTM A370-12a (ASTM, 

2012) e E8/8M- 13a (ASTM, 2013)). 

A diferença de geometria e dimensões dos corpos de prova dos aços A e B está 

relacionado à espessura de cada tubo. A VSB recomenda a geometria de barra redonda para as 

amostras de tração retiradas do tubo que apresenta espessura maior que 16mm, devido às 

limitações de carga das máquinas utilizadas na usinagem dos corpos de prova. Já em tubos de 

aços que apresentam espessura menor de 16 mm o formato estabelecido é de tira 

Todo o procedimento do ensaio de tração foi baseado nas normas ASTM E8/8M – 13a 

e ASTM A370 – 12a (ASTM, 2013; ASTM, 2012) e foi realizado à temperatura ambiente. 

Utilizou-se o equipamento EMIC 1000kN, modelo DL -100000, equipada com software e um 

extensômetro, da VSB. Foram avaliados os limites de resistência e escoamento, e o 

alongamento percentual de todas as amostras.  

As superfícies de fratura dos corpos de prova de tração foram analisadas utilizando a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), com ampliação de 5000X. 

 

 

Figura 4. 9 - - Corpo de prova de tração do aço B – forma de barra redonda. a) seção 

transversal; b) seção longitudinal. Comprimento útil = (50,8 ± 0,13)mm; diâmetro = (12,7 ± 

0,25)mm; raio de adoçamento = 9,5mm; comprimento da seção reduzida = 57,2mm 
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4.2.7 – Ensaio de Impacto Charpy 

Os corpos de prova para a realização do ensaio de impacto Charpy foram usinados das 

amostras (Figuras 4.3 e 4.4) submetidas aos diferentes tratamentos térmicos. De cada amostra 

foram gerados três corpos de prova, cuja geometria e dimensões estão indicadas na Figura 

4.10. O ensaio foi realizado de acordo com a norma ASTM E23 – 12c (ASTM, 2012) e 

ASTM A370 – 12a (ASTM, 2012). Os corpos de prova das amostras do aço A têm dimensões 

reduzidas (sub-size), sendo necessário normalizar os resultados da energia absorvida de 

acordo com o item 7.3.6 da norma API 5CT 2012 (API, 2012). A norma estabelece que a 

mínima energia absorvida requerida em ensaios com amostras de dimensões reduzidas será 

aquela especificada para a amostra padrão (full-size) multiplicada por um fator de redução, 

que neste trabalho é 0,8. Assim, os valores de energia absorvida medidos para o aço A 

deverão ser divididos por 0,8. 

O ensaio de impacto Charpy foi realizado a 0ºC, mantendo as amostras em uma 

solução líquida de álcool 99% a 0ºC, com tempo de imersão de 5 minutos, antes de realizar o 

ensaio. Utilizou-se uma máquina de Impacto Instron 406,7 modelo SI-1D3 que se encontra no 

laboratório mecânico da VSB. 

As superfícies de fratura dos corpos de prova de impacto Charpy foram analisadas via 

MEV, com aumento de 2000X. 

 

 

Figura 4. 10 - Dimensões (mm) das amostras para o ensaio de impacto Charpy para o aço A e 

B. Representações: (a) e (c) das seções transversais; (b) e (d) das seções longitudinais. 
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4.2.8 – Caracterização microestrutural 

Para a análise microestrutural, foram utilizadas as amostras destinadas aos ensaios de 

dureza. Estas foram embutidas e submetidas ao processo de lixamento, com lixas com 

resfriamento e lubrificação por água com granulometria 180, 320, 600 e 1500 “mesh”, 

utilizando o equipamento Alleed High Tech, modelo Twenprep S com uma rotação de 

500rpm. Para polir as amostras foi empregado alumina líquida de 1µm e pasta diamante de 1 

e 0,25µm na politriz Entex. 

Depois do polimento, as amostras foram atacadas quimicamente por soluções para 

identificar os microconstituintes.  

A primeira solução utilizada foi Nital 5%, com tempo de imersão da amostra 5 

segundos. Este reagente tem como objetivo revelar os contornos de grão, contrastar ferrita e 

perlita e diferenciar a martensita da ferrita. 

As amostras foram novamente polidas e a segunda solução utilizada foi o LePera. Este 

reagente foi preparado no Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica do 

DEMET-UFOP. O LePera é constituído de uma mistura na proporção de 1:1 de 1g de 

metabissulfito de sódio diluído em 100ml de água e uma solução de 4% de ácido pícrico em 

100ml de etanol. O tempo de ataque foi de 30 segundos com agitação das amostras submersas 

em um béquer. O LePera tem como objetivo revelar o microconstituinte martensita/austenita 

retida (MA). Este reagente foi  

Para análise da microestrutura utilizou-se um microscópio óptico marca Leica, 

modelo: DM 4000M, da VSB. Também, adquiriu-se imagens via microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), usando o equipamento VEGA 3 TESCAN com DETECTOR EDS 

OXFORD X-ACT que se encontra no Nanolab - REDEMAT – Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP). 

Após as amostras terem sido atacadas com reagente LePera, realizou-se medições de 

microdureza Vickers em determinados microconstituintes. O equipamento utilizado foi o 

DIGITAL MICROHARDNESS TESTER PANTEC, modelo HXD 1000TM que se encontra 

no Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica do DEMET/UFOP. O tempo 

de indentação foi de 10s e a carga de ensaio 10gf, em 15 regiões aleatórias da mesma fase. O 

ensaio foi baseado na norma ASTM E 384-09 (ASTM, 2009). 
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Foi realizada a metalografia quantitativa do microconstituinte MA nas amostras que 

foram submetidas ao ciclo de tratamento térmico ao ar calmo e ao ar forçado. A técnica 

utilizada foi a contagem manual de pontos baseado na norma ASTM E562 – 11 (ASTM, 

2011). Uma malha de 400 pontos, criada utilizando para isto o programa CorelDRAW 12, em 

trinta imagens de regiões aleatórias com ampliação de 5000X foram obtidas de cada amostra. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados da correlação entre a microestrutura e 

propriedades mecânicas de dois aços baixo carbono usados na fabricação de tubos, 

submetidos a diferentes tratamentos térmicos. Inicialmente, descreve-se a temperabilidade dos 

dois aços. A seguir, descreve-se as suas propriedades mecânicas e as características 

microestruturais resultantes dos diferentes tratamentos térmicos. Por último, busca-se 

relacionar as propriedades mecânicas e a microestrutura. 

