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RESUMO 

 

A indústria do aço de alta resistência tem demandado por materiais com custo competitivo, 

propriedades favoráveis e seguras para sua aplicação em ambientes especiais. O refino da 

microestrutura do aço é uma técnica fundamental para que sejam alcançados os resultados 

requeridos de resistência mecânica e tenacidade do aço. Para aplicações especiais em locais 

remotos, em ambientes agressivos e de alta responsabilidade, a definição da composição 

química do aço e as técnicas de processamento diferenciadas são requeridas. Os aços de alta 

resistência mecânica são aplicados na construção de dutos para transporte de hidrocarbonetos 

possibilitando a utilização de chapas menos espessas na sua fabricação. Este aspecto possibilita 

a concepção de instalações com menor peso e menores custos. O processamento dos aços por 

meio da laminação controlada e o resfriamento acelerado após a laminação são cuidadosamente 

definidos para a obtenção de microestrutura refinada e com a presença de microconstituintes 

que contribuem para o aumento da resistência mecânica. O presente estudo foi desenvolvido 

com base nos conceitos da laminação controlada associado ao poder da adição de nióbio como 

microligante a um aço com baixo teor de carbono na tarefa de se alcançar propriedades 

mecânicas favoráveis para aplicação em dutos para transporte de óleo e gás. O processamento 

do material foi definido e realizado no laminador de tiras a quente da Gerdau, tipo Steckel de 

cadeira única. Foi feita a análise do processo de laminação controlada bem como a 

caracterização microestrutural e a análise comportamental do aço laminado. O aço obtido 

atingiu os requisitos definidos na norma API5L para o Grau X65, norma utilizada para 

regulação da fabricação de dutos para transporte de óleo e gás. 

Palavras-chave: Laminação Controlada; Propriedades Mecânicas, API X65, Microligantes, 

Laminador Steckel 
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ABSTRACT 

 

The high strength steel industry has demanded cost competitive materials with favorable 

mechanical properties and safe application in special environments. The steel microstructure 

refinement is a fundamental technique to achieve its mechanical strength and toughness. For 

special application of the steel at remote and aggressive environments, the steel chemical 

composition and differentiated processing techniques are required. The high mechanical 

resistance steel is applied to ducts construction for hydrocarbons transportation in order to make 

possible the utilization of thinner plates for pipe fabrication. This aspect leads to project 

concepts with lower weight and costs. The steel processing by controlled rolling and accelerated 

cooling is carefully designed to obtain refined microstructure and with micro constituents that 

contribute to raise the mechanical resistance. The present study has been developed based on 

controlled rolling process concepts allied to the power of adding niobium as micro alloying 

element in a low carbon content steel in order to achieve favorable mechanical properties for 

pipeline construction for oil and gas transportation. The material processing has been defined 

and executed at Gerdau’s hot strip mill, Steckel type unique stand. The controlled rolling 

process analysis and the microstructure characterization and mechanical behavior analysis for 

the obtained steel’s has been made. The obtained steel reached the required specification at 

API5L standard for X65 grade, standard that is used for oil and gas transportation pipeline 

construction regulation. 

Keywords: Controlled Rolling, Mechanical Properties, API X65, Micro alloying, Steckel Mill. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria do aço tem demandado cada vez mais aços de alta resistência mecânica por tração, 

elevada tenacidade ao impacto a baixas temperaturas, ductilidade e boa soldabilidade 

especialmente para aços destinados a fabricação de dutos de grande diâmetro para transporte 

de hidrocarbonetos [1]. Para aplicações especiais em locais remotos e ambientes agressivos, 

são necessárias propriedades adicionais tais como resistência a trinca induzida por hidrogênio 

(HIC - Hydrogen Induced Cracking), a corrosão sob tensão e à fadiga [2]. 

A necessidade de utilização de aços de maior resistência mecânica e tenacidade é reforçada 

também pela sua viabilidade econômica, uma vez que custos menores para transporte, 

fabricação e instalação são conseguidos. A utilização de dutos com paredes menos espessas e 

grandes diâmetros só é possível devido ao desenvolvimento de aços microligados com 

características adequadas quanto a soldabilidade, resistência mecânica e tenacidade. 

A adição de microligantes associada à laminação termomecânica tem a principal função de 

promover o refino de grãos da microestrutura do aço de forma a se obter resistência mecânica 

e tenacidade melhoradas no produto como laminado a quente.  

Os microligantes, tais como nióbio, titânio e vanádio têm grande afinidade com o carbono e o 

nitrogênio, sendo assim elementos formadores de nitretos, carbonetos e carbonitretos que, uma 

vez precipitados na matriz durante a laminação interferem na microestrutura do aço e 

consequentemente em suas propriedades. Os precipitados agem de forma a impedir a 

movimentação dos contornos de grão e consequentemente inibindo seu crescimento após os 

passes de laminação. A Temperatura de Não Recristalização (Tnr) é uma temperatura crítica na 

laminação termomecânica, sendo esta a temperatura na qual a completa recristalização estática 

não ocorre mais para um determinado tempo [1]. 

A deformação sucessiva do grão austenítico a temperaturas abaixo da Tnr promove um 

empanquecamento do grão. O achatamento destes grãos resulta em uma área de contorno de 

grão relativamente maior, disponibilizando uma maior quantidade de sítios para nucleação de 

grãos ferríticos e com alto refinamento durante o resfriamento. A formação de bandas de 

cisalhamento consequentes da alta deformação da austenita também propicia sítios favoráveis 

para nucleação de grãos ferríticos. Esta estratégia de laminação é denominada Laminação 

Termomecânica ou Controlada TMCP (Thermomechanical Controlled Process). 
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A utilização do nióbio apresenta grandes vantagens em relação aos outros microligantes, pois 

ele tem elevada afinidade com o carbono e o nitrogênio, solubilidade necessária na austenita, 

grande potencial para formação de precipitados na austenita e na ferrita e baixa afinidade com 

o oxigênio [1]. É destacada a sua capacidade de elevar a Tnr a valores muito altos possibilitando 

melhores condições para a laminação controlada (em temperaturas mais elevadas) e a obtenção 

da microestrutura desejada [3].  

Para que seja alcançado o refino de grão adequado, a composição química do aço e o processo 

devem ser cuidadosamente definidos. Alguns parâmetros importantes para o sucesso da 

laminação controlada são [3]: 

 Boas práticas na produção das placas quanto à pureza do aço; 

 Temperatura de reaquecimento adequada para promover a solubilização dos 

microligantes; 

 Espessura de espera maior que 3,5 vezes a espessura final requerida; 

 Temperatura após parada de espera compatível com a quantidade de nióbio; 

 Alta temperatura de acabamento para promover uma maior taxa de resfriamento; 

 Temperatura ao final do resfriamento acelerado baixa o bastante para formação de 

microestruturas favoráveis. 

Tendo em vista os aspectos acima apontados, este trabalho visou investigar as práticas ideais 

de laminação controlada e de resfriamento acelerado aliado à uma composição química 

adequada para obtenção de um aço com uma microestrutura refinada, com resistência mecânica 

à tração e tenacidade ao impacto compatíveis para fabricação de dutos grau X60 especificado 

na norma API5L no laminador reversível de cadeira única, tipo Steckel recentemente instalado 

na Gerdau Ouro Branco. O presente trabalho foi de fundamental importância para dar impulso 

aos esforços de desenvolvimento de produtos com maior valor agregado e de maior 

responsabilidade na aplicação final. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar o efeito de laminação controlada de um aço baixo carbono microligado ao Nb em um 

laminador Steckel de cadeira única sobre as suas características microestruturais e mecânicas, 

visando alcançar um produto que atenda a requisitos da norma API5L para aplicação na 

indústria de óleo e gás. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Executar a laminação a quente de um aço microligado ao nióbio, com composição 

química adequada para obtenção de aços especificados na norma API5L seguindo a 

estratégia de laminação termomecânica; 

 Avaliar o processo de laminação controlada realizado por meio da análise crítica dos 

dados de processo obtidos; 

 Caracterizar comportamentalmente o produto obtido por meio de ensaios de tração, de 

tenacidade ao impacto, com determinação da curva de transição dúctil frágil, ensaios de 

dureza do aço e medição de microdureza das fases; 

 Caracterizar microestruturalmente o produto da laminação por meio da aplicação de 

microscopia ótica visando identificar os microconstituintes formados e a morfologia dos 

mesmos, fazer a medição do tamanho dos grãos ferríticos e quantificar a fração das 

fases; 

 Caracterizar microestruturalmente o produto da laminação por meio da aplicação de 

microscopia eletrônica de varredura para verificação de fases secundárias com maior 

detalhe e a verificação de inclusões, segregações e precipitados grosseiros; 

 Caracterizar as cinéticas de austenitização e de decomposição da austenita, assim como 

determinar a curva TRC do aço estudado por meio da aplicação de ensaios de 

dilatometria; 

 Correlacionar as características microestruturais observadas e as propriedades 

mecânicas obtidas com a rota de processamento termomecânico e com o regime de 

resfriamento do produto de laminação; 

 Desenvolver o processo de laminação controlada no laminador de tiras a quente da 

Gerdau do tipo Steckel para produção de aços aplicáveis na indústria de óleo e gás. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Aços de alta resistência mecânica e baixa liga para a indústria de óleo e gás 

A demanda crescente de gás natural e de energia limpa levou a uma crescente demanda por 

aços de alta resistência para fabricação de dutos [7]. Os altos volumes e as maiores distâncias 

requeridas para transporte de óleo e gás têm aumentado a necessidade da fabricação de dutos 

com diâmetros maiores e com a capacidade de suportar altas pressões internas [1]. 

Para que seja possível a fabricação de dutos com maiores diâmetros e capacidade de suportar 

maiores pressões internas e também solicitações mecânicas estruturais externas, é necessário 

que o aço utilizado na fabricação dos mesmos seja mais resistente. Em algumas aplicações, os 

dutos de transmissão são submetidos a pressões internas de 15MPa ou mais e a ambientes com 

temperaturas abaixo de -40°C [7]. Uma alternativa para o aumento da resistência mecânica é a 

utilização de chapas com maior espessura na fabricação do duto. Esta alternativa representa um 

custo elevado devido a preços mais altos para aquisição de matéria prima e transporte dos 

produtos, instalação dos dutos e maior dificuldade para execução e inspeção das soldas durante 

a execução do projeto [1]. 

A combinação do processamento termomecânico e do resfriamento acelerado é utilizada para a 

fabricação dos aços de Alta Resistência Baixa Liga (ARBL) ou, como também conhecidos, 

High Strength Low Alloy Steels (HSLA) [7]. Os aços HSLA têm como vantagem a adição de 

baixos teores de elementos de liga com o alcance de propriedades mecânicas elevadas. Os aços 

obtidos pelo processamento termomecânico têm sua microestrutura predominantemente 

constituída por ferrita acicular e grãos ferríticos muito finos, sendo esta morfologia, mais 

adequada para confecção de dutos [8]. Os constituintes aciculares favorecem a tenacidade do 

material devido a maior capacidade de absorver elevadas quantidades de energia de impacto, 

mesmo em temperaturas mais baixas [1]. 

Os aços de alta resistência podem apresentar outros constituintes como bainita, martensita ou 

austenita retida, em função do processo de fabricação e da composição química, determinando 

várias características como a resistência mecânica por tração, tenacidade ao impacto, 

ductilidade e soldabilidade [9]. 

Os aços HSLA são utilizados para fabricação de dutos devido a sua maior resistência mecânica. 

A aplicação de aços com maior resistência torna possível a utilização de chapas de menor 
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espessura na fabricação dos dutos. O maior objetivo da utilização destes é a possibilidade de se 

aumentar as pressões através das linhas de transmissão com espessura de parede menor, 

resultando na redução de custos tanto na construção quanto no transporte [7]. Os aços 

empregados na fabricação de dutos para transporte de óleo e gás são especificados pela norma 

API [10]. 

A fabricação de tubos para linhas de transmissão segue as orientações da norma API 5L que 

traz a classificação de aços para produção de dutos para transporte de gás, água e óleo para 

indústrias de petróleo e gás natural considerando, inclusive, o processo de fabricação do tubo 

[11]. 

Os dutos são fabricados por processos de soldagem a arco submerso SAW (Submerged Arc 

Welding) ou pelo processo de resistência elétrica ERW (Electric Resistance Welding). Podem 

ser obtidos através de chapas grossas calandradas e soldadas ou através de bobinas com o 

processo de soldagem contínuo. O processo de fabricação de dutos com bobinas com formação 

helicoidal e soldagem por arco submerso apresenta grandes vantagens devido a possibilidade 

de obtenção de dutos de maior diâmetro e baixos custos de fabricação [1]. 

Os mecanismos para aumento de resistência mecânica à tração do aço geralmente são 

prejudiciais à tenacidade ao impacto. O refinamento de grão microestrutural é o único 

mecanismo capaz de elevar tanto a resistência mecânica quanto a tenacidade do aço [12]. O 

endurecimento pelo aumento de densidade de discordâncias, precipitação e fração de 

constituintes eutetóides na matriz aumentam a resistência mecânica, mas, em contrapartida, 

elevam também a temperatura de transição dúctil frágil e a sensibilidade à fratura por clivagem 

e, novamente, somente o refino de grãos é capaz de diminuir a temperatura de transição dúctil 

frágil enquanto aumenta a resistência mecânica. A Figura 3.1 apresenta o efeito do aumento da 

resistência mecânica do material em 15MPa por meio de alguns mecanismos na temperatura de 

transição dúctil-frágil. 
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Figura 3.1 - Comparação entre os efeitos de variados mecanismos de aumento de resistência mecânica do 

aço na temperatura de transição dúctil frágil. ITT - Impact Transition Temperature (Adaptado de [12]). 

3.2. Efeitos dos elementos microligantes 

A adição de elementos químicos contribui para o refinamento dos grãos ferríticos do aço. 

Elementos tais como nióbio, titânio, molibdênio e vanádio têm grande afinidade com o carbono 

e o nitrogênio formando nitretos, carbonetos e carbonitretos que precipitados na matriz durante 

a laminação interferem na microestrutura do aço. Os precipitados agem de forma a impedir a 

movimentação do contorno do grão e consequentemente inibindo seu crescimento após os 

passes de laminação [1]. Estes elementos são denominados microligantes devido a relação entre 

a baixa adição dos mesmos e o benefício conseguido no endurecimento do aço. 

O poder do microligante encontra-se na capacidade de geração de forças para o impedimento 

da movimentação de descontinuidades que gerariam os fenômenos de recristalização e 

crescimento do grão austenítico. À habilidade de reter o deslocamento dos contornos de grãos 

denomina-se mecanismo de arraste de soluto [1]. Cada um dos elementos microligantes, apesar 
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da função principal de refinamento de grãos, têm particularidades que devem ser levadas em 

consideração no planejamento da composição química e da forma de processamento do aço. 

A deformação sucessiva do grão austenítico a temperaturas abaixo da Tnr promove um 

empanquecamento do grão. O achatamento destes grãos resulta em uma área de contorno de 

grão relativamente muito maior, disponibilizando uma maior quantidade de sítios para 

nucleação de grãos ferríticos e com alto grau de refinamento. A formação de bandas de 

cisalhamento consequentes da alta deformação da austenita também propiciam sítios favoráveis 

para nucleação de grãos ferríticos. 

O parâmetro Sv é a relação entre o somatório da área de contornos de grão e o somatório do 

volume total dos grãos. Quão mais adequado o condicionamento da austenita antes do início da 

transformação da austenita mais elevado o parâmetro Sv. Este parâmetro corresponde à 

densidade de sítios para nucleação de ferrita por unidade volume [1]. Assim com altos valores 

de Sv consegue-se um maior refinamento do grão ferrítico. A Figura 3.2 ilustra a correlação do 

parâmetro Sv com o tamanho de grão ferrítico final. 

 

Figura 3.2 - Tamanho de grão ferrítico obtido em função do parâmetro Sv [1] 

O processo adequado de reaquecimento da placa para a dissolução dos precipitados formados 

pelos microligantes presentes na composição química, o refinamento do grão austenítico 

durante a laminação de desbaste, o empanquecamento do grão austenítico durante a laminação 
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de acabamento em temperaturas abaixo da Tnr, a transformação de fases após a laminação com 

eventual resfriamento acelerado e o efeito da precipitação dos microligantes a baixas 

temperaturas depois do bobinamento são fatores que podem ser utilizados para extrair o 

máximo dos fenômenos metalúrgicos envolvidos na tarefa de se conseguir as propriedades 

mecânicas desejadas no aço microligado [13]. 

3.3. O nióbio como elemento microligante 

O nióbio apresenta algumas características muito atrativas quando adicionado à liga. Ele tem 

elevada afinidade com o carbono e nitrogênio formando os carbonetos e carbonitretos de nióbio, 

alta solubilidade na austenita e baixa afinidade com o oxigênio [1]. Com a adição do nióbio 

pode ser obtida uma microestrutura mais refinada e o endurecimento por precipitação na matriz 

ferrítica, além do retardamento da recristalização da austenita, fator muito importante para a 

execução da laminação a quente. 

A Figura 3.3 representa o efeito da adição do nióbio em comparação aos outros principais 

microligantes sobre a temperatura de não recristalização (Tnr). 

 

Figura 3.3 - Efeito da adição do nióbio em comparação a outros principais microligantes sobre a Tnr (Adaptado 

de [5]). 
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O efeito do nióbio na recristalização pode ser divido em três partes interdependentes; i) arraste 

do soluto devido ao nióbio em solução, ii) retardo da recristalização devido a um alto número 

de precipitados induzidos por deformação e iii) retardo do crescimento do grão pela resistência 

ao movimento dos contornos [14]. 

i) Arraste de soluto: A presença do nióbio em solução dificulta o processo de recristalização 

devido a sua capacidade de diminuir a velocidade de avanço do contorno de grãos de núcleos 

recristalizados. A mobilidade do contorno de grão é reduzida com o abaixamento da 

temperatura para qualquer liga de aço e é reduzida ainda mais quando da presença do nióbio 

em solução. O efeito não é diretamente proporcional à adição de nióbio e tende a se tornar 

estável quando da adição de 0,1% do elemento em solução [1]. A Figura 3.4 apresenta o efeito 

da concentração de Nb sobre a mobilidade dos contornos de grão da austenita para diferentes 

temperaturas. Observa-se claramente que o aumento da concentração de Nb diminui a 

mobilidade dos contornos de grão, sendo este efeito mais intenso, quanto menor for a 

temperatura. 

 

Figura 3.4 - Efeitos da concentração de Nb e da temperatura sobre a mobilidade de contornos de grão da 

austenita (Adaptado de [14]). 

ii) Efeito da precipitação na nucleação da recristalização: Uma fina distribuição de precipitados 

na matriz do aço dificulta o arranjo e a movimentação das discordâncias através dos contornos 
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de grãos [1]. Como resultado, a precipitação deve atrasar o começo da recristalização pela 

limitação do processo de recuperação necessário para a nucleação da recristalização [14]. O 

fenômeno leva em consideração a probabilidade de nucleação, ψ, que é a razão entre o espaço 

no qual uma discordância pode se mover, l; e o comprimento necessário que a discordância 

deve se mover para se haver a criação de um novo núcleo, Dc, (Equação 3.1). 

cDl /      (3.1) 

Levando em consideração que o número de precipitados define o espaçamento entre eles, o 

termo probabilidade de nucleação da recristalização é altamente dependente da densidade de 

precipitados na matriz e não do volume de cada partícula dos precipitados. Como a nucleação 

da precipitação é muito rápida, o retardamento da recristalização acontece mesmo quando a 

quantidade de precipitados nucleados ainda é baixa. A Figura 3.5 representa a probabilidade de 

nucleação para recristalização em função do tempo. 

 

Figura 3.5 - Probabilidade de nucleação para recristalização em função do tempo considerando a 

existência de precipitados de carbonetos de Nb (Adaptado de [14]). 
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iii) Efeito da precipitação no crescimento de grãos recristalizados: Os precipitados também 

exercem forças de travamento sobre os contornos de grãos, diminuindo sua mobilidade. Esta 

força é denominada pressão Zener que é mais elevada quão maior a fração em volume dos 

precipitados e diminui na medida que as partículas dos precipitados crescem. Este efeito tem 

menor atuação em casos onde o tempo entre passes é muito pequeno devido ao pequeno volume 

de precipitados na matriz. Na Figura 3.6 pode ser observado o aumento da pressão Zener em 

função do tempo, precipitação de NbC e do crescimento dos precipitados. 

 

Figura 3.6 - Aumento da pressão Zener em função do tempo e do crescimento dos precipitados (Adaptado de 

[14]). 

A formação de precipitados de nióbio reduz a quantidade do elemento em solução sólida 

prejudicando o mecanismo de arraste de soluto, com um aumento da mobilidade do contorno 

de grão e o favorecimento da recristalização. Um balanço se torna necessário para que haja a 

formação de precipitados para o aumento da força Zener, e a manutenção da quantidade 
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suficiente de Nb em solução sólida para dificultar a movimentação dos contornos de grão. Este 

balanço depende das condições de processamento do material [14]. 

3.4. Norma API 5L 

A norma API 5L especifica requisitos para fabricação de tubos com e sem costura para uso em 

sistemas de transmissão de petróleo e gás natural. Para a classe 5L os graus de composição 

química e de resistência mecânica variam desde o API A25 até o API X120. Os números após 

o A e o X indicam os valores mínimos de limite de escoamento para o material em medidas 

imperiais inglesas (1000lbf/in2 = ksi). Desta forma para o grau API X60 o valor mínimo de 

limite de escoamento é de aproximadamente 60ksi (~415MPa). 

A norma traz a classificação de produtos em dois níveis sendo estes o PSL 1 e PSL 2 (Product 

Specification Level). A diferença básica entre estes níveis é o rigor no detalhamento e nos 

requisitos técnicos sendo o PSL 2 mais rigoroso. Neste nível os valores de composição química, 

tenacidade ao impacto e resistência à tração têm controles mais apertados [11]. Na Tabela 3.1 

está apresentado um comparativo entre os níveis PSL1 e PSL2. 

Tabela 3.1 - Comparativo entre os níveis PSL1 e PSL 2 conforme norma API5L (Adaptado de [10]). 

Parâmetro PSL1 PSL2 

Grau A25 até X70 B até X120 

Tipo de extremidade do tubo 
Rosca, bisel, topo, 

especial 
Topo 

Soldagem do cordão Qualquer processo 
Qualquer processo, 

exceto soldagem a laser 

Max %C para tubo sem costura 
0,28% para grau B e 

superiores 
0,24% 

Max %C para tubos com costura 
0,26% para grau B e 

superiores 
0,22% 

Max %P 
0,030% para grau A e 

superiores 
0,25% 

Max % S 0,030% 0,15% 

Carbono equivalente Sob exigência do cliente Máximo para cada grau 

LE Máximo Não especificado Máximo para cada grau 

LR Máximo Não especificado Máximo para cada grau 

Tenacidade ao impacto Não especificada 
Exigida para todos os 

graus 

Inspeção não destrutiva do 

cordão de solda 
Não obrigatória Obrigatória 

Reparo por soldagem do corpo do 

tubo, chapa ou skelp 
Permitido Não permitido 

Rastreabilidade Não obrigatória Obrigatória 
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As Tabelas 3.2 e 3.3 foram geradas com base na informação de norma para fabricação de tubos 

com costura para os níveis PSL1 e PSL2 respectivamente. Nelas estão descritas as 

especificações de composição química e de resistência mecânica no tubo. Pode se observar que 

os limites estabelecidos para a composição química permitem alta flexibilidade na definição da 

liga para a produção de um mesmo grau API.  Para alguns graus API, a composição química 

pode ser acertada com o cliente final permitindo assim uma maior flexibilidade [10]. 

Tabela 3.2 - Especificações de composição química e de resistência mecânica no tubo fabricado para o nível 

PSL1 (Adaptado de [10]). 

Grau 
C Mn P S Outros LE[MPa] LR[MPa] 

%max %max %max %max %max min min 

A25-I 0,21 0,60 0,030 0,030 - 
175 310 

A25-II 0,21 0,60 0,045 – 0,080 0,030 - 

A 0,22 0,90 0,030 0,030 - 210 335 

B 0,26 1,20 0,030 0,030 

Nb +V 

+Ti 

< 

0,15 

245 415 

X42 0,26 1,30 0,030 0,030 290 415 

X46 0,26 1,40 0,030 0,030 320 435 

X52 0,26 1,40 0,030 0,030 360 460 

X56 0,26 1,40 0,030 0,030 390 490 

X60 0,26 1,40 0,030 0,030 415 520 

X65 0,26 1,45 0,030 0,030 450 535 

X70 0,26 1,65 0,030 0,030 485 570 
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Tabela 3.3 - Especificações de composição química e de resistência mecânica no tubo fabricado para o nível 

PSL2 (Adaptado de [10]). 

Grau 

C Mn P S Outros 
CEQ 

% max 

LE 

[MPa] 

LR 

[MPa] 

LE 

/LR 

% 

Max 

% 

max 

% 

max 

% 

max 

% 

max 
IIW Pcm min max min max max 

B 0,22 1,20 0,025 0,015 

V 0,05 

Nb 0,05 

Ti 0,04 

0,43 0,25 245 450 415 655 0,93 

X42 0,22 1,30 0,025 0,015 

V 0,05 

Nb 0,05 

Ti 0,04 

0,43 0,25 290 495 415 655 0,93 

X46 0,22 1,30 0,025 0,015 

V 0,05 

Nb 0,05 

Ti 0,04 

0,43 0,25 320 525 435 655 0,93 

X52 0,22 1,40 0,025 0,015 

Nb+V 

+Ti 

< 

0,15 

0,43 0,25 360 530 460 760 0,93 

X56 0,22 1,40 0,025 0,015 0,43 0,25 390 545 490 760 0,93 

X60 0,12 1,60 0,025 0,015 0,43 0,25 415 565 520 760 0,93 

X65 0,12 1,60 0,025 0,015 0,43 0,25 450 600 535 760 0,93 

X70 0,12 1,70 0,025 0,015 0,43 0,25 485 635 570 760 0,93 

X80 0,12 1,85 0,025 0,015 0,43 0,25 555 705 625 825 0,93 

X90 0,10 2,10 0,020 0,010 - 0,25 625 775 695 915 0,95 

X100 0,10 2,10 0,020 0,010 - 0,25 690 840 760 990 0,97 

X120 0,10 2,10 0,020 0,010 - 0,25 830 1050 915 1145 0,99 

 

Pode ser observado na Tabela 3.3 que para o nível PSL2 é especificado limite máximo para LE, 

LR, razão elástica e o valor de CEQ (Carbono Equivalente) máximo. O objetivo de se definir 

limites máximos de resistência mecânica é evitar a formação de gradientes de resistência 

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

a resistência mecânica do metal base e do metal de adição. Além disso, uma relação adequada 

entre o limite de escoamento e o limite de resistência é necessária para garantir que o material 

suporte alguma deformação plástica imposta durante o bobinamento sem falhar nos casos onde 

é realizado o bobinamento dos tubos fabricados [11]. 



39 

 

As faixas de especificadas para LE e LR apresentam sobreposição em alguns casos sendo 

possível atender a mais de um grau API com uma mesma composição química ou rota de 

processamento. 

O objetivo de se especificar o CEQ máximo no aço é o de garantir uma boa soldabilidade do 

material. A soldabilidade é muito dependente da composição química do aço e quanto maior o 

CEQ menor é a soldabilidade do aço [15]. Em processos de fabricação do aço, a ausência de 

resfriamento acelerado pode ser compensada pela variação da composição química, a qual deve 

ser executada sem prejudicar a soldabilidade do aço. 

A norma API5L determina a forma de se calcular o CEQ de acordo com o teor de carbono no 

aço. Para teores de carbono igual ou menor a 0,12% em massa o CEQ deve ser calculado 

conforme Equação 3.2 apresentada abaixo. Para teores de carbono maiores do que 0,12% em 

massa o CEQ deve ser calculado conforme Equação 3.3 apresentada abaixo [10]. 

B
VMoCrNiCuMnSi

CCEPcm 5
10152060202030

    (3.2) 

15

)(

5

)(

6

CrNiVMoCrMn
CCEIIW





    (3.3) 

O alongamento requerido após ensaio de tração é determinado pela Equação 3.4 expressa 

abaixo, onde C é uma constante em dependência do sistema de unidades sendo utilizado (1940 

para o Sistema Internacional de Unidades SI e 625000 para o United States Customary Units-

USC); A, a área da seção transversal do corpo de prova e U, o valor mínimo especificado de 

LR em MPa [10]. 

9,0

2,0

U

A
Ce        (3.4) 

O nível PSL1 não apresenta requisitos mínimos quanto a tenacidade ao impacto do material. 

Para o nível PSL2 são estabelecidos alguns requisitos para realização do ensaio e de resultados 

mínimos de energia absorvida. 

A Tabela 3.4 sumariza os valores mínimos requeridos de energia absorvida para cada grau em 

determinado diâmetro externo de tubo. Os testes para verificação da energia absorvida devem 

ser feitos a uma temperatura de 0°C, ou ainda mais baixa caso seja acordado com o cliente final. 
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Para se determinar o valor de energia absorvida devem ser feitos, no mínimo, três ensaios e 

calculada a média aritmética dos valores obtidos [10]. 

Tabela 3.4 - Valores mínimos requeridos de energia absorvida para cada grau em determinado diâmetro externo 

de tubo (Adaptado de [10]). 

Diâmetro 

externo 

especificado 

D 

[mm] 

Energia Absorvida Full size 

Mínima 

[J] 

Grau 

X60 X65 X70 X80 X90 X100 X120 

< 508 27 27 27 40 40 40 40 

508 < D < 762 27 27 27 40 40 40 40 

762 < D < 914 40 40 40 40 40 54 54 

914 < D < 1219 40 40 40 40 40 54 68 

1219 < D < 1422 40 54 54 54 54 68 81 

1422 < D < 2134 40 54 68 68 81 95 108 

 

Quando da utilização de corpos de prova subsize, o valor médio do ensaio de três corpos de 

prova deve ser multiplicado pela razão entre a largura escolhida para subsize e a largura do 

corpo de prova full size [10]. 

3.5. Propriedades Mecânicas na Tira de Aço e no Tubo com Costura 

Como a norma API especifica as propriedades mecânicas no tubo, fabricantes de chapas 

visando o atendimento dos requisitos de norma devem levar em consideração a relação das 

propriedades mecânicas da chapa e do tubo fabricado. A tira laminada quando transformada em 

tubos, os esforços de conformação e a adequação dimensional causam a variação da propriedade 

mecânica devido ao efeito Bauschinger e ao endurecimento por deformação (encruamento) 

[16]. 

Os tubos são fabricados principalmente por processo de solda por indução (ERW-Electric 

Resistance Welding) ou por soldagem a arco submerso (DSAW-Double Arc Submerged 

Welding). Os tubos soldados por arco submerso podem ser obtidos tanto pelo processamento 

UOE onde a chapa é primeiramente conformada em “U”, depois em “O”, soldada e ajustada 

através da expansão à frio ou pelo processo de fabricação de tubos helicoidais [9]. Algumas 

rotas de fabricação são ilustradas na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Processo de fabricação de tubos (a) ERW, (b) UOE e (c) helicoidal respectivamente 

(Adaptado de [9]). 

(a)

(b)

(c)



42 

 

O processo de fabricação ERW é utilizado para obtenção de tubos de diâmetros com até 610mm 

e espessura de parede máxima de 9,5mm [9]. Estes tubos são geralmente destinados para linhas 

de distribuição que operam em mais baixa pressão. Para maiores diâmetros de tubo e paredes 

mais espessas são utilizados o processamento UOE e o de formação de tubos helicoidal. 

Fatores relacionados ao material como composição química e microestrutura presente e fatores 

relativos ao processo de fabricação impactam nas propriedades mecânicas do tubo [16]. Na 

Figura 3.8 está ilustrada a variação da resistência mecânica do material durante um processo de 

fabricação de tubos. 

 

Figura 3.8 - Variação das propriedades mecânicas ao longo do processo de fabricação 

de tubos (Adaptado de [16]). 
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A Figura 3.9 ilustra a contribuição da deformação aplicada na variação da resistência à tração 

do material antes e após a fabricação do tubo. Pode ser observado que quanto maior a razão 

percentual entre a espessura da parede do tubo e seu diâmetro aparece uma tendência de 

aumento da resistência à tração. 

 

Figura 3.9 - Relação entre a razão percentual do dimensional do tubo e a variação do LE (Adaptado de [9]). 

Geralmente, a relação entre as propriedades mecânicas na tira e no tubo é linear, mas a 

correlação é fraca estatisticamente. As propriedades mecânicas medidas no tubo podem ser 

maiores ou menores quando comparadas aos valores medidos na tira laminada. Esta relação 

entre as propriedades mecânicas medidas no tubo e na tira laminada depende da microestrutura 

do aço, das características do processo de fabricação e do dimensional final do tubo. 

A contribuição da microestrutura na relação entre as propriedades mecânicas na tira e no tubo 

fabricado pode ser observada na Figura 3.10, onde são apresentados resultados medidos na tira 

e no tubo para dois aços diferentes com microestrutura formada por ferrita poligonal e ferrita 

acicular e o outro por ferrita e perlita. Pode ser observado que o aço X80 com microestrutura 

composta por ferrita poligonal e ferrita acicular apresentou maiores valores de LE e de LR após 

a fabricação. Resultado ligeiramente diferente quando da avaliação do aço X70 com 

microestrutura composta por ferrita e perlita onde o LE na maioria dos casos diminuiu enquanto 

o LR aumentou após a fabricação do tubo [9]. 
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Figura 3.10 - Limites de escoamento e de resistência à tração medidos no tubo e na tira para distintas 

microestruturas (Adaptado de [9]). 

A tenacidade do material também é alterada durante a fabricação de tubos e tem comportamento 

similar à resistência à tração. Usualmente, para se garantir que a tenacidade ao impacto do 

material após fabricação do tubo corresponderá à especificação, são realizados os ensaios em 

temperaturas mais baixas do que o especificado para o tubo. Uma comparação entre a energia 

absorvida pelo material antes e depois da fabricação do tubo é apresentada na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 - Relação entre a energia absorvida nos ensaios de impacto Charpy antes e depois da fabricação do 

tubo (Adaptado de [9]). 
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A anisotropia do material é outro ponto importante a ser observado, pois as propriedades 

mecânicas podem ser requeridas em direções diferentes da direção transversal de laminação e 

para tubos helicoidais o requisito de propriedades mecânicas se dá à 45° da direção da 

laminação. 

Para aços obtidos por meio da laminação controlada as propriedades mecânicas são maiores na 

direção perpendicular à de laminação devido à orientação dos grãos deformados antes da 

transformação de fase. A 45° da direção de laminação podem ser, ou não, menores do que a 0° 

e 90° dependendo das práticas de laminação [9]. Na Figura 3.12 estão ilustradas a variação do 

limite de escoamento e a variação energia absorvida no ensaio de tenacidade ao impacto do 

material em dependência da orientação do ensaio em relação à direção de laminação. 
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Figura 3.12 - Propriedades mecânicas para cada direção do ensaio em relação à direção de laminação. Limite de 

escoamento em (a) e tenacidade ao impacto em (b) (Adaptado de [9]). 

3.6. Laminador Steckel 

O laminador tipo Steckel foi desenvolvido pelo engenheiro americano Abram Peters Steckel. A 

etapa de desenvolvimento do laminador levou 11 anos antes de entrar em operação comercial 

em 1932, na Youngstown Sheet & Tube Company’s Brier Hill Works, em Ohio, Estados 

Unidos da América. A patente foi registrada sob o número 1.977.214 de 1934. A Figura 3.13 

apresenta um desenho inicial do laminador que está disponível na patente [17]. 

 

Figura 3.13 - Desenho inicial do laminador que está disponível na patente registrada sob o número 1.977.214 de 

1934 [17]. 
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A principal diferença tecnológica entre os métodos tradicionais para a laminação de tiras a 

quente e a tecnologia de laminação com laminadores Steckel, é o processo final de laminação 

que é feito com uma cadeira, ou mais, reversíveis equipadas com duas bobinadeiras forno [18]. 

Estas têm a função de manter a temperatura do material laminado e acomodar estes nelas, visto 

que não existe espaço físico para receber o material que sofreu a redução na espessura e 

consequente alongamento. 

Os laminadores Steckel representam soluções econômicas para a produção de laminados a 

quente. Estes também podem ser lucrativos quando usados para produzir aços carbono e aços 

especiais, quando a produção for limitada e os lotes de pedidos forem pequenos. 

Ao ser previsto um laminador desbastador para a preparação do esboço, este deve ter a 

capacidade, em relação à força de laminação e performance, de laminar o esboço em um número 

mínimo de passes assegurando assim que uma máxima temperatura de esboço seja conseguida, 

o que é essencial para a laminação de aços inoxidáveis por exemplo.  

Ao observar a Figura 3.14, é possível ter uma visão geral dos equipamentos principais do 

laminador Steckel. 

 

Figura 3.14 - Arranjo físico de um Laminador Steckel. (1) guias da tesoura de pontas, (2) tesoura de pontas, (3) 

fornos bobinadeira, (4) laminador quádruo reversível, (5) resfriamento acelerado [18]. 

O processo no laminador Steckel pode ser descrito em algumas etapas. O material, depois de 

desbastado, segue em direção ao laminador Steckel, onde passa pela Tesoura de Pontas para 

eliminar a irregularidade que aparece nas pontas do esboço devido ao escoamento irregular do 
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material durante o processo de laminação de desbaste. Na entrada do laminador o material 

recebe um jato de água em alta pressão na face superior e inferior da tira durante o processo 

denominado de descarepação, onde a carepa (oxidação) é removida por choque térmico e 

impacto mecânico. No laminador Steckel o material é submetido aos esforços de laminação 

entre os cilindros de trabalho e é conduzido aos fornos bobinadeira pelos rolos puxadores e 

rolos auxiliares, onde no momento exato, os sistemas de automação fazem a partida dos dromos 

para iniciar o bobinamento do material. O processo inicial do passe é feito em velocidade 

relativamente baixa. Ao iniciar o bobinamento com sucesso, todos os equipamentos são 

acelerados de forma sincronizada para a velocidade ideal de laminação. Quando o passe 

termina, os equipamentos fazem o posicionamento e se preparam para fazer a mesma 

sistemática em sentido reverso. Isto se repete até se chegar à espessura desejada, quando o 

material é enviado para o bobinamento final. O processo de entrada e saída da tira dos dromos 

e o processo de reversão descritos estão ilustrados na Figura 3.15 onde, em 1 a tira é conduzida 

através do laminador, em 2 a tira é defletida e enviada ao dromo, em 3 é iniciado o bobinamento, 

em 4 é finalizado o passe e a movimentação da tira é interrompida, em 5 e em 6 os passos 1,2 

e 3 são repetidos com a tira se movimentando para o sentido inverso. 

 

Figura 3.15 - Sequenciamento do Processo Steckel [19]. 

Durante cada processo de reversão (que envolve paradas, desbobinamento, reversão, e 

mordidas do laminador), cada ponta do material está sujeita a um resfriamento maior do que 

seu corpo. Em decorrência disto ocorre uma diminuição na temperatura que pode chegar até 

250°C em ambas as pontas do material [18]. Com a consequente redução na temperatura, a 

força de laminação ao longo do comprimento do material aumenta nas pontas. Esta 

característica é típica em laminadores Steckel, como pode ser observado na Figura 3.16 indicado 

pelas setas em vermelho. 
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Figura 3.16 - Dados típicos da temperatura e cargas de laminação em um laminador Steckel 

(Adaptado de [18]). 

Forças de laminação elevadas são atingidas na cabeça e cauda do material devido a um 

acréscimo na tensão de escoamento a quente na faixa de temperatura que geralmente estas 

regiões apresentam. A medida que a temperatura do material diminui, a Tensão Média de 

Escoamento (TME) resultante da laminação do material aumenta. Valores de TME típicos para 

diferentes teores de carbono em função da temperatura de laminação são apresentados na Figura 

3.17. Além do que, o atraso na recristalização devido à diminuição da temperatura, aumenta 

significativamente nos últimos passes de laminação [18]. Quando a temperatura cai, espera-se 

que a resistência à deformação plástica aumente salvo os casos onde ocorre a transformação de 

fase e ocorre um amaciamento devido ao surgimento de ferrita na microestrutura [20]. 