5.1. Taxa de resfriamento 

Na Tabela 5.1 encontram-se os resultados das medições das taxas de resfriamento dos 

ciclos de tratamentos térmicos realizados neste trabalho. Exceto para a amostra Charpy 

H2O.80REV700, observa-se que os valores das taxas de resfriamento estão próximas ou 

iguais tanto para o aço A quanto para o B para o mesmo ciclo de tratamento térmico. 

 Então, apesar da geometria e dimensões das amostras dos aços A e B para o mesmo 

ciclo de tratamento térmico serem distintas, a taxa de resfriamento foi praticamente a mesma. 

 

Tabela 5.1: Taxa de resfriamento dos ciclos tratamentos térmicos 

Ciclo de tratamento térmico Amostra 

Taxa de resfriamento 

(ºC/s) 

Aço A Aço B 

H2O.80REV700 
Tração 31,58 26,1 

Charpy 100 60 

H2O.29REV700 
Tração 120 120 

Charpy 120 120 

AR FOR. 
Tração 0,99 0,73 

Charpy 1,94 1,3 

AR CAL. 
Tração 0,51 0,31 

Charpy 0,55 0,34 

 

5.2. Temperabilidade 

 Na Figura 5.1 é mostrada as curvas de temperabilidade Jominy dos aços A e B, 

representadas pela dureza Rockwell C (HRC) em função da distância absoluta da extremidade 

temperada do corpo de prova. Pode-se observar que o aço B apresenta maior temperabilidade, 

pois os valores de dureza são superiores ao aço A para toda extensão avaliada. Isto está 
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relacionado ao maior teor de carbono e de elementos de liga do aço B. Também, ao analisar a 

Figura 5.1, observa-se que o aço B apresenta uma distância crítica Jominy (JD) maior do que 

do aço A. O JD equivale ao ponto de inflexão das curvas e implica que a partir da extremidade 

temperada do corpo de prova até sua localização na curva, a estrutura vai apresentar 50% de 

martensita. Logo o aço B tenderá a formar mais martensita em sua estrutura do que o aço A. 

A adição de B(boro) ao aço A aumentou a temperabilidade da liga, mas devido a 

pequena quantidade de Ti adicionado (Ti/N<3,5) necessária para formar TiN e deixar o B 

quimicamente livre, sua efetividade não foi muito elevada (Taylor K. A., 1992). 

 

  

Figura 5. 1 - Curva de Temperabilidade Jominy dos aços A e B. 

 

5.3. Propriedades Mecânicas 

5.3.1 – Dureza 

A média de valores de dureza Rockwell C para cada ciclo de tratamento térmico está 

apresentada na Tabela 5.2 e na Figura 5.2 para cada aço estudado. Observa-se que apesar dos 

valores estarem próximos para os dois aços, os resultados da dureza das amostras 
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H2O.29REV700 e H2O.80REV700 são menores que das amostras AR CAL e AR FOR. 

Verifica-se também que as amostras temperadas e revenidas apresentaram o mesmo valor de 

dureza. As amostras AR FOR apresentam a maior dureza para os dois aços. Nota-se também 

que as amostras do aço B apresentam maior dureza do que o aço A em todas as condições de 

tratamentos térmicos. 

 

Tabela 5.2 - Valores de dureza HRC para cada ciclo de tratamento térmico 

Ciclo de tratamento térmico 
Dureza HRC Média 

Aço A Aço B 

AR FOR 25 29 

AR CAL 24 28 

H2O.29REV.700 22 24 

H2O.80REV.700 22 24 

 

 

Figura 5. 2 - Comparação de durezas HRC (Rockwell C) dos aços A e B em função dos ciclos 

de tratamentos térmicos. 
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5.3.2 – Ensaios de Tração 

As propriedades mecânicas limite de escoamento, limite de resistência e alongamento 

percentual obtidas nos ensaios de tração são mostradas nas Tabelas 5.3 e 5.4 para os aços A e 

B, respectivamente. 

Para os dois aços comparam-se os valores dos limites de escoamento medido a 0,5% 

de deformação plástica, limites de resistência e alongamento percentual nas Figuras 5.3, 5.4 e 

5.5, respectivamente. 

Ao analisar os limites de escoamento e de resistência, observa-se que o aço B 

apresenta resultados superiores em relação ao aço A para todos os ciclos de tratamentos 

térmicos. Este resultado está relacionado à maior quantidade de elementos de liga em sua 

composição e ao maior teor de carbono, que juntos aumentam a resistência mecânica pelo 

mecanismo de endurecimento por solução sólida. 

O limite de escoamento é maior para as amostras H2O.29REV.700 e H2O.80REV.700 

quando comparadas com as amostras AR CAL. e AR FOR. A situação é invertida quando se 

analisa o limite de resistência, ou seja, as amostras temperadas e revenidas têm menores 

valores de limite de resistência que as amostras que foram submetidas aos resfriamentos ao ar 

calmo e ao ar forçado. Os resultados mostram coerência entre os valores de limite de 

resistência com os valores de dureza. 

Os resultados mostram que praticamente os valores do limite de escoamento e 

resistência das amostras temperadas e revenidas não foram influenciados pela têmpera em 

água nas temperaturas de 29 ou 80ºC. 

Com relação ao alongamento, observa-se na Figura 5.5 que o aço B apresenta valores 

bem menores que o aço A para os ciclos de tratamentos térmicos, ou seja, o aço B possui 

menor ductilidade que o aço A. 