 

Figura 3.17 - Efeito da temperatura e do teor de carbono sobre o limite de escoamento de aços [20]. 
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Os valores de TME para aços carbono simples são relativamente baixos quando comparados a 

aços ligados e aços microligados. Mas deve ser considerado, que quando se está laminando aços 

carbono a quente, a carepa secundária que é formada naturalmente dever ser eliminada com 

água de descarepação durante cada passe. Quando o material está em uma espessura maior, isto 

é possível sem problemas, mas quando se trata de espessuras de 4mm ou menores, a cabeça e 

cauda podem ser resfriadas excessivamente se o descarepador for acionado durante todo o 

comprimento do material. Por causa deste problema, a operação do descarepador deve ser 

descontinuada nas pontas do material nos últimos passes ou não usada durante todo o passe. 

Estas condições resultam, quando em comparação com os processos de laminação tradicionais, 

em uma qualidade superficial inferior para estes produtos, a qual só pode ser melhorada 

parcialmente com processos subsequentes [18]. 

Para diminuir as quedas de temperatura nas pontas, os motores principais e os equipamentos 

auxiliares do laminador devem ser projetados para permitir uma rápida reversão. Na prática, 

tempos de reversão menores que quatro segundos são conseguidos atualmente. 

Quando se faz uma comparação com laminadores convencionais contínuos, o laminador Steckel 

tem como característica, tempo entre passes muito elevados, facilitando assim a ocorrência de 

recristalização em aços comuns e de baixo teor de Nb. A laminação de aços microligados 

configura uma alternativa interessante para a produção de aços para fabricação de dutos neste 

laminador [1]. 

3.6.1. Tempo entre passes em Laminadores Steckel 

O tempo entre passes em laminadores Steckel é diferente para cada ponto da tira. Dessa forma, 

os tempos entre passes em um ponto de referência situado numa extremidade da tira variam 

muito quando comparados com outro situado na metade do comprimento laminado [21]. Para 

um ponto situado no meio do comprimento de uma tira, o tempo entre passes é calculado pela 

Equação 3.5. 

riiep tttt   ).(5,0 1      (3.5) 

Onde: 

ept =tempo entre passes; 

it =tempo do passe; 
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rt =tempo de reversão do laminador 

Devido ao longo tempo entre passes em laminadores Steckel ocorre o amaciamento por 

recristalização estática no material. Estudo comprovam bons resultados na utilização de alto 

teor de nióbio (Nb>0,08%) e baixo teor de intersticiais (C<0,03% e N<0,003%) no 

desenvolvimento de aços para aplicação na indústria de óleo e gás em laminadores Steckel [14]. 

3.6.2. Laminador Steckel da Gerdau 

O novo laminador de tiras a quente da Gerdau possui uma concepção compacta para produção 

de bobinas a quente. Com 270 metros de comprimento, tem capacidade de 823 mil t/ano de 

bobinas a quente nas espessuras entre 1,8 e 25,4 mm e larguras entre 860 e 2100 mm [19]. 

A Figura 3.18 apresenta o laminador de tiras a quente da Gerdau esquematicamente. Este é 

constituído por: (i) um descarepador primário (ii) dois fornos de reaquecimento onde as placas 

são reaquecidas para a temperatura de laminação (aproximadamente 1200ºC); (iii) um 

laminador Steckel onde ocorrem todos os passes de redução da espessura da placa até a 

espessura final (desbaste e acabamento); (iv) uma Tesoura Rotativa que faz o corte das pontas 

irregulares do esboço ao final da etapa de desbaste (espessura de 24 a 39mm); (v) uma mesa de 

resfriamento com 36 bancos tubulares; (vi) e uma bobinadeira final [22, 23]. 

 

Figura 3.18 - Representação esquemática do laminador de tiras a quente da Gerdau, tipo Steckel [19]. 

O projeto foi concebido com as mais recentes tecnologias para controle da temperatura, 

dimensão e forma do laminado. Com respeito ao controle de qualidade, foi instalado um 

Sistema de Inspeção Superficial Automático para assegurar a qualidade de todas as tiras 

laminadas. 
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O laminador de tiras a quente da Gerdau entrou em operação no mês de outubro do ano de 2013 

e desde então passou por grandes avanços no desenvolvimento do catálogo de produtos. As 

dimensões de produtos que compõem o catálogo do laminador da Gerdau são na espessura de 

1,8 a 25,4mm, nas larguras de 860 a 2100mm sendo que, na medida em que a espessura diminui 

e a largura aumenta, aumenta também a dificuldade no processamento do material. 

3.7. Processo de Laminação Controlada 

Anteriormente aos desenvolvimentos dos aços microligados e da laminação controlada (ou 

laminação termomecânica) por volta da década de 1940, as técnicas mais utilizadas para 

endurecimento dos aços era o aumento de teor de carbono e de manganês. Para se conseguir 

resultados na ordem de 350 a 400MPa na tensão de escoamento do material eram feitas adições 

de até 0,4% de C e 1,5% de Mn nos aços. Esta prática para endurecimento do aço é deletéria à 

tenacidade ao impacto e à soldabilidade do mesmo. A tenacidade ao impacto diminui 

drasticamente em função do aumento do teor de carbono, ou seja, com o aumento da fração 

volumétrica de perlita na microestrutura [24]. A temperatura de transição dúctil frágil é também 

aumentada em função do teor de carbono. Na Figura 3.19 está ilustrado o efeito do teor de 

carbono na tenacidade do aço. 

 

Figura 3.19 - Efeito do teor de carbono na tenacidade ao impacto e nas curvas de transição dúctil-frágil de aços 

carbono [24]. 
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O aumento do teor de carbono no aço também prejudica a sua soldabilidade. A aplicação de 

materiais de alto teor de carbono para fabricação de tubos é contraindicada neste caso. Para a 

construção de dutos, materiais com baixo teor de carbono passaram a ser necessários. 

O processo de laminação termomecânica ou laminação controlada foi desenvolvido a partir da 

década de 1960 com o objetivo de se produzir aços com baixa adição de elementos liga com 

bons resultados de resistência mecânica, ductilidade, tenacidade e soldabilidade [25]. Conforme 

mencionado anteriormente, o modo de laminação TMCP tem como objetivo o refinamento do 

grão ferrítico final por intermédio de estratégia bem controlada do processamento do aço. Este 

processo é caracterizado pelo condicionamento da austenita na região da não recristalização, 

resultando em um número maior de sítios de nucleação de grãos de ferrita durante o 

resfriamento contínuo do material após a laminação [6]. 

O processamento termomecânico segue uma estratégia bem definida onde as reduções (graus 

de deformação plástica), temperaturas e etapas são controladas para produção do aço conforme 

requisitos. As etapas do processamento termomecânico são o reaquecimento da placa, 

laminação de desbaste, espera, laminação de acabamento e resfriamento acelerado. A estratégia 

de laminação controlada é ilustrada na Figura 3.20. 

 
Figura 3.20 - Figura esquemática que ilustra algumas etapas da laminação 

controlada de aços (Adaptado de [26]). 
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3.7.1. Reaquecimento de Placas 

O processo de reaquecimento das placas é uma etapa necessária para a laminação a quente. 

Após o lingotamento das placas, estas são resfriadas para efeitos de inspeção e verificação da 

qualidade superficial e interna na maioria dos casos. 

A temperatura para reaquecimento é definida de forma que seja promovido i) o amaciamento 

do material para diminuição das cargas de laminação; ii) austenitização completa em todas as 

direções e iii) a dissolução completa dos diversos compostos precipitados de forma a atuar na 

supressão da recristalização, quando em solução sólida na austenita, e impedindo o crescimento 

dos grãos pelo ancoramento das discordâncias quando na forma de precipitados [1]. 

Os precipitados presentes no aço microligados desempenham uma função muito importante na 

laminação. Para que a sua função seja desempenhada com o máximo potencial, eles devem estar 

totalmente solubilizados antes de se iniciar o processo de laminação [27]. 

A temperatura de encharque das placas de aços microligados é definida com base na 

temperatura mínima para solubilização dos precipitados. Esta temperatura depende da 

composição química do precipitado e dos teores de elementos de liga no aço [1]. 

Uma equação para expressar solubilidade de um composto é descrita abaixo (Equação 3.6) [28]. 

    
T

B
AIM

x
log      (3.6) 

Onde: 

M percentual em peso dos elementos metálicos (Nb, Ti e V); 

I percentual em peso de elementos de liga intersticiais (C e N) ou combinação 

equivalente de intersticiais (C+12/14N); 

x relação atômica entre I e M no composto precipitado; 

A e B constantes correspondentes à entropia e entalpia de formação do composto; 

T temperatura absoluta na qual o material se encontra. 
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Na Tabela 3.5 estão relacionados os produtos de solubilidade de vários carbonetos e nitretos 

mais comumente encontrados nos aços microligados e as respectivas constantes 

correspondentes à entropia e entalpia de formação dos compostos para determinação da 

temperatura de solubilização por meio da Equação 3.6 [28]. 

Tabela 3.5 - Produtos de solubilidade dos carbonetos e nitretos mais comumente encontrados nos aços 

microligados e as respectivas constantes correspondentes à entropia e entalpia de formação para determinação da 

temperatura de solubilização por meio da Equação 3.6 (Adaptado de [28]). 

Precipitados 

Faixa de 

Temperatura 

(°C) 

 
Log ([ M ].[ I ]x ) = A+ 

(B/T) Temperatura (K) 

Concentrações de Mn 

e Si (% em peso) 

  X A B Mn Si 

TiC 950-1350 

900-1300 

1 

1 

2,75 

5,33 

-7000 

-10475 

1,0 

 0 




TiN 1000-1300 

1100-1350 

1200-1300 

1250-1450 

1 

1 

1 

1 

4,94 

5,19 

3,82 

0,32 

-14400 

-15490 

-15020 

-8000 

 0 

 0 

 0 

1,54 

 0 

 0 

 0 

0,31 

NbC 1050-1150 

1000-1300 

950-1050 

900-1200 

1000-1250 

- 

1 

1 

1 

0,87 

0,87 

0,87 

3,31 

3,70 

4,37 

3,11 

3,40 

2,81 

-7970 

-9100 

-9290 

-7520 

-7920 

-7019 

 0 

 0 

 0 

0 – 2,2 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

NbN 1190-1330 

1100-1300 

- 

1 

1 

0,87 

2,80 

2,89 

2,86 

-8500 

-8500 

-7927 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

VC - 1 6,72 -9500  0  0 

VN 900-1100 1 3,46 -8330 > 0 >0 

Nb(C + 

12/14N) 

900-1300 1 2,26 -6770 0,6 0,41 

A equação para solubilidade dos carbonitretos de nióbio proposta por Irvine é demonstrada 

abaixo pela Equação 3.7. Basicamente indica a relação de nióbio, carbono e nitrogênio em 

determinada temperatura [28]. 

   
T

NCNb
6770

26,2
14

12log      (3.7) 

A equação foi deduzida a partir de estudos com um aço contendo 0,6%Mn e 0,3%Si. 

A curva de solubilidade do Nb (C, N) para várias temperaturas está ilustrada na Figura 3.21 [1]. 
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Figura 3.21 - Curva de solubilidade do Nb(C,N) para várias temperaturas [1]. 

Os efeitos do Mn e do Si na precipitação são contrários entre si. Estudos realizados por Koyama 

et al.1999; e referenciados por Siciliano [28] investigaram a influência do Mn e do Si na 

solubilidade dos NbC e NbN onde o Mn aumenta a solubilidade destes compostos na austenita 

e o Si gera o efeito oposto. 

A Tabela 3.6 foi produzida com dados publicados e obtidos para temperatura de solubilização 

de carbonitretos de nióbio e variação de teores de Si e Mn [28]. 

Tabela 3.6 - Temperatura de solubilização de carbonitretos de nióbio para variadas composições químicas [28]. 

Autor C [%] Mn [%] Nb [%] Si [%] Tsol [°C] 

Irvine et al. 0,10 0,60 0,03 0,30 1098 

Meyer 0,06 1,20 0,035 0,07 926 

Akben et al. 0,05 0,42 0,035 0,25 1026 

0,05 1,25 0,035 0,27 996 

0,06 1,90 0,035 0,26 990 

Johansen et al. 0,06 0,01 0,035 0,01 1045 

Kazinsky et al. 0,06 1,00 0,035 0,35 1072 
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Com base na Tabela 3.6 e na equação proposta por Irvine (Equação 3.7), foi deduzida a Equação 

3.8, a qual leva em consideração os teores de Mn e Si no aço [28]. 

       
T

SiMn
NCNb

64401730838
26,2

14
12log

594,0246,0


    (3.8) 

Por meio da comparação dos resultados medidos relacionados na Tabela 3.6 e dos resultados 

calculados pela Equação 3.8, deduzida por Siciliano, foi gerado o gráfico apresentado na Figura 

3.22. A linha pontilhada foi a gerada pela Equação 3.8 e os pontos são os valores explicitados 

na Tabela 3.6. Verifica-se uma boa correlação entre os valores explicitados na Tabela 3.6 e os 

valores calculados pela Equação 3.8. O ponto distante da linha pontilhada refere-se ao dado 

medido e relacionado na Tabela 3.6 onde não se tratava de um aço e sim ferro puro 

essencialmente com quase nenhuma adição de Mn [28]. 

 

Figura 3.22 - Comparação entre a temperatura de solubilização calculada e a medida (Adaptado de [28]). 

Deduzindo a equação proposta por Siciliano tem-se que a temperatura de solubilização a ser 

considerada para definição da temperatura de encharque do aço é descrita pela Equação 3.9: 

   

 
273

26,2
14

12
log

64401730838
594,0246,0
















NCNb

SiMn
T    (3.9) 
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A solubilização dos elementos microligantes foi investigada por Schiavo. No estudo foi alterada 

a temperatura de reaquecimento e o tempo de encharque e verificados os impactos na Tnr. A 

temperatura de solubilização adequada refletiu em uma maior Tnr enquanto o tempo de 

encharque não alterou significativamente este resultado [29]. 

A prática de definição da temperatura de encharque para cada composição química não é 

possível em linhas de laminação de tiras a quente devido ao ritmo intenso de produção, havendo 

assim a necessidade de agrupamento de aços com composição química similares. Isto pode 

ocasionar a não dissolução completa de alguns precipitados quando praticadas temperaturas de 

desenfornamento mais baixas do que as calculadas ou o crescimento excessivo de grãos 

austeníticos quando praticadas temperaturas mais elevadas de desenfornamento [1]. 

O problema do crescimento de grão austenítico na fase de reaquecimento de placas é ilustrado 

na Figura 3.23. A linha C-Mn indica um aço carbono comum onde o crescimento de grãos não 

é inibido por partículas de segunda fase, apresentando assim grãos maiores com o aumento da 

temperatura de reaquecimento. A adição de V, Nb e Al inibe o crescimento de grãos austeníticos 

até determinada temperatura. Na região hachurada para cada curva, está representada a 

temperatura na qual os precipitados formados por estes elementos se dissolvem deixando assim 

de inibir o crescimento dos grãos. O Ti forma um composto muito estável podendo inibir o 

crescimento dos grãos até mesmo em temperaturas muito elevadas [30]. 

 

Figura 3.23 - Efeito da adição de elementos de ligas formadores de carbonitretos sobre o crescimento de grão 

austenítico em aços microligados (Adaptado de [30]). 
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3.7.2. Laminação de Desbaste 

A laminação de desbaste do material é executada após o processo de reaquecimento das placas. 

São aplicadas reduções sucessivas para que seja obtida a espessura do esboço desejada. São 

aplicados também jatos de água em alta pressão para remoção da carepa secundária gerada. Os 

laminadores de desbaste são geralmente reversíveis. O plano de passes é definido com base nas 

limitações de força e de torque de laminação do equipamento utilizado. 

O principal objetivo do processo de laminação de desbaste é o refino de grão por intermédio da 

completa recristalização da austenita depois de cada passe de laminação [11]. 

Durante os passes de desbaste ocorre a recristalização dos grãos austeníticos devido à alta 

temperatura e altos tempos entre passes. Novos grãos austeníticos são nucleados e crescem 

assumindo um formato equiaxial. 

A presença de elementos em solução sólida atrasa o fenômeno de recristalização pelo efeito 

arraste de soluto [1]. Com a diminuição da temperatura, o processo de precipitação de NbC nos 

contornos de grãos é iniciado, diminuindo a mobilidade do contorno de grão. 

Durante os sucessivos passes de desbaste a austenita passa a exibir um tamanho menor do que 

comparado ao passe anterior. No processo de desbaste podem ocorrer os fenômenos de 

recristalização dinâmica, recuperação e recristalização estática em dependência da temperatura 

e quantidade de deformação aplicada. A Figura 3.24 ilustra o refinamento de grão durante o 

processo de desbaste e os fenômenos envolvidos. 

 

Figura 3.24 - Representação esquemática do processo de restauração da austenita 

durante a laminação a quente [1]. 
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A laminação de desbaste é finalizada quando se alcança da espessura desejada do esboço. Ao 

fim da fase de desbaste, inicia se a fase de resfriamento do material denominado fase de espera. 

3.7.3. Fase de espera 

A fase de espera é uma das etapas da laminação controlada. É a fase na qual o material é 

resfriado para uma temperatura abaixo da temperatura de não recristalização da austenita (Tnr). 

Abaixo da Tnr, a austenita deformada não recupera o formato equiaxial que apresentava antes 

dos passes de laminação. 

Admite-se que a Tnr seja a temperatura onde a precipitação desses carbonitretos passe a afetar 

a cinética de recristalização da austenita. Por convenção, quando o tempo necessário para que 

ocorra recristalização de 95% da austenita coincide com o requerido para que ocorra 5% de 

precipitação dos carbonitretos dos elementos microligantes presentes na composição química 

[27]. 

A Tnr é dependente da composição química do aço. A aplicação da Equação 3.10, proposta por 

Boratto et al. 1989, dá uma aproximação da Tnr sem levar em consideração o efeito obtido pela 

deformação plástica acumulada [31]. 

SiAlTiVVNbNbCTnr 357363890)230732()6446445(464897   (3.10) 

Uma variação da Equação 3.10 foi proposta com base nos resultados obtidos por ensaios de 

torção a quente com passes múltiplos (Equação 3.11). 

SiAlTiVVNbNbCTnr 357363890)230732()6446645(464887   (3.11) 

A Equação 3.11 foi obtida através da regressão linear múltipla para uma população de 47 aços 

microligados diferentes, sendo que os teores de composição química para os quais a equação é 

válida são: 0,04%<C<0,17%; Nb<0,05%; V<0,12%; Ti<0,06%; Al<0,05% e Si<0,5% [27]. 

Pode se perceber que a equação proposta por Boratto (Equação 3.11) não inclui a quantidade 

de N, responsável pela precipitação de compostos e, portanto, altera a Tnr, além do que N é um 

composto presente na maioria dos aços comerciais [30]. 
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Uma equação simplificada foi proposta por Bai et al. (Equação 3.12), produz resultados 

razoáveis quando a equação proposta por Boratto difere de resultados experimentais. A 

Equação é dada por: 

  1444
14

12
log174 
















 NCNbTnr              (3.12) 

 

Onde:   Nb e C são o percentual em peso dos elementos no aço; 

  N é o N livre após precipitação dos TiN nos casos onde há Ti presente. 

A Tr (temperatura na qual o a recristalização da austenita é totalmente impedida) é definida 

como sendo 75°C a menos do que o valor calculado pela equação da Tnr de Bai. 

Outra equação proposta por Fletcher (Equação 3.13) usou um banco de dados de 59 valores 

diferentes de Tnr para 17 aços microligados. Foi obtida a partir da equação de Boratto ignorando 

o efeito da deformação do passe [30]. Na equação de proposta por Fletcher as variáveis C, Nb 

e V são os percentuais em peso dos elementos no aço: 

VNbCTnr 337676349849               (3.13) 

A Tnr é influenciada pela deformação aplicada. Bai propôs uma variação da Tnr em função da 

deformação aplicada (Equação 3.14). Este modelo demonstra que pequenas variações na 

deformação podem afetar significantemente a Tnr [30]. 