Na Figura 5.6 é mostrada uma imagem obtida no MEV da superfície da fratura de 

tração do aço B para AR CAL. A região analisada é formada por alvéolos ou “dimples”, 

característica de fratura dúctil. Esta imagem é similar às superfícies de fratura de tração para 

os outros tratamentos térmicos do aço A e B. 
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Tabela 5.3 - Propriedades mecânicas obtidas no ensaio de tração para o aço A: LE (0,5%) = 

limite de escoamento medido a 0,50% de deformação; LR = limite de resistência;           

Al(%) = alongamento percentual; s = desvio padrão 

Ciclo de 

tratamento térmico 

Média do 

L.E. 0,50% 

(MPa) 

s do                 
L.E. 0,5% 

(MPa) 

Média do 

LR (MPa) 

s do           
L.R. (MPa) 

Média 

do AL 

[%] 

s do 
AL 
[%] 

AR CAL. 613 3,61 850 2,52 28 2,52 

AR FOR. 610 8,49 882 9,19 27 0 

H2O.29REV.700 690 11,37 795 5,51 34 0,58 

H2O.80REV.700 675 11,27 791 6,56 35 0,58 

 

Tabela 5.4 - Propriedades mecânicas obtidas no ensaio de tração para o aço B: LE (0,5%) = 

limite de escoamento medido a 0,50% de deformação; LR = limite de resistência;           

Al(%) = alongamento percentual; s = desvio padrão 

Ciclo de 

tratamento térmico 

Média do L.E. 

0,50% (MPa) 

s do L.E. 0,5% 
(MPa) 

Média do 

LR (MPa) 

s do           
L.R. (MPa) 

Média 

do AL 

[%] 

s do 
AL 
[%] 

AR CAL. 632 4,51 913 8,08 18 0,58 

AR FOR. 643 6,51 962 9 17 0,58 

H2O.29REV.700 694 8,39 812 6,03 26 0,58 

H2O.80REV.700 696 5,86 812 6,66 27 0,58 

 

Figura 5. 3 - Comparação de durezas HRC (Rockwell C) dos aços A e B em função dos ciclos 

de tratamentos térmicos. 
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Figura 5. 4 - Limite de resistência dos aços A e B em função dos ciclos de tratamentos 

térmicos. 

 

Figura 5. 5 - Alongamento (%) dos aços A e B em função dos ciclos de tratamentos térmicos 

AR FOR. AR CAL. H2O.29REV.700 H2O.80REV.700
600
625

650
675
700

725
750

775
800
825

850
875
900

925
950

975
1000

L
im

it
e
 d

e
 r

e
si

st
ê
n

c
ia

 a
 t

ra
ç
ã
o

 [
M

P
a
]

Ciclo de tratamento térmico

 Aço B

 Aço A

AR FOR. AR CAL. H2O.29REV.700 H2O.80REV.700
10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

32.5

35.0

37.5

40.0

A
lo

n
g

a
m

e
n

to
 %

Ciclo de tratamento térmico

 Aço B

 Aço A



38 
 

 

Figura 5. 6 - Imagem da superfície da fratura da amostra aço B - AR CAL. Amostra de tração. 

Aço B – AR CAL. 

 

5.3.3 – Tenacidade ao Impacto 

Os resultados da energia absorvida obtidos pelo ensaio de impacto Charpy e a 

porcentagem de fratura dúctil das amostras dos aços A e B em função dos ciclos térmicos são 

apresentados nas Tabelas 5.5 e 5.6 e na Figura 5.7, respectivamente. 

Para se comparar as energias absorvidas pelas amostras dos aços A e B no testes de 

impacto Charpy, devido as amostras do aço A terem dimensões reduzidas (sub-size), os 

valores da energia absorvida por estas amostras foram divididos pelos fator 0,8, como 

estabelecido na norma API 5CT 2011 (API, 2011). De acordo com esta norma, o fator de 

redução somente será utilizado para as amostras que apresentarão energia absorvida superior a 

11J, no caso, para este trabalho, para as amostras temperadas e revenidas. Assim na Tabela 

5.5 é listada a energia absorvida normalizada pelas amostras do aço A. 

A energia absorvida no ensaio de impacto foi a mesma para as amostras do aço A nos 

ciclos de tratamento térmico ao ar calmo e ar forçado, e igual a 5J. As amostras do aço B 
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apresentam valores superiores e praticamente independente do resfriamento ser ao ar calmo 

ou ao ar forçado o valor médio da energia absorvida foi de 11,5J. 

 

Tabela 5.5 - Identificação das amostras, energia absorvida e fratura dúctil. s = desvio padrão. 

Aço A 

Ciclo de 

tratamento 

térmico 

Média da 

Energia 

absorvida [J] 

s da Energia 

absorvida 

[J] 

Média da Energia 

absorvida 

Normalizada [J] 

s da Energia 

absorvida 

Normalizada [J] 

Média da 

Fratura 

dúctil [%] 

AR CAL. 5 0 5 0 5 

AR FOR. 5 1 5 1 5 

H2O.29REV.700 114 1,53 142 1,91 100 

H2O.80REV.700 110 5,39 138 6,61 100 

 

Tabela 5.6 - Identificação das amostras, energia absorvida e fratura dúctil. s = desvio padrão. 

Aço B 

Ciclo de tratamento 

térmico 

Média da 

Energia 

absorvida [J] 

s da Energia 

absorvida [J] 

Média da 

Fratura 

dúctil[%] 

AR CAL. 12 1,53 5 

AR FOR. 11 0,58 5 

H2O.29REV.700 182 1,73 100 

H2O.80REV.700 174 3,61 100 

 

Deve-se destacar a elevada energia absorvida no ensaio de impacto pelas amostras do 

aço A e B, na condição de têmpera em água a 29ºC e 80ºC e revenimento a 700ºC, sendo que 

o aço B apresenta maior tenacidade. 

Ao analisar visualmente a superfície das amostras no ensaio de impacto Charpy, 

observa-se que elas apresentam praticamente fratura frágil nas situações em que foram 

resfriadas ao ar calmo e forçado. Já as amostra temperadas e revenidas exibem fratura 100% 

dúctil. 
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Figura 5. 7 - Energias absorvidas no ensaio de impacto Charpy das amostras dos aço A e B 

submetidas a diferentes tratamentos térmicos 

 Na Figura 5.8 é apresentada a superfície da fratura da amostra de impacto Charpy do 

aço A que foi submetido ao ciclo de tratamento térmico ao ar calmo. A clivagem é a 

morfologia dominante na imagem exibida, o que caracteriza a fratura como frágil, mas em 

algumas regiões há presença de “dimples” ou alvéolos evidenciando fratura dúctil. Esta 

imagem caracteriza o tipo de fratura que existe no aço A e B para dois ciclos de tratamento 

térmico, ar calmo e ar forçado.  