 36,0 eTnr            (3.14) 

Onde:  b é um coeficiente dependente da composição química do aço e; 

 ε é a deformação plástica aplicada. 

Fletcher desenvolveu também um modelo para cálculo da Tnr levando em conta a deformação 

aplicada e a composição química. A Equação 3.15 é o resultado do desenvolvimento onde C, 

V e Nb são o percentual em peso das adições e ε é a deformação [30]: 
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36,0683657149310203  eNbVCTnr              (3.15) 

Doug Stalheim propôs uma nova equação (Equação 3.16) para definição da Tnr aplicando um 

fator de 80% de eficiência sobre a equação de Boratto nos teores de Nb, Al, V, Ti e Si com base 

em resultados práticos de laminação de aços microligados [32]. 

)80,0(357)80,0(363)80,0(890

)80,0230)80,0(732()80,0644)80,0(6645(464887

SiAlTi

VVNbNbCTnr




 (3.16) 

 A equação de Boratto é comumente utilizada na definição de parâmetros para laminação 

termomecânica em várias publicações consultadas (Equação 3.11). Para o presente estudo foi 

utilização a equação proposta por Boratto alterada pela realização de ensaio de torção a quente, 

considerando ainda a baixa presença de N na liga e ausência de Ti e aplicando 80% de eficiência 

de alguns elementos de liga (Equação 3.16). 

3.7.4. Laminação de acabamento 

A etapa de acabamento é a etapa onde ocorre a condicionamento da austenita. Os grãos 

austeníticos submetidos aos passes de laminação são deformados assumindo uma forma 

empanquecada, achatado no sentido da espessura da tira e alongado no sentido de laminação. 

Como mencionado anteriormente, esta condição gera um aumento nos sítios de nucleação de 

grãos ferríticos pelo aumento do parâmetro Sv bem como a formação de bandas de deformação 

no grão austenítico em dependência da deformação aplicada. A Figura 3.25 ilustra o processo 

de laminação controlada em comparação com o processo de laminação convencional e as 

cinéticas de nucleação de grãos ferríticos em ambos os processos. No processo de laminação 

convencional, a nucleação dos grãos ferríticos ocorre na região dos contornos de grãos 

austenítico e, no processo de laminação controlada, além da nucleação de novos grãos no 

contorno do grão austenítico, são nucleados novos grãos nas regiões das maclas formadas pela 

deformação plástica do aço e no interior dos grãos pela aplicação do resfriamento acelerado. 
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Figura 3.25 - Comparativo da transformação da austenita em ferrita entre processo de laminação convencional e 

laminação controlada (Adaptado de [12]). 

A temperatura de acabamento, ou seja, a temperatura após o último passe de laminação é uma 

importante medida do grau de deformação da austenita. Quanto menor for a temperatura de 

final de laminação, menor deverá ser o tamanho da ferrita, como consequência do maior grau 

de deformação da austenita [1]. O surgimento de bandas de deformação é produto da maior 

deformação da austenita configurando mais pontos para nucleação de grãos ferríticos. 

A temperatura Ar3 é a temperatura na qual inicia se a transformação da austenita em ferrita em 

condições fora do equilíbrio. Esta temperatura é crítica para definição do processamento 

termomecânico. Ela pode ser estimada a partir da composição química do aço processado e 

espessura final objetivada. Uma equação para estimativa de temperatura Ar3 proposta por 

Ouchi está representada na Equação 3.17 [33]. 

)8(35,080551520803109103  thMoNiCrCuMnCAr   (3.17) 

Onde th é a espessura final da tira laminada. 

Os elementos microligantes não afetam os resultados obtidos para temperatura Ar3 quando 

utilizando a Equação 3.17 sendo os elementos que provocam endurecimento por solução sólida 
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os maiores causadores de variações [33]. Segundo Adel [34], a equação de Ouchi não deve ser 

aplicada em processos onde seja planejado resfriamento acelerado, pois a equação foi obtida a 

partir de um aço microligado resfriado ao ar. 

Sabe-se que vários fatores influenciam a temperatura Ar3, como por exemplo: a temperatura 

máxima de aquecimento da placa, temperatura final de laminação, grau de deformação plástica 

aplicada e a taxa de resfriamento do aço após a laminação [1]. 

Adel desenvolveu experimentos em escala laboratorial onde foram variadas as deformações e 

as taxas de resfriamento aplicadas em um aço microligado com adição Nb, Ti e V [34]. Uma 

das características estudadas foi a temperatura Ar3. A influência da deformação e das taxas de 

resfriamento na temperatura Ar3 foram observadas, e os valores medidos foram comparados 

com resultados obtidos pela utilização de equações encontradas na literatura. Foi concluído que 

as deformações aplicadas acima e abaixo da Tnr têm o efeito de elevar a temperatura Ar3. A 

taxa de resfriamento tem o efeito contrário sendo menor a temperatura Ar3 em função de uma 

maior taxa de resfriamento. Com base nos dados levantados no estudo, foi deduzida uma 

equação empírica apresentada na Equação 3.18 onde, a Ar3 é definida em função da 

deformação, taxa de resfriamento e composição química do aço indiretamente pelo valor de 

Ae3 (Temperatura de equilíbrio entre austenita e ferrita). 

0291,0

1

1054,0

2

1712,0 )()(805,6933  TRAeAr             (3.18) 

Para o aço estudado por Adel, o valor de Ae3 foi de 822°C. Os valores e2 e e1 são as 

deformações antes e depois da Tnr e a TR é a taxa de resfriamento aplicada. Por ser uma 

equação estatística, ela é estritamente válida para as condições de processamento nas quais foi 

obtida, sendo elas a taxa de resfriamento 0,5°C/s<TR<24°C/s; deformação plástica antes da 

espera 0<e2<0,36 e deformação plástica depois da espera 0<e1<0,36. A Figura 3.26 ilustra os 

resultados obtidos com a aplicação da Equação 3.18 em comparação com os valores de Ar3 

medidos no aço estudado por Adel. 
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Figura 3.26 - Gráfico comparativo entre valores medidos e calculados de Ar3 com a equação desenvolvida por 

Adel [34]. 

Vários estudiosos investigaram a influência da deformação aplicada no aço, das taxas de 

resfriamento e das composições químicas dos respectivos na tentativa de se chegar a uma 

equação que consiga definir bem a temperatura Ar3. Os vários estudos utilizaram ensaios 

laboratoriais de dilatometria com e sem deformação bem como a variação da composição 

química do aço. Várias expressões foram obtidas de forma a descrever o comportamento para 

condições bem específicas [15, 33-40]. 

A aplicação de passes de deformação abaixo da temperatura Ar3 implica em deformação de 

grãos austeníticos e de grãos ferríticos. Esta condição ocasiona a obtenção de ferrita encruada 

e consequente aumento do limite de escoamento devido à maior densidade de discordâncias no 

interior dos grãos. Em contrapartida a temperatura de transição dúctil frágil é aumentada devido 

a heterogeneidade da microestrutura formada. A temperatura de transição dúctil frágil é 

aumentada em função da deformação da ferrita. Segundo Miranda, 2010; para a fabricação de 

tubos de alta resistência, a tenacidade é uma característica igualmente imprescindível, portanto 

a aplicação de deformações abaixo de Ar3 configura uma prática não recomendável. O 

resfriamento acelerado, em processamento de aços microligados em laminadores de tiras a 

quente, é um aliado para obtenção de microestrutura refinada de ferrita [1]. 
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3.7.5. Resfriamento Acelerado 

O resfriamento acelerado foi introduzido como processo subsequente ao processo de laminação 

controlada a partir da década de 1960 com o intuito de se promover um maior refinamento dos 

grãos ferríticos. Melhorias relacionadas à resistência mecânica em tração, tenacidade ao 

impacto e soldabilidade foram conseguidas a partir de então [24]. 

Nas linhas de produção de tiras a quente sempre existe um sistema de resfriamento com base 

no fluxo de água a temperatura ambiente. A transformação da austenita em ferrita deve ser 

iniciada logo após o início do resfriamento e terminada antes do bobinamento da tira [1]. 

A temperatura medida antes do bobinamento do material é definida como temperatura de 

bobinamento Tb, e este é um parâmetro de processo muito importante para a microestrutura 

final do material. Produtos de microestrutura final podem ser: ferrita e perlita, ferrita e bainita, 

ferrita acicular, ou uma variedade de constituintes metalúrgicos em uma estrutura denominada 

como de fase complexa, que inclui ilhas de martensita [1]. 

A temperatura de bobinamento definida deve ser bem controlada de forma a garantir 

homogeneidade, máximo refinamento possível e o aproveitamento da capacidade da 

precipitação de NbC. A Figura 3.27 ilustra o efeito da temperatura de bobinamento sobre o 

limite de escoamento de um aço microligado e isto deve-se ao fato de que se a temperatura de 

final de resfriamento for mais elevada, pode prejudicar o refinamento de grãos adicional 

propiciado pelo resfriamento acelerado e, se muito baixo, a contribuição da formação de 

precipitados pode ser prejudicada sendo assim a temperatura de resfriamento um fator crítico. 

 

Figura 3.27 - Influencia da temperatura de bobinamento no limite de escoamento do material [1]. 
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A transformação da austenita durante o resfriamento depende, além da termodinâmica, da 

composição química do aço, da condição microestrutural previa da austenita e das condições 

de resfriamento [34]. 

Em linhas de laminação de tiras a quente, a taxa de resfriamento é consequência da velocidade 

na qual o material passa pelo sistema de resfriamento, da vazão de água aplicada, do 

sequenciamento em que os chuveiros são aplicados, da temperatura de entrada e da temperatura 

de saída do sistema de resfriamento. 

3.7.5.1. Curvas de transformação por resfriamento contínuo (TRC) 

O resfriamento acelerado é definido com base na microestrutura desejada e compatível com a 

composição química do aço laminado. O processo de resfriamento é então definido pelo 

parâmetro de temperatura final de resfriamento e a taxa de resfriamento. 

Os diagramas TRC são ferramentas que auxiliam na definição do processo de resfriamento. 

Estas podem ser obtidas por intermédio de cálculos termodinâmicos ou por ensaios 

laboratoriais. As técnicas de dilatometria são amplamente utilizadas para obtenção dos 

diagramas TRC. 

Os ensaios de dilatometria permitem a determinação das temperaturas críticas e a verificação 

das microestruturas finais obtidas a partir da aplicação de diferentes taxas de resfriamento do 

material. Ensaios dilatométricos sem a aplicação de deformação trazem uma aproximação do 

que se pode ser obtido no processo de laminação em escala industrial e são amplamente 

utilizados para definição da melhor estratégia de resfriamento acelerado. Havendo a 

necessidade de detalhamento dos fenômenos envolvidos no processo de laminação e que 

alteram os resultados da curva TRC, ensaios com máquinas capazes de produzir a deformação 

a variadas taxas no corpo de prova austenitizado antes do resfriamento acelerado devem ser 

utilizadas. 

Na Figura 3.28 pode se verificar uma curva TRC obtida para um aço microligado com a 

composição química de 0,077%C, 0,25%Si, 1,28%Mn, 0,001%P, 0,006%S, 0,045%Nb, 

0,053%V, 0,027%Ti, 0,0011%O e 0,0018%N [15]. Percebe se que pela variação das taxas de 

resfriamento, as temperaturas de início e fim de transformação (Ar3 e Ar1) variam sendo que 

quanto maior a taxa de resfriamento menores as temperaturas Ar3 e Ar1. A variação nas taxas 

de resfriamento também acarreta na geração de microconstituintes diferentes. No caso do aço 
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usado para geração destas curvas podem ser geradas microestruturas composta de perlita e 

ferrita, ferrita acicular ou bainita ferrita dependendo das taxas de resfriamento impostas. 

 

Figura 3.28 - Curva TRC de um aço microligado ao Ti, V e Nb [15]. 

No ensaio dilatométrico, o corpo de prova é austenitizado e então submetido a uma taxa de 

resfriamento constante até que sejam terminadas as transformações. Durante o aquecimento e 

resfriamento as variações dimensionais são monitoradas. Quando há o início da transformação 

de fase a variação de volume deixa de ser linear e, quando é restabelecida a variação de volume 

linear, é determinado o momento final da transformação. A determinação destes pontos é 

geralmente feita com auxílio de softwares. A este método dá se o nome de Modelamento 

Matemático de Ajuste não Linear. A Figura 3.29 ilustra uma curva dilatométrica e a 

determinação da temperatura de início de transformação de fases. 
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Figura 3.29 - Exemplo de uma análise da curva dilatométrica para determinação do início da transformação de 

fase onde em (a) é feito o levantamento da parte linear da curva antes do início e após o final da transformação 

de fase, em (b) é feito o detalhamento do início da transformação e em (c) é determinado a temperatura exata 

onde se inicia a transformação (Adaptado de [15]). 

Outro método para determinar o início e fim das transformações bem como a fração 

transformada é o método das tangentes. No método das tangentes, as linhas que indicam a 

dilatação do corpo de prova na primeira fase e na segunda fase são prolongadas. A região que 

indica a variação dimensional do corpo de prova no meio da transformação tem também sua 

tangente prolongada de forma que dois pontos de intersecção com as linhas de cada fase sejam 

determinados. A temperatura medida para os pontos de intersecção determinados pelo 

cruzamento das tangentes são as temperaturas de início e fim de transformação de fases. A 

Figura 3.30 ilustra o método das tangentes aplicado à um ensaio realizado com uma taxa de 

aquecimento constante onde são apontados os pontos de intersecção e, portanto, as temperaturas 

de início e fim de transformação. 

(a)

(b) (c)
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Figura 3.30 - Ilustração do método das tangentes para determinação das temperaturas 

Ac1 e Ac3. 

Com a utilização do método das tangentes é possível de se fazer o levantamento da cinética de 

formação e de decomposição da austenita para determinado ensaio em cada temperatura. A 

fração de austenita presente em cada temperatura é calculada por meio da aplicação da regra da 

alavanca.  A Equação 3.19 é utilizada para determinar a fração presente em cada ponto. 

100%
minmax

max 

















 medAustenita               (3.19) 

Onde: emax: Deformação no estado 100% Austenita; 

 emin: Deformação no estado 0% Austenita; 

 emed: Deformação instantânea onde se deseja definir o percentual de austenita. 

De posse dos dados experimentais obtidos para cada ponto pela aplicação da regra da alavanca 

é possível levantar uma equação para descrever a cinética de formação ou decomposição da 

austenita para cada cenário. O procedimento é ilustrado na Figura 3.31, onde pode ser 

observado que os pontos que representam os dados medidos experimentalmente são ajustados 

à Equação (3.20) [41]. Esta equação se trata de uma adaptação do modelo proposto por 

Koistinen e Marburger, desenvolvido inicialmente para se estudar a cinética de transformação 

martensítica, porém aqui aplicado para o estudo de transformação de fases com aquecimento, 
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ou resfriamento contínuo [42]. A variável T é a temperatura instantânea e a variável T0 a 

temperatura fim da transformação de fase, o coeficiente K e n são definidos de forma a se obter 

um melhor ajuste dos pontos medidos e y é a fração transformada da microestrutura. 

 

Figura 3.31 - Cinética de austenitização de um aço a uma taxa de aquecimento de 5°C/s. 

                                                  ])(exp[1 0

nTTKy                                  (3.20) 

3.8. Utilização da Tensão Média de Escoamento para avaliação do processo (TME) 

As transformações microestruturais que um metal sofre durante a conformação a quente podem 

ser acompanhadas por meio da curva de tensão média de escoamento (TME) em função do 

inverso da temperatura absoluta. O método proposto por Boratto et. al. 2005; utilizando ensaios 

de torção a quente com resfriamento contínuo foi posteriormente utilizado para interpretar 

processos industriais por vários autores [25]. 

Após sucessivos passes de laminação, a TME é aumentada devido à queda de temperatura do 

material. Isto se deve à cinética de recristalização mais lenta não ocorrendo em 100% o 

amaciamento do material antes do próximo passe de laminação. Parte da deformação se 

acumula para o próximo passe e a TME se torna mais elevada. 
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A utilização do cálculo da TME a partir dos dados de laminação obtidos para avaliação da 

laminação termomecânica foi utilizada nos estudos de Miranda na tarefa de avaliar a influência 

da temperatura de acabamento nas propriedades de um aço API5L X70 [1]. Na Figura 3.32 está 

apresentado um gráfico contendo evolução da TME de cada tira laminada, calculada pela 

equação de Sims (Equação 3.21 presente mais abaixo), a partir dos dados de controle do 

processo industrial. 

 

Figura 3.32 - Evolução da TME calculada pela equação de Sims para um aço API5L X70 [1]. 

Dias utilizou a equação proposta por Boratto (Equação 3.11) para obtenção da Tnr do material 

em seu estudo. Posteriormente, foi feita a laminação do material em escala industrial da qual 

dados de processo foram extraídos e utilizados para verificação da Tnr efetiva [27]. Foi gerado 

um gráfico onde os valores calculados de TME estão em função do inverso da temperatura do 

passe expressada em Kelvin vezes 1000. No ponto onde duas retas de tendência para cada grupo 

de dados se encontram é determinada a Tnr. A Figura 3.33 ilustra a investigação. 
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Figura 3.33 - Verificação da Tnr a partir do cálculo da TME com dados de 

processo [27]. 

3.8.1. Cálculo da Tensão Média de Escoamento 

Para efeitos de análises utilizando a TME calculada a partir dos dados de processo, a equação 

proposta por Sims deve ser utilizada (Equação 3.21) [25]. 

hRQW

F
TME

p 


'
               (3.21) 

Onde:  F é a força de laminação; 

W é a largura do material; 

R’ é o raio deformado; 

Qp é o fator geométrico 

∆h é a diferença da espessura de entrada e de saída. 
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O fator geométrico Q é obtido por meio da Equação 3.22 [25]. 
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               (3.22) 

E a média da redução, hm pela Equação 3.23. 
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                 (3.23) 

 

O raio deformado é obtido pela Equação 3.24 [20]. 
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RR i 1'                 (3.24) 

Sendo Ri o raio não deformado e o parâmetro Cc dependente dos cilindros utilizados. 

3.9. Definição Tnr por ensaios de torção a quente 

A Tnr pode ser determinada por intermédio de equações empíricas, dados reais de laminação e 

ensaios de torção a quente [43]. Em um ensaio de torção a quente é possível reproduzir as 

condições de processamento a quente de um aço com bom controle da temperatura e da taxa de 

deformação, sendo possível obter amostras com microestrutura similares às produzidas na 

laminação. 

As temperaturas críticas de processamento dos aços na laminação termomecânica podem ser 

obtidas pela realização de ensaios de torção com múltiplas deformações e resfriamento 

contínuo. Silva et al. 2014 [38] executou ensaios em um aço microligado ao Nb para 

determinação das temperaturas Tnr, Ar3 e36 

 Ar1 e fez a comparação dos resultados obtidos com os calculados efetuados pela utilização das 

equações encontradas na literatura para determinação da Tnr, Ar3 e Ar1. 

Os resultados medidos no ensaio de torção a quente são organizados em um gráfico de tensão 

versus deformação. Para determinação das temperaturas críticas deve ser calculada a TME a 

partir dos dados do ensaio e organizar os dados em função do inverso da temperatura na qual 

foi efetuada a deformação vezes 1000. O gráfico obtido comumente apresenta uma tendência 

de que os pontos sigam retas diferentes em dependência da fase na qual o material se encontra. 
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Traçando retas sobre estes pontos pode se estimar as temperaturas Tnr, Ar3 e Ar1 nos locais 

onde as retas se cruzam. 

Na Figura 3.34 está ilustrado um ensaio de torção a quente. No gráfico da esquerda estão 

representadas as tensões e deformações em sucessivos passes de deformação. No gráfico da 

direita, a TME está em função do inverso da temperatura vezes 1000 na qual a deformação foi 

efetuada. 

 

Figura 3.34 - Ensaio de torção a quente para determinação de temperaturas críticas [38]. 

Fazendo a interpretação dos dados do gráfico da TME pode se verificar que a primeira reta é 

menos inclinada, tem um pequeno acréscimo quando da diminuição da temperatura e que é 

atenuado devido ao amaciamento possibilitado pela recristalização da austenita. Então a reta 

muda de inclinação indicando que a cinética de recristalização da austenita é retardada ou 

interrompida. Logo após inicia se a transformação da austenita em ferrita causando um 

amaciamento do material e inclinação negativa da reta. A temperatura Ar1 é determinada 

quando do surgimento de uma nova inclinação sugerindo o encruamento do grão ferrítico. Na 

interseção de cada reta são encontradas as temperaturas Tnr, Ar3 e Ar1. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Material 

Para a laminação experimental foram selecionadas 3 placas de aço com mesma composição 

química com espessura inicial de 220mm e larguras de 900mm. A composição química das 

placas está representada na Tabela 4.1. Nota-se que se trata de um aço C-Mn microligado ao 

Nb com baixo teor de C e adição significativa de Mn. 

 
Tabela 4.1 - Composição química das placas laminadas neste trabalho (% em massa) e carbono equivalente. 

C Mn Si P S Al(tot) Nb Ca Cr Ni V N(ppm) 

0,08 1,25 0,256 0,01 0,006 0,028 0,041 0,0027 0,01 0,001 0,003 71 

    Ceq 0,1585       

 

Este aço possui baixo teor de carbono para que a sua soldabilidade atenda alguns requisitos de 

norma, haja visto que os tubos produzidos com estas chapas são do tipo com costura. O teor de 

Mn ligeiramente elevado aumenta a temperabilidade do aço, devido ao fato de que este é um 

elemento fortemente gamagêneo que tende a aumentar a estabilidade da austenita, deslocando 

as linhas A1 e A3 para baixo, permitindo que a transformação austenita-ferrita aconteça em 

temperaturas mais baixas, conferindo maior resistência mecânica.  

A adição do Nb tem como objetivo principal inibir a recristalização da austenita durante a 

laminação controlada, aumentado a Tnr, possibilitando assim um refino da estrutura. Assim 

sendo, supõe-se que a liga estudada neste trabalho seja promissora para que os requisitos de 

resistência mecânica por tração e tenacidade ao impacto sejam alcançados para que ele possa 

ser classificado como um produto API. Baseado nos resultados obtidos em estudos 

desenvolvidos por vários autores, a composição química do aço estudado é adequada para 

obtenção de limite de escoamento (LE) acima de 415MPa nos ensaios de tração, 

correspondendo ao valor mínimo especificado para tubo do grau X60 da norma API 5L [1, 7, 

8, 10, 11, 15, 24, 27, 36 e 44]. 
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4.2. Planejamento da laminação 

O equipamento utilizado para o processamento do material foi o laminador de tiras a quente da 

Empresa Gerdau, tipo Steckel. A espessura final objetivada para a tira foi 9,50mm e a largura 

de 900mm. 

4.2.1. Processo de Reaquecimento da Placa 

O processo de reaquecimento da placa foi feito em um forno de reaquecimento tipo Walking 

Beam de 57 metros de extensão. Para o processo de reaquecimento e a solubilização completa 

do Nb, foi utilizada a Equação 3.9 proposta por Siciliano e definida a temperatura de encharque 

para que fosse acima do valor calculado para garantir a total solubilização dos precipitados [28]. 

O valor encontrado utilizando a Equação 3.9 e a composição química do aço em estudo foi de 

1061°C. Devido às necessidades de produtividade da planta, temperatura de encharque e tempo 

de residência elevados foram necessários. Os parâmetros selecionados estão listados a seguir. 

 Temperatura de encharque da placa em 1220°C; 

 Tempo mínimo de residência total de 4 horas; 

4.2.2. Laminação de Acabamento e de Desbaste 

A estratégia de laminação teve como premissas, a aplicação de uma elevada redução nos passes 

de desbaste a uma temperatura acima da Tnr para obtenção de um pequeno tamanho de grão 

austenítico. A fase de espera para resfriamento foi definida para uma espessura a partir da qual 

era possível desenvolver elevada deformação do grão austenítico abaixo da temperatura de não 

recristalização (Tnr). A laminação de acabamento foi realizada com o mínimo de passes 

possível de forma que a deformação de cada passe tivesse atuação ao longo de toda a espessura 

da tira e a temperatura de acabamento não ficasse abaixo da temperatura Ar3 eliminando a 

possibilidade de se laminar a tira após o início da transformação de fase austenita-ferrita. 

A temperatura de não recristalização calculada para o fim da espera no resfriamento foi 

estimada com base na (Equação 3.16). Com base na temperatura calculada foi definida a 

temperatura de 945°C para a região central da espessura da tira para o reinício de laminação. 

A espessura da espera foi definida com base na espessura final de laminação. Levando-se em 

consideração que a espessura final seria de 9,5mm e que a espessura de espera deve ter uma 
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relação de 3,5 vezes maior para que deformação seja o mais uniforme ao longo da espessura do 

passe, foi definida a espessura de patamar em 34mm [3]. 

A definição do tempo de espera na espessura de 34mm foi feita pelo modelamento matemático 

do laminador, considerando a previsão da temperatura no centro da espessura do esboço em 

comparação com a temperatura definida para o fim da espera. Os valores de temperatura 

medidos são utilizados na adaptação dos cálculos efetuados pelo modelo. 

A distribuição da redução planejada para cada passe está apresentada na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Planejamento experimental das reduções por passe de laminação a quente a serem aplicadas no aço 

a ser estudado neste trabalho. 

A temperatura após o último passe de acabamento foi objetivada para que estivesse acima da 

temperatura Ar3 de forma a evitar que fosse efetuada laminação do material após o início da 

transformação de decomposição da austenita. A temperatura Ar3 para a composição química 

do material foi calculada com base na Equação 3.17 [33] e aplicado um fator de segurança, 

ficando assim determinada em 910°C. 

4.2.3. Resfriamento Acelerado 

Após a laminação foi projetado o resfriamento acelerado da tira através do laminar cooling. O 

equipamento denominado laminar cooling é o equipamento posicionado após o laminador de 
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tiras a quente para o resfriamento final do material laminado. Este é composto por bancos de 

resfriamento que aplicam jatos de água nas faces superior e inferior da tira. Os bancos de 

resfriamento iniciais têm a capacidade de aplicar maior vazão de água quando comparados aos 

bancos finais. As primeiras zonas, formadas por conjuntos de bancos de resfriamento, são 

denominadas zonas de resfriamento pesado. As demais zonas são denominadas zonas de 

resfriamento leve, responsáveis pelo ajuste fino na temperatura final. 

Para o resfriamento do material em estudo, foi definido como alvo a temperatura de final de 

580°C sendo priorizados os bancos de resfriamento iniciais do equipamento para atuação. Desta 

forma a taxa de resfriamento realizada foi mais elevada possível para o equipamento. 

O resfriamento acelerado foi calculado e controlado pelo sistema de automação. Foi possível 

inserir as características de resfriamento e se obter uma previsão da evolução da temperatura e 

da microestrutura básica resultante após o resfriamento. O resultado de pré-cálculo do 

resfriamento utilizado neste trabalho está apresentado na Figura 4.2, onde observa-se a evolução 

da temperatura, bancos de resfriamento a serem utilizados, aplicação de jatos laterais e fração 

de fases presentes na microestrutura. A fração de fases está apresentada na escala entre 300 a 

400 sendo compatível à faixa de 0% a 100%. 

 

Figura 4.2 - Planejamento experimental do resfriamento acelerado após a laminação do material em estudo neste 

trabalho com utilização das zonas de resfriamento pesado e a previsão da fração de fases ao longo do 

comprimento do laminar cooling. 

A placa de espessura inicial 220mm foi desbastada até um esboço de 34mm, espessura na qual 

se fez uma parada para o resfriamento do material para a temperatura abaixo da Tnr. Logo após, 
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o material foi laminado para a espessura final de 9,5mm e o condicionamento da austenita foi 

realizado. O resfriamento acelerado foi executado e se obteve a bobina. Na Figura 4.3 está 

sumarizado o processo planejado. 

 

Figura 4.3 - Processo de laminação planejado sumarizado. 

4.3. Caracterização Microestrutural e Comportamental 

4.3.1. Amostragem 

Para a caracterização do aço obtido por meio do processo de laminação controlada proposto, 

um plano de amostragem foi executado de forma a possibilitar a retirada de amostras de 

diferentes pontos ao longo das bobinas. Cada amostra retirada consistiu em um pedaço de tira 

laminada na largura nominal do material, sendo 900mm no caso deste estudo, e no comprimento 

de 1000mm da qual foram usinados os corpos de provas para a realização dos ensaios 

específicos. Foram retiradas cinco amostras ao longo de cada bobina partindo da cauda do 

material. Foram descartados 5 metros e retirada uma amostra de 1 metro de comprimento. Esta 

estratégia foi aplicada sucessivamente até completar a quantidade de 5 amostras. O plano de 

amostragem está ilustrado na Figura 4.4. 



81 

 

 

Figura 4.4 - Plano de amostragem contemplando a retirada de 5 amostras a partir da cauda de cada bobina. 

As amostras receberam identificação por meio de números de 1 a 5, contando a partir da amostra 

da cauda do material até a cabeça. A lista de amostras e o comprimento na qual foram retiradas 

estão apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Relação da identificação da amostra e do comprimento onde foi retirada. 

Número da Amostra Distância da cauda da tira 

1 5m 

2 11m 

3 17m 

4 23m 

5 29m 

 

Para cada amostra retirada foram realizados ensaios de resistência à tração, dureza e 

microdureza, tenacidade ao impacto Charpy e caracterização microestrutural. Na amostra da 

posição 5 foram executados ensaios de impacto Charpy em diferentes temperaturas para 

obtenção da curva de transição dúctil-frágil do material e ensaios de dureza. A Figura 4.5 ilustra 

a distribuição dos corpos de provas nas amostras de tiras da bobina. 

 

Figura 4.5 - (a) Corpos de prova usinados a partir das amostras1 a 4 e (b) da amostra 5 (M- Metalografia, D- 

Dureza e T- Tração. O sentido de laminação está indicado por setas vermelhas). 

5m11m17m23m29m 

(b)(a)
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As amostras foram obtidas por meio do desbobinamento do material e corte por processo de 

oxicorte. A Figura 4.6 ilustra o procedimento para retirada das amostras. 

 

Figura 4.6 - Procedimento de retirada de amostras por meio de 

processo de oxicorte. 

4.3.2. Caracterização microestrutural do aço 

A caracterização microestrutural do aço foi realizada no Laboratório Físico Químico da Gerdau 

Ouro Branco. Foram preparados corpos de prova no sentido longitudinal de laminação a partir 

de todas as cinco amostras e para cada uma das três tiras laminadas totalizando 15 amostras no 

sentido longitudinal. Na amostra 5 de cada tira, além dos corpos de prova no sentido 

longitudinal, foram preparados adicionais no sentido transversal de laminação e no sentido 

planar. 

Foi utilizada microscopia ótica para: 

 Caracterização dos microconstituintes; 

 Análise da morfologia dos microconstituintes (aspecto geométrico); 

 Medição do tamanho médio dos grãos de acordo com a norma ASTM E112 [45]; 

 Medição da fração de fases. 

O equipamento utilizado para as análises de microscopia ótica está representado na Figura 4.7. 

Trata se de um microscópio modelo Leica DM LM equipado com analisador de imagens. 
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Figura 4.7 - Microscópio óptico LEICA DM LM com software analisador de 

imagens utilizado na caracterização microestrutural das amostras como 

laminadas. 

Foi utilizada a técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para: 

 Caracterização dos microconstituintes com maior nível de detalhamento; 

 Analisar inclusões não metálicas; 

 

O microscópio eletrônico de varredura utilizado foi o do modelo FEI Quanta 400, equipado 

com EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) e WDS (Wavelength Dispersive X-ray 

Spectroscopy). O equipamento está ilustrado na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 - Equipamento MEV FEI Quanta 400 utilizado na caracterização 

microestrutural das amostras como laminadas. 
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4.3.3. Técnicas de Análise Comportamental 

As técnicas para análise comportamental aplicadas para a caracterização do aço obtido estão 

descritas a seguir. 

4.3.3.1. Ensaios de dureza 

Ensaios de dureza Vickers foram realizados em corpos de prova (CP) preparados conforme 

norma ASTM E92 [46]. As medições de dureza foram realizadas com carga de 10kgf (HV10) 

em três posições sob a face da espessura do CP, a uma distância de cerca de 1mm a partir da 

superfície da tira. O valor de dureza resultante do ensaio para as amostras de cada uma das três 

bobinas obtidas foi calculado pela média dos valores medidos em cada CP. O procedimento de 

medição da dureza foi realizado por um durômetro de marca Wilson-Wolpert, modelo S8–300, 

com capacidade máxima de 50 kgf. O equipamento está ilustrado na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Durômetro Wilson-Wolpert modelo S8–300 utilizado no 

desenvolvimento deste trabalho. 

4.3.3.2. Ensaios de microdureza 

Foi efetuada a medição da dureza de regiões da peça para determinação de fases e 

microconstituintes específicos com uma carga de 10g. O equipamento utilizado foi um 

microdurômetro da marca Pantec, modelo HXD-1000TM, do Laboratório de Tratamentos 

Térmicos e Microscopia Óptica (LTM) do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 
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Materiais da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, com opções de cargas 

entre 10g e 1000g. O equipamento está ilustrado na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 - Microdurômetro da marca Pantec, modelo HXD-1000TM com 

cargas entre 10g e 1000g utilizado no desenvolvimento deste trabalho. 

4.3.3.3. Ensaios de tração 

Os ensaios de tração foram efetuados em corpos de prova orientados na direção transversal à 

direção de laminação das tiras. Foi utilizada uma máquina universal de ensaios eletromecânica 

da Shimadzu modelo UH-F600kNI ilustrada na Figura 4.11. 

Os corpos de prova, com seção retangular, foram usinados com base de medida igual a 50,8mm 

e largura da região útil de 38,1mm. A tensão limite de escoamento foi determinada com uso de 

um extensômetro automático, como sendo aquela correspondente à tensão obtida para 0,5% de 

deformação. As condições do ensaio cumpriram com as determinações da especificação ASTM 

A370 [47]. Os resultados de limite de escoamento (LE), limite de resistência (LR), alongamento 

e razão elástica foram registrados para cada uma das cinco amostras ao longo do comprimento 

de cada tira. 
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Figura 4.11 - Máquina Shimadzu modelo UH-F600kNI utilizada para o 

desenvolvimento do estudo. 

4.3.3.4. Ensaios de tenacidade ao impacto Charpy 

Os ensaios de tenacidade ao impacto Charpy foram realizados em corpos de prova retirados na 

posição correspondente a ¼ da largura das bobinas. O impacto do martelo foi efetuado com os 

esforços direcionados para o sentido de laminação. Os corpos de prova foram usinados para 

redução da espessura até 7,5 mm, conforme regra de obtenção do tamanho padrão de CP 

subsize. As condições para preparação dos corpos de prova e execução dos testes cumpriram 

com os requerimentos especificados na ASTM A370 [47]. A Figura 4.12 mostra as 

possiblidades de dimensionamento de corpos de prova para ensaios de tenacidade ao impacto 

Charpy com destaque na dimensão de CP subsize utilizado no presente estudo. 

 

Figura 4.12 - Dimensionamento de corpos de prova para ensaio de 

tenacidade ao impacto Charpy (Adaptado da Norma ASTM A370 [47]). 
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Para realização dos ensaios, foi utilizada uma máquina Zwick, modelo RPK750, com 

capacidade máxima de 750J representada na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Máquina Zwick modelo RPK750 utilizada no desenvolvimento dos estudos. 

Os ensaios foram realizados nas temperaturas de 20°C, 0°C, -20°C, -40°C, -60°C e -80°C para 

medição da tenacidade ao impacto e levantamento da temperatura de transição dúctil-frágil. O 

ensaio de tenacidade ao impacto Charpy e o levantamento da curva de transição dúctil-frágil 

foi realizada exclusivamente para os CP gerados com material da amostra 5 de cada bobina. 

Para adequação da temperatura foram utilizados nitrogênio líquido e etanol, e tempo de 

encharque de 15 minutos. A Figura 4.14 ilustra os dispositivos utilizados para adequação da 

temperatura do ensaio. 

 

Figura 4.14 - Dispositivos utilizados para adequação da temperatura de ensaio 

dos corpos de prova de impacto Charpy (a) cuba com nitrogênio líquido e etanol 

(b) sistema de controle de temperatura com monitoramento por termopares. 

(a)

(b)
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Os valores de energia absorvida foram calculados pela média aritmética dos valores 

encontrados em cada temperatura de ensaio, sendo que para cada temperatura de ensaio foram 

ensaiados três corpos de prova. 

4.3.3.5. Dilatometria 

Foram realizados ensaios dilatométricos no aço estudado com o objetivo de se determinar 

experimentalmente as curvas de transformação sob resfriamento contínuo (TRC). A influência 

da taxa de resfriamento sobre as temperaturas Ar1 e Ar3 também foi verificada. O equipamento 

utilizado para a realização dos ensaios foi um dilatômetro de têmpera R.I.T.A L78 (Fabricante 

LINSEIS) do Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Ótica (LTM) DEMET/EM 

da Universidade Federal de Ouro Preto. O equipamento está ilustrado na Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 - Dilatômetro de têmpera R.I.T.A L78 do Laboratório de Tratamentos 

Térmicos e Microscopia Óptica (LTM) utilizado neste trabalho. 

Para os ensaios dilatométricos foram usinados corpos de prova cilíndricos e maciços com 

comprimento de 10mm e diâmetro de 3mm. A Figura 4.16 é uma figura esquemática que 

apresenta o dimensional dos corpos de prova utilizados. 
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Figura 4.16 - Especificação dimensional dos corpos de prova para dilatometria. 

Termopares do tipo K foram soldados nos corpos de prova para monitoramento da temperatura 

dos mesmos durante a execução dos ensaios. A Figura 4.17 ilustra a montagem executada. 

 

Figura 4.17 - Fotografia de um corpo de prova de dilatometria com termopar do tipo K soldado no centro da 

peça. 

Todas as amostras foram aquecidas a uma taxa constante de 5°C/s até a temperatura de 1000°C 

e foram mantidas nesta temperatura por 3 minutos. Durante o aquecimento foram determinadas 

as temperaturas críticas Ac1 e Ac3 por meio da aplicação do método das tangentes e analisadas 

as cinéticas de formação da austenita por meio da aplicação do método da variação do volume 

específico. 

Para avaliação das cinéticas de decomposição da austenita e microestruturas formadas, foram 

aplicadas taxas de resfriamento de 1°C/s, 3°C/s, 5°C/s, 10°C/s, 20°C/s, 30°C/s, 50°C/s, 100°C/s 

e 200°C/s. A Figura 4.18 sumariza os ciclos térmicos empregados nos ensaios de dilatometria. 
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Figura 4.18 - Perfis térmicos utilizados nos ensaios de dilatometria. 

Foi realizada caracterização microestrutural por microscopia ótica e eletrônica de varredura nos 

corpos de prova ensaiados a 1°C/s, 10°C/s, 50°C/s e 100°C/s para verificação da microestrutura 

formada em cada taxa de resfriamento. De posse dos dados medidos, foi gerado um diagrama 

TRC para o aço em estudo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Processo de Reaquecimento da Placa 

O processo de reaquecimento da placa ocorreu conforme planejado, sendo o tempo de 

residência mínimo e a temperatura da placa na zona de encharque alcançados. A Figura 5.1 

apresenta o perfil térmico calculado das três placas estudadas em função do tempo de residência 

no forno de reaquecimento. 

 
Figura 5.1 - Temperatura calculada para a face superior, face inferior e ponto central da placa em função do 

tempo de residência do material. 

Observa-se que as temperaturas mínimas para a solubilização dos carbonetos e carbonitretos de 

Nb calculadas por meio das Equações 3.7 e 3.9 foram superadas durante o intervalo de tempo 

suficiente. A Equação 3.7 resultou na temperatura mínima de 1155°C e a Equação 3.9 na 

temperatura de 1061°C. Após aproximadamente 3 horas de residência no forno a temperatura 

de 1155°C foi atingida e permaneceu superior a ela até o desenfornamento por 

aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Conclui-se que a etapa de reaquecimento foi executada 

de forma adequada. 
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5.2. Laminação a Quente 

A laminação das placas de aço microligado foi executada seguindo as premissas definidas para 

laminação controlada com a aplicação de elevadas reduções. As reduções executadas foram de 

acordo com o planejado, objetivando reduções altas e crescentes durante a fase de desbaste e a 

manutenção da magnitude das reduções durante os passes de acabamento. O plano de passes 

executado está apresentado na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Plano de passes executado no aço microligado em estudo. 