A Figura 5.8 está coerente com os resultados das Tabelas 5.5 e 5.6 referentes às 

amostras submetidas aos ciclos de tratamentos térmicos ao ar calmo e forçado, visto que a 

imagem fractográfica exibe dominante morfologia de fratura frágil, o que indica baixos 

valores de energia absorvida pelas amostras, menores que 13J. 

 A superfície da fratura da amostra temperada e revenida do aço A, H2O.29REV.700, é 

apresentada na Figura  5.9. Nesta imagem, observa-se que o comportamento do aço é 

essencialmente de fratura dúctil, sendo encontrados grandes e pequenos dimples. Verifica-se 

também uma pequena região que aparenta exibir planos de clivagem, característicos de fratura 

frágil. Esta imagem apresenta as mesmas características das amostras temperadas e revenidas 

do aço B e para a amostra H2O.80REV.700 do aço A. As amostras temperadas e revenidas a 
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700ºC apresentam o comportamento de fratura dúctil, bem com valores mais elevados de 

energia absorvida no ensaio de impacto Charpy. 

 

Figura 5. 8 - Microfratografica da amostra do aço A submetida ao ciclo térmico com 

resfriamento ao ar calmo e ensaiada sob impacto Charpy. MEV – 2000X 

 

Figura 5. 9 - Microfratografica da amostra do aço A submetida ao ciclo térmico com 

resfriamento em água a 29ºC e revenimento a 700ºC/15min. MEV – 2000X 
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5.4. Análise Microestrutural 

 Nos itens de 5.5.1 a 5.5.4 são apresentadas as microestruturas das amostras submetidas 

aos diferentes ciclos térmicos, analisadas por microscopia óptica (MO) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), reveladas por ataques químicos usando Nital 5% e LePera. 

Nos itens 5.5.5 e 5.5.6 são mostrados os resultados da microdureza Vickers e quantificação do 

microconstituinte MA. 

5.4.1 - Ciclo de tratamento térmico 1: resfriamento ao ar calmo (AR CAL) 

Nas Figuras 5.10 e 5.11, observa-se as microestruturas obtidas por microscopia óptica 

e eletrônica para os aços A e B das amostras resfriadas ao ar calmo, respectivamente. 

Na Figura 5.10, observa-se que a microestrutura é constituída de ferrita poligonal (FP) 

e bainita com duas morfologias: - ferrita acicular associada com precipitação dentro das ripas 

(ou placas) de carbonetos (cementita ou carboneto épsilon), semelhante à bainita inferior 

clássica, denominada de bainita B1 (Bramfitt e Speer, 1990); - bainita granular (BG) e o 

microconstituinte MA (martensita/austenita retida), que apresenta formato alongado ou 

equiaxial e se destaca pela coloração branca nas amostras atacadas com o reativo LePera. Este 

microconstituinte foi identificado na Figura 5.10(b e d). A bainita com morfologia do tipo B1 

também foi observada e descrita por Caballero et al. (2012). 
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(a) MO – Nital 5% - 500X   (b) MO – LePera - 800X  

  

(c) MEV – Nital 5% - 5000X   (d) MEV – LePera - 5000X 

Figura 5. 10 - Microestrutura das amostras do aço A submetidas ao ciclo de tratamento 

térmico com resfriamento ao ar calmo (AR CAL): (a) e (b) microscopia óptica; (c) e (d) 

microscopia eletrônica de varredura. FP – ferrita poligonal; B1 – bainita como morfologia 

similar à bainita inferior; BG – bainita granular; MA – microconstituinte martensita e/ou 

austenita retida; CAR - carbonetos 
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(a) MO – Nital 5% - 500X   (b) MO – LePera - 800X  

  

 (c) MEV - Nital 5% - 5000X   (d) MEV- LePera - 5000X 

Figura 5. 11 - Microestrutura das amostras do aço B submetidas ao ciclo de tratamento 

térmico com resfriamento ao ar calmo (AR CAL): (a) e (b) microscopia óptica; (c) e (d) 

microscopia eletrônica de varredura. FP – ferrita poligonal; B1 – bainita como morfologia 

similar à bainita inferior; BG – bainita granular; MA – microconstituinte martensita e/ou 

austenita retida; CAR - carbonetos 

 

FP 

MA 

CAR. B1 

BG 
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Na Figura 5.10 (d), nota-se a presença do microconstituinte MA que se destaca pela 

morfologia sólida e de carbonetos (CAR) bem dispersos. 

Nas Figuras 5.11 (a-d) observa-se as mesmas características microestruturais que as 

descritas na Figura 5.10, ou seja, a microestrutura das amostras do aços B resfriadas ao ar 

calmo é constituída de ferrita poligonal e bainita: bainita granular, bainita do tipo B1 e o 

microconstituinte MA. Uma diferença nas microestruturas das amostras resfriadas ao ar calmo 

dos aços A e B é a possível presença de uma maior quantidade de carbonetos que é observada 

visualmente na microestrutura do aço B, que está relacionada com a maior quantidade de 

carbono e elementos de liga nesta liga. 

5.4.2 - Ciclo de tratamento térmico 2: resfriamento ao ar forçado (AR_FOR) 

Nas Figuras 5.12 e 5.13, observa-se as microestruturas das amostras dos aços A e B 

resfriadas ao ar forçado obtidas via microscopia ótica e eletrônica de varredura, 

respectivamente. 

Nas Figuras 5.12 e 5.13, observa-se que as amostras dos aços A e B resfriadas ao ar 

forçado têm as características microestruturais semelhantes às das amostras resfriadas ao ar 

calmo, ou seja, a microestrutura é constituída de ferrita poligonal e bainita, com morfologia 

de bainita granular, bainita B1 e microconstituinte MA. A microestrutura das amostras 

resfriadas ao ar forçado mostram que a fração do microconstituinte MA é um pouco maior do 

que das amostras resfriadas ao ar calmo (Figuras 5.10 (b), 5.11 (b), 5.12 (b), 5.13 (b)). 
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(a) MO – Nital 5% - 500X   (b) MO – LePera - 800X  

  

 (c) MEV - Nital 5% - 5000X   (d) MEV- LePera - 5000X 

Figura 5. 12 - Microestrutura das amostras do aço A submetidas ao ciclo de tratamento 

térmico com resfriamento ao ar forçado (AR FOR): (a) e (b) microscopia óptica; (c) e (d) 

microscopia eletrônica de varredura. FP – ferrita poligonal; B1 – bainita como morfologia 

similar à bainita inferior; BG – bainita granular; MA – microconstituinte martensita e/ou 

austenita retida; CAR - carbonetos 
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(a) MO – Nital 5% - 500X   (b) MO – LePera - 800X  