Passe Espessura [mm] Redução [%] Velocidade [m/s] 

1 186 15 1,2 

2 152 18 1,6 

3 118 22 2,0 

4 84 29 2,4 

5 55 35 2,8 

6 34 38 2,8 

Espera 

7 21,88 36 5,4 

8 14,05 36 8,0 

9 9,50 32 3,6 

 

A evolução de temperatura durante o processamento ocorreu conforme planejado. Na Figura 

5.2 está ilustrada a evolução da temperatura do material e as temperaturas críticas para o 

processo calculadas a partir das equações desenvolvidas em estudos de diversos autores [1], 

[15], [27-28], [30-40]. 
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Figura 5.2 - Evolução da temperatura do material durante o processo de laminação controlada realizada no 

presente estudo. 

O processamento termomecânico foi executado conforme o planejado no aspecto do controle 

de temperatura. Os passes de desbaste foram executados em temperaturas elevadas, inclusive 

acima da temperatura de solubilização do CNb e NbCN, possibilitando assim o refinamento do 

grão austenítico inicial no regime de recristalização estática entre passes com Nb em solução 

sólida. Os passes de acabamento foram executados com o material em uma temperatura entre a 

Tnr e a Ar3 para possibilitar o condicionamento da austenita sem haver a execução de passes 

após o início da transformação de fases. 

5.3. Resfriamento Acelerado 

Após a laminação, o material foi submetido ao resfriamento acelerado por meio do laminar 

cooling. A estratégia de resfriamento foi o resfriamento denominado antecipado onde os 

primeiros bancos fazem o resfriamento com toda a potência disponível e os últimos fazem o 

ajuste fino. 

A temperatura de bobinamento de 580°C foi conseguida ao longo do todo o comprimento da 

tira com uma variação de ±10°C. A Figura 5.3 foi gerada com base nos logs do modelamento 

matemático do sistema de resfriamento e nela é apresentada a evolução da temperatura ao longo 

do tempo desde a temperatura de acabamento até a temperatura de bobinamento (em °C), sendo 
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o eixo y a temperatura do material, x o tempo (em segundos) e o eixo z o comprimento da tira 

(em m). A partir dos dados, estima-se que foi conseguida uma taxa de resfriamento média 

próxima de 40°C/s ao longo do comprimento da tira. 

 

Figura 5.3 - Evolução da temperatura da tira laminada na etapa de resfriamento acelerado. 

5.4. Análise comportamental 

5.4.1. Ensaio de dureza 

Como já descrito em Materiais e Métodos, todas as amostras retiradas no produto final da 

laminação foram submetidas ao ensaio de dureza seguindo especificações da norma ASTM E92 

[46]. Foram efetuados três ensaios de dureza Vickers para cada amostra. As médias aritméticas 

dos valores medidos e os respectivos desvio padrão estão apresentados na Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 - Dureza Vickers das amostras retiradas ao longo da bobina. 
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A norma ASTM A 370 traz uma tabela onde é feita a correlação da dureza medida no material 

e o possível LR do material [47]. Para a dureza medida no material obtido após a laminação, 

que variou de 171HV a 182HV, há uma previsão de que o LR esteja entre 570MPa até 605MPa. 

Os valores encontrados na tabela estão levemente acima do esperado para o resultado de 

resistência mecânica a tração do material em estudo. Os valores medidos apresentam baixa 

dispersão e não estão significativamente diferentes quando comparados os valores medidos nas 

amostras mais próximas da cauda com os medidos nas amostras mais próximas do centro da 

tira. 

5.4.2. Ensaios de resistência à tração 

Para cada amostra retirada foi efetuado o ensaio de tração seguindo orientações da norma 

ASTM A370 [47]. Os resultados obtidos de LE para cada amostra estão apresentados na Figura 

5.5 na qual estão apresentados também os limites de escoamento especificados na norma API 

5L para o aço API X60 e X65 [10]. 

 

Figura 5.5 - Limites de escoamento (LE) medidos nas amostras retiradas ao longo da bobina e os valores 

mínimos especificados na norma API 5L. 

Os resultados de limite de resistência (LR) à tração estão apresentados na Figura 5.6 bem como 

os limites mínimos para LR especificados na norma API 5L [10]. 
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Figura 5.6 - Limites de resistência (LR) medidos nas amostras retiradas ao longo da bobina e os valores 

mínimos especificados na norma API 5L. 

De posse dos resultados de LE e LR, a razão elástica foi calculada para cada uma das amostras 

ensaiadas. O resultado obtido está apresentado na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 - Razão elástica obtida nas amostras do aço em estudo. 

A Figura 5.8 ilustra a montagem da amostra na máquina de ensaio, a fixação do extensômetro 

na amostra e o corpo de prova fraturado após o ensaio. 
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Figura 5.8 - Fotografias da montagem para o ensaio de tração e o corpo de prova fraturado. 

A partir dos corpos de prova fraturados o alongamento foi calculado com base nas distâncias 

inicial e final das linhas de referência marcadas antes da execução do ensaio. O valor calculado 

para alongamento mínimo com base na norma API5L seria de 21% para o aço em estudo [10]. 

Na Figura 5.9 são apresentados os resultados de alongamento para cada amostra ensaiada 

demonstrando que todas as amostras atenderam às especificações. 

 

Figura 5.9 - Alongamento obtido no ensaio de tração do material em estudo. 

Os resultados obtidos de resistência mecânica a tração LE e LR superaram com margem os 

valores especificados na norma API5L para as classes X60 e X65 [10]. Os valores estimados 

para LR a partir da medição de dureza por meio da utilização da tabela apresentada na norma 

ASTM A370 não forneceram resultados compatíveis com os medidos na máquina de ensaios 
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universal, apesar de próximos [47]. Os resultados de razão elástica e de alongamento obtidos 

indicam que o material apresenta boas condições de formabilidade, requeridos para fabricação 

de dutos a partir de chapas laminadas [1].  

5.4.3. Ensaio de tenacidade ao impacto Charpy 

Os ensaios de tenacidade ao impacto Charpy foram realizados nas amostras da posição 5 para 

cada uma das 3 tiras. Foram realizados ensaios nas temperaturas de 20°C, 0°C, -20°C, -40°C,  

-60°C e -80°C com intuito de se medir a tenacidade ao impacto do material e determinar a 

temperatura de transição dúctil-frágil. Para cada temperatura, foram realizados três ensaios. Os 

valores médios de energia absorvida nos ensaios, assim como os seus desvios padrão, estão 

apresentados na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Tenacidade ao impacto e temperatura de transição dúctil frágil. 

Os resultados apresentados nos ensaios de tenacidade ao impacto Charpy foram satisfatórios no 

que diz respeito ao especificado na norma API5L [10]. Os corpos de prova preparados para o 

ensaio, apesar de apresentar o dimensional subsize, superaram os valores especificados para 

corpos de prova fullsize com uma boa margem. A temperatura de transição levantada para o 

aço, que se deu em torno de -50°C, também foi adequada uma vez que a norma estabelece que 

os testes de tenacidade ao impacto sejam realizados na temperatura de 0°C. 
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5.5. Análise Microestrutural 

Foram medidos o tamanho de grão ferrítico e o percentual das fases presentes a ¼ da espessura 

para todas as amostras coletadas. O aspecto da microestrutura observado foi similar para as três 

tiras processadas dadas as condições de processamento parecidas. A microestrutura obtida no 

material obtido foi constituída basicamente de ferrita e perlita, mas com alto refinamento dos 

grãos ferríticos. Na Figura 5.11 estão apresentadas micrografias referentes à tira 1. 

  

  

    

Figura 5.11 - Micrografias da tira 1 sendo em (a) micrografia a 1/4 da espessura da amostra 1, (b) micrografia a 

1/4 da espessura da amostra 2, (c) micrografia a 1/4 da espessura da amostra 3, (d) micrografia a 1/4 da 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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espessura da amostra 4, (e) micrografia a 1/4 da espessura da amostra 5 e (f) micrografia da região central da 

amostra 5 da tira 1 – Aumento 100X – MO – Picral 4% seguido de Nital 3%. 

O tamanho de grão ferrítico foi medido por meio do método dos interceptos estabelecido na 

norma ASTM E112 [45]. As frações de perlita e ferrita foram medidas utilizando-se o software 

analisador de imagens Clemex 7.0 [48]. Na Tabela 5.2 estão sumarizados os valores medidos 

nas amostras de 1 a 5 para cada tira. 

Tabela 5.2 - Tamanho de grão ferrítico e percentual de ferrita e perlita na microestrutura sumarizados com 

respeito à tira de onde foi retirada a amostra e à posição da amostra na tira. 

Nº Tira Amostra 

% Fases Tamanho de grão 

Ferrita Perlita Ɵ médio 

[mm] 

ASTM 

1 

1 87,4 12,6 3,53 13,3 

2 91,0 9,0 3,46 13,4 

3 88,6 11,4 3,38 13,4 

4 89,6 10,4 3,57 13,3 

5 88,8 11,2 3,52 13,3 

2 

1 89,0 11,0 3,43 13,4 

2 89,2 10,8 3,49 13,4 

3 88,0 12,0 3,50 13,4 

4 90,8 9,2 3,85 13,1 

5 88,6 11,4 3,69 13,2 

3 

1 89,4 10,6 3,70 13,2 

2 89,4 10,6 3,49 13,4 

3 89,8 10,2 3,50 13,4 

4 88,2 11,8 3,35 13,5 

5 90,2 9,80 3,41 13,4 

Um mosaico foi preparado a partir de micrografias obtidas por microscopia ótica ao longo da 

espessura da tira para ilustrar o aspecto da microestrutura ao longo da espessura do material no 

sentido longitudinal à laminação. Este mosaico é apresentado na Figura 5.12. 
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Figura 5.12 - Mosaico formado com as micrografias ao longo da espessura do material ilustrando a seção lateral 

do material desde a face inferior até a face superior – MO – Picral 4% seguido de Nital 3%. 

Analisando as micrografias ao longo da espessura da tira obtida, foi observada uma 

heterogeneidade na região central da espessura do material. Esta região não apresentava 

claramente o contorno de grão como pode ser observado na micrografia da região central 

presente na Figura 5.11-f. Foi utilizado microscópio eletrônico de varredura para análise desta 

região onde foi possível se verificar que as características da superfície se assemelhavam com 

as de um grão ferrítico e que não se tratava de uma região com formação de microconstituinte 

bainítico. A micrografia da região está apresentada na Figura 5.13. 

 

Figura 5.13 - Micrografia obtida por meio da utilização de MEV da região central onde foram observadas 

heterogeneidades (a) 1200X e (b) 6000X – MEV - Picral 4% seguido de Nital 3%. 

(a) (b) 
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5.5.1. Ensaios de microdureza Vickers 

Foram realizados ensaios de microdureza Vickers na seção longitudinal da chapa para 

verificação da heterogeneidade encontrada nesta região. O objetivo da realização do ensaio foi 

investigar as características da região mais próxima à superfície do material e comparar com as 

da região central. As medições foram feitas com a aplicação de uma carga de 10gf por 10 

segundos. Foram feitas 10 medições para cada região. 

As Figuras 5.14 e 5.15 ilustram as indentações geradas no ensaio na região homogênea 

(próximo à superfície da tira) e na região heterogênea (região central da espessura da tira), 

respectivamente. Nelas podem ser verificadas que não existem diferenças significativas no que 

diz respeito ao tamanho e à morfologia das impressões. 

 
Figura 5.14 - Microestruturas da região homogênea da tira a 1/4 da espessura onde observa-se as impressões de 

microdureza Vickers (a) 500X (b) 1000X – MO – Nital 4%. 

 
Figura 5.15 - Microestruturas da região heterogênea da tira (centro) onde observa-se as impressões de 

microdureza Vickers (a) 500X (b) 1000X – MO – Nital 4%. 

Os valores medidos nas duas regiões, a média e o desvio padrão estão apresentados na Tabela 

5.3. 
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Tabela 5.3 - Resultados dos ensaios de microdureza Vickers efetuados próximo à região da borda do corpo de 

prova e na região central. 

Região Microdureza Região Microdureza 

Borda 184 Centro 199 

Borda 174 Centro 165 

Borda 166 Centro 157 

Borda 202 Centro 185 

Borda 199 Centro 184 

Borda 178 Centro 184 

Borda 188 Centro 180 

Borda 182 Centro 193 

Borda 164 Centro 156 

Borda 180 Centro 175 

    

Média 182 Média 178 

Desvio Médio 9 Desvio Médio 12 

 

Na Figura 5.16 estão apresentados os resultados das medições de microdureza da região central 

e da região próxima à superfície original da amostra. 

 
Figura 5.16 - Resultados de microdureza Vickers da região central e da região 

próxima à superfície original da amostra. 

Com base nas análises de microdureza da região da superfície e da região central pôde se 

concluir que as regiões apresentavam similaridade e que a região das heterogeneidades se 

tratava basicamente de ferrita. 
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5.6. Dilatometria 

Foram realizados 9 ensaios dilatométricos para avaliação das cinéticas de austenitização, 

decomposição da austenita e microestrutura formada em diferentes taxas de resfriamento. 

5.6.1. Cinética de Austenitização 

Todas as amostras foram aquecidas até a uma temperatura de 1000°C a uma taxa de 5°C/s de 

forma a promover a austenitização completa do aço. As variações dimensionais das nove 

amostras apresentaram comportamentos muito semelhantes durante o aquecimento, sugerindo 

boa representatividade para a determinação das temperaturas de início e fim de austenitização. 

A Figura 5.17 ilustra as curvas dilatométricas de aquecimento das nove amostras em um só 

gráfico. 

 

Figura 5.17 - Variação dimensional das amostras submetidas a uma taxa de aquecimento 

de 5°C/s até 1000°C para estudo da cinética de austenitização do material laminado. 

Foi aplicado o método das tangentes e a regra da alavanca (método da variação do volume 

específico) para determinação da fração instantânea de austenita para cada um dos nove ensaios. 

Os pontos de intersecção que determinam a temperatura de início e fim da austenitização (Ac1 

e Ac3) foram determinados como sendo, respectivamente, 798°C ±6 e 871°C ±2. A Figura 5.18 

ilustra o método das tangentes e as temperaturas Ac1 e Ac3 determinadas para cada ensaio 

realizado. 
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Figura 5.18 - (a) Aplicação do método das tangentes para determinação das temperaturas de início e fim de 

austenitização e (b) determinação dos valores médios de Ac1 e Ac3. 

A Figura 5.19 apresenta a evolução da austenitização do aço durante o aquecimento contínuo a 

5°C/s. Os pontos experimentais foram obtidos por meio da aplicação da Equação 3.19 que 

consiste na aplicação do método da variação de volume específico. Um ajuste não linear 

realizado utilizando a Equação 3.20 foi feito sobre os pontos experimentais. Um ajuste com 

R2=0,985 foi obtido na Equação 5.1 e as constantes K e T0 foram determinadas, como sendo, 

respectivamente, -2,3x10-4 e 781oC. 

 

Figura 5.19 - Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de 

austenitização do material em estudo a uma taxa de aquecimento de 5°C/s. 

(a) (b) 
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                                    ])781(103,2exp[1 24   Ty                       (5.1) 

Pode-se observar que a temperatura Ac1 determinada pela Equação 5.1 encontrada é de 781°C 

e a temperatura Ac3 calculada considerando y=0,99 é 922°C. 

O modelo matemático ajustado aos pontos experimentais fornece resultados de temperatura 

inicial e final menos conservadores quando comparado ao método das tangentes sendo que o 

método das tangentes fornece uma temperatura inicial de austenitização maior e uma 

temperatura fim de austenitização menor do que a calculada por meio da Equação 5.1. 

5.6.2. Cinética de Decomposição da Austenita 

Após austenitização, as amostras foram resfriadas sob taxas de resfriamento de 1°C/s, 3°C/s, 

5°C/s, 10°C/s, 20°C/s, 30°C/s, 50°C/s, 100°C/s e 200°C/s para avaliação da cinética de 

decomposição da austenita. A Figura 5.20 apresenta os perfis de variação dimensional em 

função da temperatura das amostras para as diferentes taxas de resfriamento avaliadas. 

 

Figura 5.20 - Variação dimensional em função da temperatura das amostras submetidas às 

variadas taxas de resfriamento aplicadas. 
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Na avaliação das cinéticas de decomposição da austenita foram também utilizados o método 

das tangentes e a regra da alavanca. Após o levantamento dos pontos experimentais, utilizando 

a Equação 3.19, uma equação para cada taxa de resfriamento foi obtida ajustando os pontos 

experimentais à Equação 3.20. Nas Figuras 5.21 até 5.29 estão apresentadas as variações 

dimensionais dos corpos de prova em função da temperatura e o ajuste da equação aos pontos 

experimentais para as variadas taxas de resfriamento. 

 
Figura 5.21 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 1°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 1°C/s. 

 
Figura 5.22 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 3°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 3°C/s. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 5.23 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 5°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 5°C/s. 

 
Figura 5.24 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 10°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 10°C/s. 

 
Figura 5.25 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 20°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 20°C/s. 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 5.26 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 30°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 30°C/s. 

  
 Figura 5.27 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 50°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 50°C/s. 

  
 Figura 5.28 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 100°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 100°C/s. 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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 Figura 5.29 - (a) Variação dimensional em função da temperatura da amostra submetida à taxas de resfriamento 

de 200°C/s e (b) Ajuste dos pontos experimentais a uma equação para descrever a cinética de decomposição da 

austenita a uma taxa de resfriamento de 200°C/s. 

As temperaturas Ar3 e Ar1 foram determinadas e pode-se observar que elas foram fortemente 

influenciadas pela taxa de resfriamento do material a que o material foi submetido, como 

esperado, de forma que quando é aplicada uma maior a taxa de resfriamento, menores as 

temperaturas Ar3 e Ar1. A Figura 5.30 apresenta os resultados obtidos para início e fim de 

transformação no resfriamento contínuo pela aplicação do método das tangentes. 

 

Figura 5.30 - Influência das taxas de resfriamento sobre as temperaturas de 

início (Ar3) e fim (Ar1) de decomposição austenítica. 

Na Figura 5.31 estão apresentadas as temperaturas Ar3 a Ar1 determinadas pelo método das 

tangentes em comparação com as calculadas pelas equações levantadas por intermédio do ajuste 

não linear aos pontos experimentais. Pode-se observar que as temperaturas Ar3 determinadas 

(a) (b) 
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pelo método das tangentes são menores em comparação com os valores calculados, enquanto 

Ar1 são maiores. 

 

Figura 5.31 - Temperaturas (a) Ar3 a (b) Ar1 determinadas pelo método das tangentes em comparação com as 

calculadas pelas equações levantadas através do ajuste não linear de uma equação aos pontos experimentais. 

A partir dos dados levantados pelo método das tangentes, um diagrama TRC foi gerado. O 

diagrama TRC gerado está apresentado na Figura 5.32. 

 

Figura 5.32 - Diagrama TRC determinado por meio da aplicação do método das tangentes para interpretação 

dos dados gerados no ensaio com o material em estudo. 

(a) (b) 
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5.6.3. Microestrutura a diferentes taxas de resfriamento 

As amostras resfriadas nas taxas de 1°C/s, 10°C/s, 50°C/s e 100°C/s foram selecionadas para 

verificação da microestrutura obtida. Foi efetuado um corte no meio da seção transversal dos 

corpos de prova de dilatometria e a preparação metalográfica foi executada. 

O corpo de prova resfriado a 1°C/s apresentou uma microestrutura composta de ferrita poligonal 

e perlita basicamente. Os grãos formados se apresentaram de forma grosseira. Imagens geradas 

pelo microscópio óptico estão apresentadas na Figura 5.33. 

 

Figura 5.33 - Micrografia do CP de dilatometria resfriado a 1°C/s (a) aumento de 200 X e (b) aumento de 

1000X – MO- Ataque Nital 4%. 

Imagens obtidas com o auxílio do MEV são apresentadas na Figura 5.34 onde pode ser 

observada a perlita bem formada com aspecto lamelar na amostra resfriada a 1°C/s. 

 

Figura 5.34 - Micrografias geradas por MEV do CP resfriado a 1°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 

1000X – MEV – Ataque Nital 4%. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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A microestrutura formada após resfriamento a uma taxa de 10°C/s apresentou um considerável 

refinamento dos grãos ferríticos quando comparado à amostra resfriada a 1°C/s. A 

microestrutura foi constituída basicamente por ferrita quase-poligonal e perlita degenerada. A 

Figura 5.35 apresenta as micrografias obtidas por microscopia ótica do CP resfriado a uma taxa 

de 10°C/s. 

 

Figura 5.35 - Micrografia do CP resfriado a 10°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 1000X – MO – 

Ataque Nital 4%. 

As imagens obtidas com o auxílio do MEV são apresentadas na Figura 5.36 onde pode ser 

observado com maior detalhe a perlita degenerada formada na microestrutura quando resfriada 

a 10°C/s. 

 

Figura 5.36 - Micrografias geradas por MEV do CP resfriado a 10°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 

1000X – MEV – ataque Nital 4%. 

A microestrutura formada no corpo de prova resfriado a 50 °C/s foi constituída 

majoritariamente por ferrita granular e acicular e agregados eutetóides (perlita degenerada e 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 
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pequena fração de bainita). Uma pequena fração de constituinte MA foi observada. Na Figura 

5.37 estão apresentadas as micrografias da amostra resfriada a 50°C/s. 

 

Figura 5.37 - Micrografia do CP resfriado a 50°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 1000X – MO – 

Ataque Nital 4%. 

As imagens obtidas com o auxílio do MEV apresentadas na Figura 5.38 demonstram com maior 

detalhe a perlita degenerada, pequena fração de bainita e o constituinte MA formados na 

microestrutura quando resfriada a uma taxa de 50°C/s. 

 

Figura 5.38 - Micrografias geradas por MEV do CP resfriado a 50°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 

1000X – MEV – ataque Nital 4%. 

Para verificação da presença do microconstituinte MA, as amostras foram atacadas com o 

reativo Le Pera e reativo Klemm [49]. As micrografias geradas após ataque com o reativo Le 

Pera estão apresentadas na Figura 5.39 e com o reativo Klemm na Figura 5.40. Em ambas as 

imagens o microconstituinte MA é destaque na cor branca enquanto as outras regiões se 

apresentam escurecidos. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 5.39 - Micrografia do CP resfriado a 50°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 1000X – MO - 

ataque reagente Le Pera. 

 

Figura 5.40 - Micrografia do CP resfriado a 50°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 1000X – MO - 

ataque reagente Klemm. 

A microestrutura formada sob o resfriamento a uma taxa de 100°C/s é constituída por ferrita 

acicular, perlita degenerada e bainita. Observa se pequena fração de MA assim como na amostra 

resfriada a 50°C/s. A Figura 5.41 apresenta as micrografias geradas a partir da amostra resfriada 

a uma taxa de 100°C/s. 

 

Figura 5.41 - Micrografia do CP resfriado a 100°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 1000X – MO – 

ataque Nital 4%. 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Na Figura 5.42 podem ser observados os microconstituintes bainita e MA. 

 

Figura 5.42 - Micrografias geradas por MEV do CP resfriado a 100°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 

1000X – MEV – Ataque Nital 4%. 

As micrografias geradas após ataque com o reativo Le Pera estão apresentadas na Figura 5.43 

e com o reativo Klemm na Figura 5.44 para evidenciar a presença do microconstituinte MA. 

 

Figura 5.43 - Micrografia do CP resfriado a 100°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 1000X – MO - 

ataque com reagente Le Pera. 

 

Figura 5.44 - Micrografia do CP resfriado a 100°C/s (a) aumento de 200X e (b) aumento de 1000X – MO - 

ataque com reagente Klemm. 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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5.6.4. Avaliação das características de processo e do material obtido 

Para avaliação do processamento termomecânico é necessário se fazer uma correlação das 

características apresentadas pelo material obtido e as etapas de planejamento e de 

processamento na laminação controlada. O tamanho do grão austenítico antes da transformação 

de fases tem forte influência sobre o tamanho de grão ferrítico final, assim, uma matriz de grãos 

austeníticos mais refinados se transforma em uma matriz ferrítica mais refinada [50]. O 

processo de reaquecimento de placas, as reduções durante o desbaste, os parâmetros da etapa 

de espera, a redução durante a fase de acabamento e o modo do resfriamento final influenciam 

diretamente o resultado final. 

O processo de reaquecimento das placas foi realizado de forma satisfatória para contribuir com 

o resultado desejado final que era a obtenção de uma microestrutura com alto refinamento do 

grão ferrítico. Todas as tarefas principais do processo de reaquecimento das placas foram 

executadas sendo elas; i) o amaciamento do material para diminuição das cargas de laminação; 

ii) austenitização completa em todas as direções e iii) a dissolução completa dos diversos 

compostos precipitados, principalmente dos carbonetos de nióbio. 

Devido às necessidades industriais de produtividade e de transições de temperatura, as placas 

foram reaquecidas até uma temperatura de 1220°C que não era necessária, isto baseado nas 

temperaturas mínima para a solubilização dos microligantes calculadas por meio das Equações 

3.7 e 3.9 para este aço e que foram, respectivamente, 1155°C e 1061°C [28]. Outro aspecto no 

processo de reaquecimento que não era necessário e foi realizado devido às restrições do cenário 

industrial, foi o tempo de residência do material dentro do forno de reaquecimento que superou 

4 horas. Nos estudos desenvolvidos por Schiavo, os tempos de encharque não interferiram 

significativamente na Tnr do material estudado por ele [29]. É possível que, pela execução do 

processo de reaquecimento das placas à uma temperatura maior do que a necessária para 

solubilização dos microligantes e por um tempo elevado de residência dentro do forno, o 

material desenvolveu uma microestrutura austenítica com grãos mais grosseiros do que se 

comparado com um material hipoteticamente reaquecido nas condições ideais para o início do 

processo de laminação. 

Para se permitir a solubilização do Nb sem o crescimento exagerado dos grãos austeníticos 

dentro do forno de reaquecimento devido à elevada temperatura e ao alto tempo de residência, 

a adição de Ti numa proporção de 0,01 a 0,02% pode ser realizada [51]. A Figura 5.45 ilustra 



118 

 

a discussão onde a temperatura de desenfornamento praticada para o aço em estudo poderia 

acarretar em um tamanho de grão austenítico inicial de aproximadamente 170mm. Nela pode 

ser observado também o tamanho do grão austenítico em função da temperatura quando existe 

a adição de Ti na liga. 

 

Figura 5.45 - Tamanho do grão austenítico em função da temperatura de solubilização de alguns microligantes 

com o posicionamento da temperatura de desenfornamento do material em estudo neste trabalho (Adaptado de 

[30]). 

A temperatura e o tempo de residência do material no interior dos fornos de reaquecimento e 

sua contribuição para geração de grãos austeníticos mais grosseiros está ilustrado na Figura 

5.38 onde observa-se que o grão austenítico se torna mais grosseiro com o aumento da 

temperatura do material e do tempo de residência. Também ilustrado na Figura 5.46 está o 

tamanho do grão austenítico em função da temperatura e do tempo de residência quando há a 

adição de 0,015% Ti na liga. 

Temperatura [°C]
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Figura 5.46 - Tamanho do grão austenítico em função da temperatura do material e do tempo de encharque para 

um aço (a) sem adição de Ti e (b) com adição de 0,015% Ti (Adaptado de [50]). 

O processo de desbaste do material apresentou as melhores características para obtenção do 

maior refinamento de grão final. Os objetivos principais do processo de desbaste foram reduzir 

o tamanho do grão austenítico, quando ainda no regime da recristalização estática, e reduzir a 

espessura da placa até a espessura do esboço. Para que as deformações promovidas durante os 

passes de desbaste atingissem a microestrutura central do material, alto nível de deformação 

plástica foi aplicado. 

Para que seja realizado o condicionamento da austenita de forma adequada durante o processo 

de desbaste, deve ser objetivada uma redução plástica do material total na fase de desbaste de 

60%. Em adição, o mínimo de 15% de redução relativa por passe é desejado para que o efeito 

do tamanho de grão austenítico inicial elevado seja minimizado. Na Figura 5.47 está ilustrado 

o efeito da deformação por passe e da redução total durante os passes de desbaste na diminuição 

do tamanho de grão austenítico. Pode ser observado que, mesmo partindo de tamanhos de grão 

bem diferentes em virtude das práticas de reaquecimento, o tamanho de grão austenítico final 

não apresenta diferenças consideráveis no refinamento [51]. 
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Figura 5.47 - Efeito da deformação por passe e da redução total durante os passes de desbaste na diminuição do 

tamanho de grão austenítico para diferentes temperaturas de desenfornamento (Adaptado de [51]). 

As reduções relativas efetuadas na laminação de desbaste do material em estudo foram 

superiores ou iguais a 15%. A redução total na fase de desbaste foi de 84,54%. Considerando o 

nível de deformação plástica aplicada por passe e a deformação plástica total no processo de 

desbaste, pode-se concluir que o tamanho de grão austenítico obtido após desbaste foi adequado 

e que os efeitos do reaquecimento da placa de forma inadequada nos aspectos de temperatura 

final e tempo de residência foi eliminado. Na Figura 5.48 estão apresentadas a espessura após 

cada passe de desbaste e a redução relativa calculada com os dados de espessura de entrada e 

saída. Nela pode ser verificada a redução total no processo de desbaste de 84,54%. 
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Figura 5.48 - Espessura após cada passe de desbaste e a redução relativa calculada com os dados de espessura 

de entrada e saída. 

Para um adequado empanquecamento do grão austenítico na fase de acabamento, uma redução 

total na fase de acabamento de 70% deve ser aplicada. Isto permite que haja um grau de 

deformação do grão austenítico adequado e homogêneo ao longo da espessura do material 

laminado [51]. O tamanho do grão austenítico no fim do processo de desbaste e a redução total 

durante o processo de acabamento influenciam diretamente no tamanho do grão ferrítico final. 

Na Figura 5.49 está ilustrada a relação entre o tamanho de grão austenítico inicial e o tamanho 

de grão ferrítico final em dependência da redução total na etapa de acabamento. Pode ser 

verificado que as reduções plásticas maiores favorecem a obtenção de grãos ferríticos mais 

refinados após a transformação de fases. 

Redução total de  
84,54%
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Figura 5.49 - Relação entre o tamanho de grão austenítico inicial e o tamanho de grão ferrítico 

final em dependência da redução total no processo de acabamento (Adaptado de [50]). 

O processo de acabamento do material em estudo foi realizado objetivando se alcançar as 

máximas reduções possíveis. As reduções relativas em todos os passes foram superiores a 30% 

sendo o processo de acabamento realizado em três passes. A razão entre a espessura na qual foi 

realizada a espera e a espessura final de acabamento foi de 3,57 vezes resultando em uma 

redução total de 72%. Considerando os dados do processo de acabamento, pode se concluir que 

o processo de acabamento foi efetuado de forma adequada. 

Um aspecto muito importante a ser observado na avaliação do processamento termomecânico 

é a temperatura de reinício da laminação. Para que haja homogeneidade no condicionamento 

da austenita ao longo da espessura do material, tem que ser garantido que toda a seção esteja a 

uma temperatura abaixo da Tnr. Deve ser considerado então que a temperatura na superfície do 

material deve ser mais baixa levando em consideração que o centro da tira estará em uma 

temperatura mais elevada [51]. 

A temperatura de reinício de laminação para o material em estudo foi definida em 945°C 

utilizando a Equação 3.16 que é adequada para definição da Tnr em função dos elementos de 

liga do aço considerando um fator de eficiência de 80% dos microligantes [32]. A temperatura 

de reinício de laminação executada foi de 839°C e, portanto, bem próxima à temperatura Tnr 

calculada. A temperatura de reinício em 839°C foi a temperatura calculada para a região central 

da espessura da tira podendo esta ter algum desvio. A heterogeneidade apresentada na região 
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central da espessura da tira, já exposta previamente nas Figuras 5.11, 5.12 e 5.13, sugere que a 

temperatura de reinicio não foi baixa o suficiente e que esta região provavelmente passou pelo 

processo de recristalização estática não desejada nesta fase do processamento. 

Outro aspecto importante a ser observado quando se trata da temperatura de reinício é que os 

laminadores tipo Steckel apresentam uma particularidade importante na evolução da 

temperatura que é a utilização dos fornos bobinadeira. Quando o material em processo está em 

uma espessura abaixo de 25mm e com um comprimento elevado, este é direcionado para dentro 

dos fornos para evitar uma diminuição acentuada de temperatura acentuada. Estes fornos têm 

potência suficiente para que seja mantida a temperatura do material. Desta forma, neste 

trabalho, como os passes de acabamento do material em estudo foram realizados utilizando os 

fornos bobinadeira, a temperatura do material não sofreu a queda esperada. 

Considerando que a temperatura calculada pelos modelos matemáticos para o centro da tira é 

passível de desvios e que a utilização dos fornos bobinadeira acarreta em uma baixa diminuição 

de temperatura durante o processo de acabamento, uma margem de segurança para temperatura 

de reinício se torna necessária para um futuro experimento ou processamento termomecânico 

do aço em estudo. 

As transformações microestruturais que um metal sofre durante a conformação a quente podem 

ser visualizadas numa curva de TME (Tensão Média de Escoamento) em função do inverso da 

temperatura absoluta [25]. A TME aumenta na medida que a temperatura do material laminado 

diminui. Quando existe a recristalização estática há o amaciamento total após executado o 

passe, neste caso, a TME apresenta uma elevação moderada devido à queda de temperatura. 

Quando existe o retardo da recristalização ou supressão da recristalização, parte da deformação 

é acumulada para o passe seguinte, assim o acréscimo da TME se torna mais acentuado. Quando 

da ocorrência do acúmulo de deformação ao ponto de desencadear a recristalização dinâmica e 

metadinâmica, acontece um amaciamento imediato e completo do material causando uma 

diminuição da TME [52]. A Figura 5.50 ilustra uma laminação hipotética de 5 passes onde há 

recristalização estática, dinâmica/metadinâmica e a não recristalização. 
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Figura 5.50 - Evolução da TME em uma laminação hipotética em cinco passes de laminação onde pode ser 

observada a associação do declive formado pelos valores da TME em dependência do regime de recristalização 

(Adaptado de [52]). 

Afim de investigar o processamento termomecânico do material em estudo neste trabalho e se 

o condicionamento da austenita foi executado da forma adequada, a interpretação da TME 

calculada a partir dos dados de processo em função da temperatura foi utilizada. Na Figura 5.51 

são apresentados a TME calculada a partir dos dados de processo de cada tira em função do 

inverso da temperatura absoluta da laminação em cada passe de laminação. 

Pode se notar que os três primeiros passes de laminação apresentaram um valor de TME 

relativamente baixo quando comparados aos demais passes de desbaste. Isto se deve à limitação 

de redução nos primeiros passes de desbaste devido a condições geométricas na interação entre 

os cilindros de trabalho e o material laminado e não devido à limitação da carga de laminação. 

Nos outros três passes de desbaste, a TME apresentou um incremento moderado indicando que 

havia a ocorrência da recristalização estática. Nos três passes de acabamento realizados após a 

espera para atingimento da temperatura de não recristalização, houve um incremento 

considerável na TME ultrapassando o patamar de 200MPa e um incremento a cada passe mais 

acentuado indicando que havia um acúmulo de deformação plástica a cada passe de laminação 

e consequentemente um regime de não recristalização total ou parcial. 
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Figura 5.51 - TME calculada a partir dos dados de processo em função do inverso da temperatura absoluta de 

cada passe de laminação. 

Pode ser observado também na Figura 5.51 que a Tnr obtida para o material em estudo, 

considerando o cruzamento das linhas de tendência geradas a partir dos dados de TME para o 

processo de desbaste e de acabamento foi de 946,51°C. Considerando que a temperatura 

calculada por meio da Equação 3.16 foi de aproximadamente 945°C, pode se concluir que a 

utilização desta metodologia é adequada para definição do processo de laminação 

termomecânica do aço microligado em estudo. 

Outro aspecto observado na Figura 5.51 é que os passes de acabamento foram realizados 

imediatamente após se alcançar a temperatura encontrada para Tnr. Para se verificar de uma 

forma alternativa o comportamento da TME durante o processamento do material, este dado foi 

colocado em função do passe de laminação. Na Figura 5.52 está ilustrada a TME em função do 

passe de laminação. Pode ser observado que a inclinação da reta nos passes de acabamento (7, 

8 e 9) não foi alterada significativamente sugerindo que a recristalização não foi totalmente 

suprimida. As razões pelas quais estas características se apresentaram podem ser i) a 

temperatura de reinício definida foi muito próxima à Tnr calculada (e posteriormente medida) 

havendo assim, a possibilidade de que alguma parte da seção ao longo da espessura estivesse 

acima da Tnr e, portanto, sob o regime de recristalização estática e ii) que o teor de Nb presente 

na liga não fosse o suficiente para maior supressão da recristalização. Esta análise da TME 
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reforça a hipótese de que a região central da espessura da tira estaria acima da Tnr sendo esta a 

razão pela qual a microestrutura apresentou a heterogeneidade observada nesta região. 

 

Figura 5.52 - Tensão Média de Escoamento calculada em função do passe de laminação para cada tira 

laminada. 

A heterogeneidade da microestrutura final pode causar problemas para obtenção de um aço com 

tenacidade ao impacto homogênea e em níveis adequados [53]. O aço obtido a partir da 

laminação termomecânica projetada neste estudo obteve resultados muito atraentes no aspecto 

de tenacidade ao impacto e de temperatura de transição dúctil-frágil. Ajustes na temperatura de 

reinício da laminação são necessárias para geração de uma microestrutura mais homogênea ao 

longo da espessura e, consequentemente, a obtenção de um aço maior tenacidade e temperatura 

de transição dúctil-frágil mais baixa, além da maior estabilidade destes resultados quando da 

produção em série do material. 

O resfriamento do material após a laminação foi realizado com a utilização da mais alta taxa de 

resfriamento possível por meio da utilização do equipamento laminar cooling. Com base nas 

temperaturas calculadas para a superfície da tira enquanto estava submetida ao resfriamento 

acelerado foi gerado o gráfico apresentado na Figura 5.53. Nele, pode-se observar que a taxa 

de resfriamento instantânea variou enquanto o material era resfriado e que a taxa mínima de 

resfriamento foi de 33,92°C/s na região de mais alta temperatura e, na região de ajuste fino, 

entre as temperaturas de 583,83°C e 564,28°C, foi de 14,98°C/s. 
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Outro ponto importante a ser observado é que houve uma recuperação da temperatura da 

superfície após a interrupção do resfriamento, sendo esta recuperação, consequência do 

gradiente de temperatura entre o centro da espessura do material e a superfície. Pode-se inferir 

que a temperatura na região central da tira após o resfriamento acelerado foi maior do que 580°C 

podendo ter chegado a até 600°C. 

 

Figura 5.53 - Ilustração em azul das temperaturas calculadas para a superfície da tira ao longo do resfriamento 

acelerado e em vermelho as taxas de resfriamento intantâneas durante o resfriamento. 

Analisando os dados levantados por meio dos ensaios de dilatometria no material em estudo, 

pode-se inferir que a microestrutura apresentada poderia ser melhorada pela aplicação de 

resfriamento com características levemente diferentes. Na Figura 5.54 está apresentada a curva 

TRC determinada experimentalmente e o esboço de como foi efetuado o resfriamento do 

material em estudo após a laminação. Pode se perceber que o resfriamento foi interrompido 

antes do fim da transformação de fases e que o fim da transformação aconteceu sob o 

resfriamento ao ar. Esta discussão é relativa à superfície do material, mas, considerando o centro 

da espessura da tira, a temperatura de interrupção do resfriamento acelerado foi ainda maior 

sendo esta, em torno de 600°C. Esta afirmação é possível devido ao fato de que houve uma 

recuperação de temperatura da superfície observada na Figura 5.53 devido à condução de calor 

entre a região central da espessura da tira e a superfície. 
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Figura 5.54 - Curva TRC determinada experimentalmente e o esboço de como foi efetuado o resfriamento do 

material em estudo após a laminação. 