  

 (c) MEV - Nital 5% - 5000X   (d) MEV- LePera - 5000X 

Figura 5. 13 - Microestrutura das amostras do aço B submetidas ao ciclo de tratamento 

térmico com resfriamento ao ar forçado (AR FOR): (a) e (b) microscopia óptica; (c) e (d) 

microscopia eletrônica de varredura. FP – ferrita poligonal; B1 – bainita como morfologia 

similar à bainita inferior; BG – bainita granular; MA – microconstituinte martensita e/ou 

austenita retida; CAR - carbonetos 
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5.4.3 - Ciclo de tratamento térmico 3: têmpera em água a 29ºC seguida de revenimento 

a 700ºC (H2O.29REV.700 ) 

Nas Figuras 5.14 e 5.15, observam-se as microestruturas das amostras dos aços A e B 

temperadas em água a 29ºC e revenidas a 700ºC, respectivamente, obtidas via microscopia 

ótica e eletrônica de varredura. 

Na Figura 5.14, referente à amostra do aço A, observa-se que a microestrutura é 

composta de martensita revenida e bainita, sem a presença do microconstituinte MA, devido à 

transformação da austenita em ferrita e carbonetos a temperaturas maiores que 200ºC. 

A presença da bainita (placas de ferrita) na microestrutura revenida está associada ao 

fato de que a bainita se forma a temperaturas relativamente altas, quando comparada com a 

martensita, onde a microestrutura sofre recuperação durante a transformação. Assim, quando 

a microestrutura bainítica de um aço baixo carbono é aquecida a temperatura de 700ºC, existe 

apenas uma pequena recuperação e pouca mudança na morfologia das plaquetas de ferrita 

(Bhadeshia, 2001). 

Verifica-se na Figura 5.15 que as amostras do aço B apresentam as mesmas 

características microestruturais do aço A, ou seja, a microestrutura é composta de martensita 

revenida e bainita, sem a presença do microconstituinte MA.  
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(a) MO – Nital 5% - 500X   (b) MO – LePera - 800X  

  

 (c) MEV - Nital 5% - 5000X   (d) MEV- LePera - 5000X 

Figura 5. 14 - Microestrutura das amostras do aço A submetidas ao ciclo de tratamento 

térmico com têmpera em água a 29ºC e revenimento a 700ºC (H2O.29REV.700): (a) e (b) 

microscopia óptica; (c) e (d) microscopia eletrônica de varredura. B - Bainita 

 

B 
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(a) MO – Nital 5% - 500X   (b) MO – LePera - 800X  

  

 (c) MEV - Nital 5% - 5000X   (d) MEV- LePera - 5000X 

Figura 5. 15 Microestrutura das amostras do aço B submetidas ao ciclo de tratamento térmico 

com têmpera em água a 29ºC e revenimento a 700ºC (H2O.29REV.700): (a) e (b) 

microscopia óptica; (c) e (d) microscopia eletrônica de varredura. B – Bainita 

5.4.4 - Ciclo de tratamento térmico 4: têmpera em água a 80ºC seguida de revenimento 

a 700ºC (H2O.80REV.700 ) 

Nas Figuras 5.16 e 5.17, são mostradas as microestruturas das amostras dos aços A e 

B, respectivamente, temperadas em água a 80ºC e revenidas a 700ºC. A microestrutura é 

constituída de martensita revenida e bainita, sem a presença do microconstituinte MA, ou 

B 
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seja, tem a mesma característica da microestrutura das amostras temperadas em água a 29ºC e 

revenidas a 700ºC.  

 

  

(a) MO – Nital 5% - 500X   (b) MO – LePera - 800X  

  

 (c) MEV - Nital 5% - 5000X   (d) MEV- LePera - 5000X 

Figura 5. 16 - Microestrutura das amostras do aço A submetidas ao ciclo de tratamento 

térmico com têmpera em água a 80ºC e revenimento a 700ºC (H2O.80REV.700): (a) e (b) 

microscopia óptica; (c) e (d) microscopia eletrônica de varredura. B - Bainita 

B 
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(a) MO – Nital 5% - 500X   (b) MO – LePera - 800X  

  

 (c) MEV - Nital 5% - 5000X   (d) MEV- LePera - 5000X 

Figura 5. 17 - Imagens obtidas via microscopia de amostras do aço B submetidas ao ciclo de 

tratamento térmico 4: têmpera em água a 80ºC e revenimento a 700ºC (H2O.80REV.700). (a) 

e (b) microscopia óptica. (c) e (d) microscopia eletrônica de varredura 

 

B 
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5.4.5 – Microdureza Vickers 

Nas Tabelas 5.7 e 5.8 encontram-se os resultados da média da microdureza Vickers 

realizadas em determinadas fases e microconstituintes dos aços A e B, como o MA, bainita(B) 

e ferrita, nas amostras tratadas termicamente ao ar calmo e ao ar forçado. O valor de s refere-

se ao desvio padrão das indentações 

 

Tabela 5.7 - Microdureza Vickers em fases e microconstituintes do aço A (carga de 10gf) 

Aço A 
Dureza Vickers 

AR CAL AR FOR 

  MA B Ferrita MA B Ferrita 

média 

HV 
382 315 258 462 362 248 

s 113 24 35 68 36 28 

 

Tabela 5.8 - Microdureza Vickers em fases e microconstituintes do aço B (carga de 10gf) 

Aço B 
Dureza Vickers 

AR CAL AR FOR 

  MA B Ferrita MA B Ferrita 

média 

HV 
428 336 252 394 335 262 

s 55 32 33 50 47 48 

 

 Observa-se que para ambos os aços e para cada ciclo de tratamento térmico, o maior 

valor da microdureza Vickers é do MA, seguido da bainita e por último da ferrita. Esses 

resultados estão coerentes, pois a martensita presente no MA faz com que a dureza nesse 

microconstituinte seja elevada (Araújo, L.C.S, 2013) . A bainita que apresenta carbonetos 

inseridos numa matriz de ferrita fornece uma microdureza mediana e a ferrita que, por ser 

macia, apresenta microdureza mais baixa em relação aos dois primeiros citados. Estes 

resultados comprovam a descrição microestrutural das amostras dos aços A e B submetidos 

aos ciclos de tratamento térmico ao ar calmo e forçado. 
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5.4.6 – Metalografia quantitativa – MA 

 O resultado da quantificação do MA para as amostras que foram submetidas ao ciclo 

de tratamento térmico ao ar calmo e ao ar forçado é mostrado na Tabela 5.9, onde Vv 

representa a porcentagem da fração volumétrica em cada amostra. 

 

Tabela 5.9 - Quantificação do microconstituinte Martensita/Austenita retida (MA). 

Aço Ciclo de Tratamento Térmico Vv(%) 

A 
AR CAL 3,4 ± 0,8 

AR FOR 5,4 ± 0,9 

B 
AR CAL 3,2 ± 1,0 

AR FOR 4,3 ± 0,5 

 

Ao analisar o resultado da quantificação do MA na Tabela 5.9, observa-se que a maior 

fração volumétrica deste microconstituinte está presente nas amostras do aço A, em 

comparação ao aço B, tanto para o ciclo de tratamento térmico ao ar calmo quanto para o ar 

forçado. Wang e Yang (1992) relataram em seu trabalho que o aumento na taxa de 

resfriamento resultou em uma menor fração do microconstituinte MA e que a adição de Mn e 

Mo em aços de baixo carbono, que são elementos estabilizadores da austenita, aumentou a 

fração deste microconstituinte, o que não se verificou neste trabalho (Takayama et al., 2010).  

Pode-se explicar a maior fração volumétrica do microconstituinte MA nas amostras do 

aço A devido à presença de boro em sua composição química. Resultado similar obtido por 

Yang H., Wang, X. e Qu, J. (2014).  Sabe-se que o boro aumenta a temperabilidade do aço 

pela inibição da nucleação da ferrita proeutetoide e promovendo a transformação em bainita 

e/ou martensita (Kim et al., 2013; Shigesato et al., 2012). Como o aço A é de baixo carbono, 

o boro foi efetivo em aumentar a temperabilidade bainítica, ou seja, aumentou a formação de 

bainita granular no resfriamento ao ar calmo e ao ar forçado.            

Também observa-se que a maior fração volumétrica de MA para um mesmo aço 

ocorre para o ciclo de tratamento térmico ao ar forçado em vez de ao ar calmo, ou seja, o 

aumento da taxa de resfriamento aumentou a fração do microconstituinte MA. Pode-se inferir 

que o aumento da taxa de resfriamento referente ao ar calmo para ar forçado aumentou a 

fração volumétrica de bainita granular formada e, por consequência, da fração volumétrica do 
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microconstituinte MA. Outro fator importante para explicar o aumento da fração volumétrica 

de MA, é que uma maior taxa de resfriamento implica que a temperatura de início de 

formação da martensita (Mi) é alcançada mais rapidamente (Han et al., 2009). 

Resultados similares foram relatados por Takayama et al. (2010), que analisaram o 

efeito do aumento da taxa de resfriamento de 1 para 5ºC/s sobre a fração volumétrica do 

microconstituinte MA em aços de baixo carbono (0,15%) com e sem Nb, e por Smirnov et al. 

(Smirnov et al., 2012) que mostraram que o aumento da taxa de resfriamento de 0,9 para 

10ºC/s resultou no aumento da quantidade do microconstituinte MA em um aço de baixo 

carbono (0,07%C)  

5.5. Discussão 

Ao comparar os resultados de dureza (Figura 5.2) dos aços A e B, observa-se que o 

aço B apresenta dureza superior em todos os ciclos de tratamentos térmicos realizados nesse 

trabalho em relação ao aço A. O maior e menor valores de dureza HRC dos dois aços foram 

encontrados em amostras submetidas aos ciclos de tratamentos térmicos com resfriamento ao 

ar forçado (AR FOR) e têmpera em água a 80ºC e revenimento a 700ºC (H2O80.REV700), 

respectivamente: - para o aço B: amostra AR FOR = 28,7 e H2O80.REV700 = 23,8; - para o 

aço A: AR FOR = 25,0 e H2O80.REV700 = 21,9. 

Este resultado está relacionado à maior quantidade de carbono e elementos de liga do 

aço B (Mn, Mo, Cr) em relação ao aço A, que possivelmente resulta em uma maior tendência 

em formar carbonetos durante o revenimento, aumentando assim a dureza. Resultados 

similares são observados para o limite de resistência dos aços A e B, com mostrado na Figura 

5.4. 

De acordo com a Figura 5.1, que exibe os resultados do ensaio Jominy, o aço B 

apresenta maior temperabilidade que o aço A. Isto esta relacionado ao maior teor de carbono, 

elementos de liga e a distância crítica Jominy (JD) presente no aço B em relação ao aço A. 

Esse resultado está coerente com os observados na Figura 5.2 onde o aço B apresenta maior 

dureza para todos os ciclos de tratamento térmicos realizados em relação ao aço A 

Na Figura 5.2, pode-se observar que as amostras resfriadas ao ar apresentam dureza 

superior àquelas temperadas e revenidas, tanto para o aço A quanto para o aço B. Por 

exemplo, os valores de dureza das amostras AR CAL e AR FOR do aço A são de 23,5 e 25,0, 
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respectivamente, enquanto que as amostras H2O.29REV700 e H2O.80REV700 do aço A a 

dureza é de 22,0 e 21,9, respectivamente. Este resultado pode ser explicado ao se analisar as 

microestruturas das amostras dos aços A e B resfriadas ao ar calmo e ao ar forçado, 

constituídas de ferrita poligonal e bainita (com morfologia de bainita granular, bainita B1 e 

microconstituinte MA) e as microestruturas das amostras dos aços A e B temperadas e 

revenidas, constituídas de martensita revenida (ferrita e carbonetos) e bainita (pequena 

quantidade). Como a dureza da bainita é superior a da ferrita, as amostras resfriadas ao ar 

calmo e ar forçado apresentam dureza superior em relação àquelas temperadas e revenidas. 

Ao relacionar as medidas de dureza Rockwell C (HRC) das amostras tratadas 

termicamente ao ar calmo e ao ar forçado, verifica-se que o resfriamento a uma taxa maior 

resultou em um maior valor de dureza, que aumentou de 23,5 para 25,0 para o aço A e de 27,9 

para 28,7 para o aço B. Este resultado está relacionado à maior fração volumétrica de MA que 

se forma no resfriamento ao ar forçado (maior taxa de resfriamento), que resulta em uma 

maior dureza.  

Os valores do limite de resistência dos aços A e B (Tabelas 5.3 e 5.4, Figura 5.4) têm, 

para todos os ciclos térmicos utilizados neste trabalho, um comportamento similar aos valores 

de dureza. O aumento da taxa de resfriamento, de ar calmo para ar forçado, aumentou os 

limites de resistência de 913 para 962MPa para o aço B e de 850 para 882MPa para o aço A. 

Este resultado está relacionado à maior fração volumétrica de MA nas amostras resfriadas ao 

ar forçado, bem como ao refinamento da microestrutura. Quando a taxa de resfriamento 

aumenta, do ciclo de tratamento térmico de ar calmo para ar forçado, a fração volumétrica do 

microconstituinte MA aumenta 3,4% para 5,4% para o aço A e de 3,2% para 4,3% para o aço 

B. Resultados similares são relatados por Han et al. (2009) e Smirnov et al. (2012).  

O efeito da têmpera em água a 29ºC e a 80ºC, seguida de revenimento a 700ºC, nos 

valores do limite de resistência, de escoamento e alongamento dos aços A e B, não foram 

significantes. 

Com relação aos valores do limite de escoamento dos aços A e B (Tabelas 5.3 e 5.4, 

Figura 5.3), observa-se que eles não têm um comportamento similar aos valores do limite de 

resistência. As amostras que foram resfriadas ao ar calmo e ar forçado têm menores valores de 

limite de escoamento que as amostras temperadas e revenidas. Este resultado pode ser 



57 
 

explicado pela presença de bainita e do microconstituinte MA na microestrutura das amostras 

resfriadas ao ar calmo e ar forçado.  

A formação da bainita e do microconstituinte MA resulta em uma maior densidade de 

discordâncias (Smirnov et al., 2012) nas amostras resfriadas ao ar calmo e ar forçado e, além 

disto, discordâncias nucleiam próximas às interfaces entre o microconstituinte MA e a ferrita 

durante a deformação. Estas discordâncias diminuem o limite de escoamento dos aços, porque 

elas podem se mover facilmente no estado inicial de deformação, e elas aumentam o limite de 

resistência quando emaranhado de discordâncias aumenta com a deformação (Sung et al., 

2014). As amostras temperadas e revenidas, cuja  discordâncias oriundas da transformação 

martensítica são parcialmente aniquiladas no processo de recuperação que ocorre no 

revenimento, apresentam um limite de escoamento maior que das amostras resfriadas ao ar 

calmo e ao ar forçado. 

Para o aço A, as amostras resfriadas ao ar calmo e ar forçado têm valores de limite de 

escoamento muito próximos. Para o aço B, a amostra resfriada ao ar forçado tem limite de 

escoamento maior que a amostra resfriada ao ar calmo e este resultado pode estar relacionado 

ao refino da microestrutura (diminuição do tamanho de grão ferrítico e das larguras das ripas 

de ferrita da bainita) devido ao aumento da taxa de resfriamento. 

Os valores do alongamento percentual dos aços A e B (Tabelas 5.3 e 5.4, Figura 5.5) 

têm, para todos os ciclos térmicos utilizados neste trabalho, um comportamento inverso aos 

valores de limite de resistência, ou seja, quanto maior o limite de resistência menor é o 

alongamento percentual (menos dúctil é o material). O aumento da taxa de resfriamento, de ar 

calmo para ar forçado, praticamente não afetou os valores dos alongamentos do aço B, que 

diminui de 18% para 17%, e do aço A, que diminui de 28% para 27%. Este resultado está 

relacionado a dois fatores cujos efeitos sobre a ductilidade do material são opostos: uma 

maior taxa de resfriamento resulta em uma microestrutura refinada, o que aumenta a 

ductilidade, e em um aumento da fração volumétrica de MA, o que diminui a ductilidade. 

Ao comparar os resultados do alongamento percentual (Figura 5.5) dos aços A e B, 

observa-se que o aço B apresenta menores valores em todos os ciclos de tratamentos térmicos 

realizados nesse trabalho em relação ao aço A. Este resultado está relacionado à maior 

quantidade de carbono e elementos de liga do aço B em relação ao aço A, que resulta em um 

aumento da temperabilidade, diminuindo o alongamento.  
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Na Figura 5.5, pode-se observar que as amostras resfriadas ao ar calmo e ao ar forçado 

apresentam alongamento percentual menor do que das amostras temperadas e revenidas, tanto 

para o aço A quanto para o aço B. Este resultado pode ser explicado ao se analisar as 

microestruturas das amostras dos aços A e B resfriadas ao ar calmo e ao ar forçado, 

constituídas de ferrita poligonal e bainita (com morfologia de bainita granular, bainita B1 e 

microconstituinte MA) e as microestruturas das amostras dos aços A e B temperadas e 

revenidas, constituídas de martensita revenida (ferrita e carbonetos) e bainita (pequena 

quantidade). As características microestruturais que aumentam o limite de resistência 

diminuem a ductilidade do material. 

Observa-se na Figura 5.7 uma grande diferença de valores de energia absorvida no 

ensaio de impacto Charpy, para os aços A e B, das amostras temperadas e revenidas (valores 

acima de 130J), em relação às amostras resfriadas ao ar calmo e forçado (valores abaixo de 

12J). Este resultado pode ser explicado pelas características microestruturais das amostras 

submetidas a diferentes ciclos de tratamentos térmicos. As amostras resfriadas ao ar calmo e 

ao ar forçado têm uma microestrutura constituída de ferrita, bainita e microconstituinte MA, 

sendo a microestrutura das amostras temperadas e revenidas constituída de martensita 

revenida (ferrita + carbonetos) e uma pequena quantidade de bainita. A microestrutura 

composta de bainita e do microconstituinte MA é prejudicial à tenacidade (Han et al., 2009). 

As amostras temperadas e revenidas do aço B têm maior tenacidade que as respectivas 

amostras do aço A, sendo que o aço B apresenta maior limite de resistência e menor 

ductilidade que o aço A. O aço B contém um conteúdo maior de Mn do que o aço A. Sabe-se 

que o Mn, em aços baixo carbono, aumenta a temperabilidade, aumenta a resistência 

mecânica pelo mecanismo de endurecimento por solução sólida (Krauss, 2005). A maior 

tenacidade do aço B pode estar associada à maior quantidade de Mo em sua composição, que 

promove o refinamento dos carbonetos precipitados durante o processo de revenimento 

(Bhadeshia e Honeycombe, 2006), como se pode observar na Figura 5.17d, referente à 

amostra temperada e revenida do aço B.  

Baseados na norma API 5CT 2011, os aços A e B resfriados ao ar calmo e ar forçado 

podem ser classificados como grau N80 do tipo 1, pois de acordo com a Tabela 3.4 o máximo 

requisito de composição química especificada é de 0,030% em peso para o enxofre (S) e 

fosforo (P) e os aços A e B apresentam 0,005 e 0,015% em peso destes elementos. Em termos 

de propriedades mecânicas, os valores medidos de limite de escoamento e limite de 
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resistência a tração dos aços A e B ficaram entre 610 e 643MPa e entre 850 e 962MPa. Esses 

valores também estão na faixa de requisitada para o grau N80 (tipo 1) que é de 552 à 758MPa 

para o limite de escoamento e de no mínimo de 689MPa para o limite de resistência. Como 

não há especificação para a dureza HRC, Tabela 3.2, e de energia absorvida ao impacto 

charpy, Tabela 3.3, do grau N80 (tipo 1) novamente confirma esse grau para as amostras 

tratadas termicamente ao ar calmo e ar forçado para os aços A e B.  

Os aços A e B temperados a 29 e 80ºC e revenidos a 700ºC podem ser classificados 

pela norma API 5CT 2011 como grau C90 ou T95. Essa conclusão foi baseada na comparação 

entre composição química, propriedades mecânicas e processo de fabricação desses graus 

com os resultados obtidos neste trabalho. Ao se correlacionar a composição química dos aços 

A e B, Tabelas 4.1 e 4.2, com às dos graus C90 e T95, Tabela 3.4, observa-se que eles 

atendem os requisitos mínimos e máximos necessários. Os limites de escoamento dos aços A 

e B estão entre 675 e 696MPa. Esses valores estão na faixa de requisitos mínimo e máximo 

dos graus C90 e T95, ou seja, 621 a 724MPa e de 655 a 758MPa. Também o limite de 

resistência mínimo dos graus C90 e T95 que é de 689 e 724MPa atende aos valores obtidos 

neste trabalho para os aços A e B que é entre 791 à 812MPa.  A faixa dos valores de dureza 

HRC e  de energia absorvida ao impacto charpy dos aços deste trabalho, 21,90 à 24,00 e 138 à 

182J estão de acordo com a especificação dos graus API 5CT C90 e T95, ou seja, dureza 

HRC  máxima de 25,4 e mínima energia absorvida no impacto de 14J.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES 

 O aço B com maior teor de carbono, elementos de liga e JD tem maior temperabilidade 

do que aço A, avaliada pelo ensaio Jominy. 

 Os aços A e B apresentaram praticamente as mesmas características microestruturais 

referentes ao ciclo de tratamento térmico ao ar calmo e ar forçado, ou seja, a 

microestrutura é constituída de ferrita poligonal, bainita B1, bainita granular, 

microconstituinte MA e carbonetos.  

 Os aços A e B, submetidos à têmpera em água a 29 e a 80ºC seguido de revenimento 

700ºC, têm uma microestrutura constituída de martensita revenida e pequena 

quantidade de bainita. 

 As amostras do aço A submetidas ao resfriamento ao ar calmo e forçado apresentaram 

uma maior fração volumétrica de MA em relação ao aço B e o aumento da taxa de 

resfriamento de ar calmo para forçado aumentou a quantidade de MA para os dois 

aços, o que resultou em um aumento no limite de resistência de 913 para 962MPa para 

o aço B e de 850 para 882MPa para o aço A. 

 O aço B apresenta maiores valores de dureza, limite de escoamento e limite de 

resistência e menores valores de alongamento percentual do que o aço A, para todos 

os ciclos de tratamentos térmicos. Os maiores valores de dureza e limite de resistência 

para os dois aços são das amostras resfriadas ao ar calmo e forçado, cuja 

microestrutura é constituída de ferrita poligonal, bainita e microconstituinte MA. 

 As amostras que foram resfriadas ao ar calmo e ar forçado têm menores valores de 

limite de escoamento que as amostras temperadas e revenidas. Este resultado pode ser 

explicado pela presença de bainita e do microconstituinte MA na microestrutura das 

amostras resfriadas ao ar calmo e ar forçado, cuja formação gera uma maior densidade 

de discordâncias.  

 Observou-se uma grande diferença de valores de energia absorvida no ensaio de 

impacto Charpy, para os aços A e B, das amostras temperadas e revenidas em relação 

às amostras resfriadas ao ar calmo e forçado. As amostras resfriadas ao ar calmo e 

forçado tem um comportamento frágil e a clivagem é a característica dominante na 

superfície da fratura. As amostras temperadas e revenidas tem uma superfície de 

fratura com presença grandes e pequenos dimples, com um comportamento dúctil. 
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 Observou-se que as amostras temperadas e revenidas do aço B têm maior tenacidade 

que as respectivas amostras do aço A, sendo que o aço B também apresenta maior 

limite de resistência o aço A, devido à presença de C, Mn e Mo em maior quantidade 

no aço B. 

 Com base na composição química, propriedades mecânicas e processo de fabricação, 

observou-se que o grau dos aços A e B normalizados é o N80 tipo 1, mas se esses aços 

forem temperados e revenidos o grau será C90 ou T95, como especificado pela norma 

API 5CT 2011.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Algumas sugestões são recomendadas para trabalhos futuros relacionados ao estudo aqui 

apresentado: 

 Análise da fração volumétrica austenita residual e de carbonetos por MET / MEV-

EBSD e sua influência sobre as propriedades mecânicas dos aços estudados. 

 Estudo da influência do conteúdo de Mo sobre a resistência mecânica e tenacidade de 

ligas usadas utilizados no revestimento de poços e para condução de petróleo e gás. 
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