Fazendo um comparativo entre as microestruturas obtidas por meio da aplicação de taxas 

contínuas de resfriamento de 10°C/s e de 50°C/s com a microestrutura obtida por meio do 

processamento industrial do aço em estudo, verifica-se que a microestrutura encontrada no 

processo industrial foi compatível com a microestrutura obtida nos ensaios dilatométricos. 

Na Figura 5.55 estão apresentadas as micrografias do aço estudado após ensaios dilatométricos 

em diferentes taxas e do aço obtido no processamento industrial. Na Figura 5.55 (a) e 5.55 (b) 

são as microestruturas obtidas no ensaio dilatométrico e, em (c) e (d) as microestruturas obtidas 

no processamento industrial. Em (a) pode ser observada uma microestrutura formada de ferrita 

quase-poligonal e perlita degenerada obtida pelo resfriamento a uma taxa de resfriamento 

contínua de 10°C/s e em (b) uma microestrutura constituída por ferrita granular e acicular e 

agregados eutetóides (perlita degenerada e pequena fração de bainita) obtida pelo resfriamento 

a uma taxa de resfriamento contínua de 50°C/s. No processamento industrial apresentado em 

(c) e (d), sendo a microestrutura da região a ¼ da espessura da tira e na região central 

respectivamente, pode ser observada uma microestrutura formada por ferrita com um aspecto 

acicular e perlita degenerada. Na região central da espessura da tira pode ser observada uma 
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heterogeneidade que provavelmente foi consequência de características do processo de 

laminação e agravada pela condição do resfriamento contínuo. 

 

Figura 5.55 - Microestrutura do aço em estudo após ensaio dilatométrico a uma taxa de 10°/s em (a) e de 50°C/s 

em (b) (MO – aumento 200X) comparada com a microestrutura do aço após processamento industrial em (c) na 

região a ¼ da espessura e em (d) na região central da espessura (MO – aumento 100X). 

Conforme verificado nos ensaios de dilatometria, as taxas de resfriamento necessárias para 

obtenção do microconstituinte bainítico no aço em estudo são da ordem de 50°C/s e, portanto, 

não possíveis de se conseguir com o equipamento utilizado e nas condições determinadas para 

este estudo (velocidade de processamento e dimensional da tira laminada). Para obtenção do 

microconstituinte bainítico a taxas de resfriamento consideravelmente menores, seria 

necessária a adição de maior teor de Nb ou adição de Mo promovendo assim a supressão da 

transformação da perlita [9]. Na Figura 5.56 está ilustrado um diagrama TRC gerado a partir de 

um aço API 5L X80 com adição de maior teor de Nb e adição de Mo. 

a) b)

c) d)
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Figura 5.56 - Diagrama TRC gerado a partir de um aço API 5L X80 com adição de maior teor de 

Nb e adição de Mo (Adaptado de [9]). 

Os diagramas TRC são ferramentas que podem ser usadas para definição da composição 

química dos aços e o correto planejamento do processamento para obtenção de microestruturas 

adequadas e propriedades mecânicas atrativas de uma forma muito eficiente no aspecto 

econômico [54]. Neste trabalho, a cinética de decomposição da austenita foi determinada de 

forma a ajudar a compreender os efeitos do processamento industrial no aço em estudo e 

verificar o potencial adicional para o aprimoramento deste processamento visando a obtenção 

de um produto de melhor desempenho. 

A decomposição da austenita em resfriamento contínuo apresenta características diferentes em 

função i) da composição química do aço, ii) das condições de resfriamento e iii) das condições 

microestruturais prévias da austenita antes do início do resfriamento [34]. Para o presente 

estudo, ensaios de dilatometria sem aplicação de deformação prévia foram realizados, sendo 

então o resfriamento contínuo iniciado a partir de uma microestrutura austenítica recristalizada. 

No processamento industrial, o resfriamento acelerado foi executado a partir de uma 

microestrutura austenítica encruada devido às estratégias do processamento termomecânico 

adotadas.  Devido a este aspecto, existem diferenças consideráveis que devem ser levadas em 

conta na interpretação dos dados obtidos no ensaio realizado para este estudo. 
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A condição microestrutural da austenita antes do resfriamento contínuo e transformação é 

caracterizada por i) microestrutura recristalizada ou não; ii) tamanho de grão austenítico; iii) 

quantidade de defeitos planares, tais como bandas de deformação e maclas; iiiv) distribuição de 

precipitados e elementos químicos em solução [34]. Na Figura 5.57 está ilustrado o efeito do 

tamanho de grão austenítico inicial e o efeito da deformação plástica aplicada por compressão 

antes do início da transformação de fases na cinética de decomposição da austenita para um aço 

microligado ao Nb e Ti. No primeiro caso (Figura 5.57-a), grãos austeníticos maiores oferecem 

menor quantidade de sítios de nucleação de grãos ferríticos causando assim um abaixamento 

das temperaturas de início e fim da transformação de fases Ar3 e Ar1. No segundo caso ilustrado 

(Figura 5.57-b), a aplicação de deformação no aço promoveu um aumento da densidade de 

sítios de nucleação de grãos ferríticos por unidade de volume, causando assim um aumento das 

temperaturas de início e fim da transformação Ar3 e Ar1. 

 

Figura 5.57 - (a) Efeito do tamanho de grão austenítico inicial e (b) efeito da deformação aplicada por 

compressão antes do início da transformação de fases na cinética de decomposição da austenita para um aço 

microligado ao Nb e Ti [34]. 

A condição da austenita deformada antes do início da transformação favorece a formação de 

uma microestrutura composta por ferrita poligonal que está associada à elevação da temperatura 

Ar3 pelo aumento da densidade de sítios de nucleação [34]. Em estudos realizados por Cizek 

et. al., onde foram investigados os efeitos do resfriamento contínuo, para uma condição inicial 

de austenita deformada comparada à condição de austenita recristalizada, na curva TRC de um 

determinado aço microligado ao Nb e Ti, foi observado que o campo de formação da ferrita 

poligonal é ampliado enquanto os campos de formação de constituintes de baixa temperatura 

como ferrita granular e ferrita bainítica são diminuídos [55]. Na Figura 5.58 podem ser 

observados os resultados obtidos a partir de ensaios de dilatometria de um aço microligado ao 

Nb e Ti, com adição de Mo, numa condição de austenita recristalizada em (a) e numa condição 

de austenita deformada em (b). 

a) b)
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Figura 5.58 - Curvas TRC de um aço microligado ao Nb, Ti e Mo; resfriado a partir de 875°C a diversas taxas 

de resfriamento tendo como condição inicial uma microestrutura austenítica recristalizada em (a) e uma uma 

microestrutura austenítica deformada em (b). BF-Bainita/Ferrita; GF- Ferrita Granular; QF- Ferrita Quasi-

Poligonal; PF- Ferrita/Perlita (Adaptado de [55]). 

Nos ensaios de dilatometria do material em estudo foi possível se verificar que para a geração 

de uma microestrutura composta por ferrita acicular e pequena fração de bainita foi necessária 

a aplicação de uma taxa de resfriamento de 50°C/s sendo que a microestrutura austenítica inicial 

estava totalmente recristalizada. Resultados obtidos em estudos com aços de composição 

química similar e com a aplicação de deformação plástica prévia da austenita antes do 

resfriamento acelerado demonstraram que a condição de austenita deformada favorece a 

formação de ferrita poligonal [34] e [55]. Baseado nestes fatos, para o aço em estudo no presente 

trabalho, não é possível a obtenção de constituinte bainítico no processamento industrial devido 

à limitação da taxa de resfriamento e da condição inicial deformada da austenita intrínseca à 

estratégia de laminação controlada. Para obtenção de microconstituinte bainítico se faria 

necessária a alteração da composição química do mesmo. 

Na Figura 5.59 está apresentado um comparativo entre a temperatura Ar3 calculada utilizando 

a Equação 3.17, que só leva em consideração a composição química do aço, e a temperatura 

Ar3 calculada utilizando o modelo matemático desenvolvido no estudo de Santos, que leva em 

consideração a quantidade de deformação plástica acumulada antes do início da transformação 

de fases austenita-ferrita [34]. Para o cálculo da temperatura Ar3, foi utilizada a composição 

química do aço estudado por Santos, uma deformação plástica de 0,20 no último passe antes da 

parada para resfriamento (último passe de desbaste), uma deformação plástica acumulada total 

abaixo da Tnr variando de 0 a 1,8 (passes de acabamento) e resfriamento acelerado posterior a 

uma taxa de resfriamento de 0,3°C/s. Pode se perceber que a temperatura Ar3 varia em função 

da deformação aplicada sendo que, quanto maior for a deformação plástica aplicada a 

temperaturas abaixo da Tnr mais elevada é a Ar3. 
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Figura 5.59 - Comparativo entre a temperatura Ar3 calculada por meio da Equação 3.17 e pelo modelo 

desenvolvido por Santos em função da deformação plástica aplicada abaixo da Tnr para um aço microligado ao 

Nb [34] 

Levando em consideração que as temperaturas Ar3 e Ar1 são fortemente influenciadas pela 

taxa de resfriamento e pela condição inicial da austenita antes do início do resfriamento 

acelerado, um abaixamento na temperatura definida para reinício de laminação deve ser 

cuidadosamente estudado. A temperatura Ar3 diminui com o aumento da taxa de resfriamento 

e aumenta com o aumento da deformação plástica acumulada na austenita sendo assim, efeitos 

opostos. Portanto, é de se supor que a temperatura Ar3 calculada por meio da Equação 3.17 seja 

bem próxima da temperatura Ar3 real do material em estudo devido ao fato de que foram 

aplicadas elevadas deformações plásticas nos passes de acabamento e alta taxa de resfriamento. 

Na Figura 5.60 estão apresentados os valores de temperatura propostos para cada passe em um 

futuro experimento de processamento do aço estudado onde foi definida a temperatura de 

reinício de processo após espera em 900°C sendo esta 45°C a menos do que a temperatura Tnr 

calculada por meio da Equação 3.16. Está representada também na Figura 5.60 uma linha 

indicando a mínima temperatura final de laminação sendo esta, acima em 45°C da temperatura 

Ar3 calculada por meio da Equação 3.17. Esta estratégia de laminação controlada é uma 

proposta baseada nas análises feitas no presente estudo de forma a se obter um produto da 

laminação com a mesma liga com características ainda mais atraentes nos aspectos de 

resistência mecânica a tração e a tenacidade ao impacto. 
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Figura 5.60 - Temperaturas de processamento do material em estudo sugeridas para um futuro experimento com 

destaque às temperaturas de processamento durante a laminação de acabamento com valores de segurança 

definidos para reinício de laminação e laminação de acabamento. 
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6. CONCLUSÕES 

Um aço com baixo teor de C, alto teor de Mn e microligado ao Nb, adequado para obtenção de 

graus especificados na norma API5L, foi processado em um laminador de tiras a quente com 

cadeira tipo Steckel seguindo estratégias consolidadas de laminação termomecânica para 

obtenção de três tiras na espessura de 9,50mm. O material obtido por meio do processamento 

termomecânico foi analisado comportamentalmente e apresentou limite de escoamento mínimo 

de 473MPa e limite de resistência mínimo de 549MPa. A razão elástica média foi de 86% e o 

alongamento obtido de 38%. 

Os resultados obtidos de resistência à tração no aço em estudo, provavelmente, atendem com 

boa margem à especificação do grau X60 e com uma margem de 20MPa à especificação do 

grau X65, desconsiderando o efeito Bauschinger. 

O alongamento de 38% medido em ensaio de tração é um resultado atrativo do ponto de vista 

para a conformação mecânica do material, sendo ele adequado para fabricação de dutos. 

Nos ensaios de tenacidade ao impacto e no levantamento da curva de transição dúctil-frágil 

foram obtidos resultados de energia absorvida à temperatura ambiente em torno de 150Joules 

para um corpo de prova subzise de 7,5mm de espessura à temperatura ambiente e a fragilização 

das amostras ocorreu a temperaturas abaixo de -50°C. No aspecto tenacidade, o material obtido 

atendeu plenamente aos requisitos da norma API5L. 

A microestrutura do aço foi composta basicamente de ferrita acicular e perlita degenerada com 

um tamanho de grão médio da ordem de 3,6mm. Não houve formação de microconstituinte 

bainítico ou martensítico. As propriedades mecânicas de resistência a tração e de tenacidade ao 

impacto alcançadas foram consequência basicamente dos mecanismos de endurecimento por 

solução sólida, pela formação de precipitados de Nb e, principalmente, pelo refino de grãos. 

Heterogeneidades na região central da espessura da tira foram encontradas onde o tamanho de 

grão ferrítico não foi possível de se determinar. Estas heterogeneidades se apresentaram como 

ilhas na microestrutura e se tratavam basicamente de ferrita. Os resultados de tenacidade ao 

impacto obtidos não foram significativamente comprometidos pela heterogeneidade mas 

poderiam ser melhores se fosse gerada uma microestrutura mais homogênea. 
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Nos ensaios de dilatometria foi possível verificar que maiores taxas de resfriamento causaram 

uma diminuição da temperatura Ar1 e Ar3 para o material em estudo conforme esperado. Para 

taxas de resfriamento mais baixas houve a formação de uma microestrutura composta por ferrita 

poligonal e perlita enquanto a taxas mais elevadas foram obtidas microestruturas compostas de 

ferrita acicular e granular com pequena geração do microconstituinte bainítico e MA. 

Os efeitos da deformação prévia nos corpos de prova antes do resfriamento acelerado não foram 

verificados no ensaio de dilatometria do presente estudo e, portanto, ponderações adequadas 

quando da comparação com o processo industrial foram realizados. Em estudos desenvolvidos 

por outros autores em aços microligados ao Nb, onde houve a deformação prévia da austenita 

antes do início do resfriamento acelerado, foi possível observar que a formação de ferrita e 

perlita são favorecidas devido a maior densidade de pontos de nucleação de grãos ferríticos. 

Considerando que a formação de bainita requer uma alta taxa de resfriamento no ensaio de 

dilatometria realizado no aço em estudo e o efeito da condição da austenita deformada nas 

microestruturas formadas dificulta a formação de tal microestrutura, foi possível concluir que 

o aço em estudo não é adequado para obtenção de uma microestrutura com fração de bainita 

pro meio do processamento industrial. 

O processo de reaquecimento foi realizado de forma adequada do ponto de vista de 

solubilização de microligantes, mas, devido a restrições de produtividade e sequenciamento 

requeridas no processo industrial, o tempo de residência do material dentro do forno e a 

temperatura de encharque foram elevados podendo ocasionar no início de processamento do 

material em estudo com uma microestrutura mais grosseira. A solubilização dos microligantes 

no processo de reaquecimento do material é o resultado mais importante visto que o efeito do 

tamanho de grão austenítico inicial é minimizado nos processos subsequentes. Adição de Ti na 

liga do aço é uma alternativa para controle do tamanho de grão austenítico inicial. 

O processo de desbaste foi realizado em 6 passes de laminação com a aplicação das maiores 

reduções possíveis. As reduções variaram de 15% a 39% configurando assim uma estratégia 

adequada para o refinamento do grão austenítico para o início da espera para resfriamento até 

a temperatura Tnr. O efeito do grão austenítico inicial mais grosseiro foi minimizado com base 

em estudos realizados por outros autores para melhorias no processamento termomecânico. 

A etapa de espera foi definida com base no cálculo da Tnr considerando um fator de eficiência 

de 80% para os microligantes. A laminação foi retomada quando a temperatura calculada para 
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a região central da espessura da tira era igual à Tnr calculada. A heterogeneidade na região 

central da espessura sugere que a temperatura de reinício não foi baixa o suficiente e que, 

provavelmente, esta região não estava sob o regime de não recristalização. Considerando que o 

modelamento da evolução térmica é passível de erros e que o processo de acabamento em 

laminadores Steckel têm como característica a manutenção da temperatura pela utilização dos 

fornos bobinadeira, o processo de laminação pode ser retomado numa temperatura mais baixa 

para garantia de que toda a seção da espessura esteja abaixo da Tnr calculada. Com base nisto 

uma diferença de 30°C a menos pode ser aplicada numa futura laminação experimental do 

material estudado no presente trabalho. 

A laminação de acabamento foi realizada mantendo elevado grau de deformação plástica e em 

três passes. A espessura de espera foi 3,5 vezes maior do que a espessura final de laminação 

configurando assim condições ideais para o condicionamento da austenita antes da 

transformação de fases. A geração de grãos ferríticos mais refinados foi possibilitada pela 

disponibilização de uma maior densidade de sítios de nucleação de grãos consequência de uma 

provável maior área superficial dos grãos austeníticos, maior densidade de discordâncias e 

formação de maclas nos grãos deformados. 

Para avaliação do processo de laminação de desbaste, a espera para resfriamento e a laminação 

de acabamento, a TME em função do passe e em função da temperatura do passe foi utilizada. 

A utilização da TME calculada a partir dos dados de processamento do material possibilitou a 

verificação experimental da Tnr e a avaliação de como foi realizado o condicionamento da 

austenita após espera para resfriamento. Pôde ser verificado que a Tnr medida foi compatível 

com a Tnr calculada utilizando um fator de 80% de eficiência dos microligantes comprovando 

assim que a Equação 3.16 é adequada para definição da referida temperatura. Era de se esperar 

que a TME aumentasse continuamente a cada passe devido ao acúmulo de deformação o que 

não aconteceu na proporção esperada para o material em estudo sugerindo que a temperatura 

de reinício não foi baixa o suficiente e que o condicionamento da austenita fora parcialmente 

comprometido. Pôde se concluir também que a TME calculada com os dados do processamento 

é essencial para avaliação do processamento termomecânico e para posterior ajustes no 

processo. 

O resfriamento acelerado do material em estudo foi realizado utilizando a maior taxa de 

resfriamento possível pelo equipamento utilizado. A taxa de resfriamento do material foi de em 

aproximadamente de 30°C/s e a temperatura final do resfriamento foi 580°C para a superfície 
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do material imediatamente antes do bobinamento. Dados do processo de resfriamento indicam 

que houve uma recuperação de temperatura do centro da espessura da tira para a superfície 

onde, no momento exato da interrupção do resfriamento, a superfície se encontrava na 

temperatura calculada de aproximadamente 564°C havendo assim a transferência de calor por 

condução do centro da espessura da tira para superfície até encontrar a posição onde estava 

localizado o pirômetro que efetuou a medição de temperatura de 580°C na superfície. Por meio 

da utilização dos dados levantados por dilatometria, à uma taxa de resfriamento de 30°C/s a 

temperatura Ar1 se encontra em torno de 595°C. Sendo assim, é provável que a superfície da 

tira passou pela completa transformação de fases durante o resfriamento e a região central da 

tira não passou, podendo assim, agravar a situação da heterogeneidade observada na 

microestrutura do aço obtido. A temperatura de bobinamento para um futuro processamento 

experimental do material em estudo deve ser definida para valores mais baixos garantindo assim 

que toda a seção ao longo da espessura tenha terminado a transformação de fases antes da 

interrupção do resfriamento acelerado. Em adição, sendo a taxa de resfriamento máxima 

possível para o material em estudo de 30°C/s, uma alternativa para obtenção de uma fração de 

microconstituinte bainítico na microestrutura do aço, é alterar a liga para que se tenha maior 

teor de Nb e adição de Mo. 

A utilização do Nb como retardador da recristalização do aço se mostrou muito eficiente no 

estudo realizado, pois foi o único microligante adicionado na liga para tal função. O pequeno 

incremento passe a passe da TME pode ter sido consequência também do baixo teor de Nb na 

liga do aço do presente estudo. Adição de um maior teor deste elemento na liga pode trazer 

maior facilidade para realizar o condicionamento da austenita bem como uma temperatura de 

reinício de laminação mais elevada tornando o aço mais atrativo no aspecto de produtividade. 

Conclui-se que o processamento do material em estudo foi realizado seguindo as melhores 

práticas para a laminação termomecânica a partir do qual foi obtido um aço de elevada 

resistência mecânica a tração e tenacidade ao impacto, com características adequadas para o 

processamento como boa formabilidade verificada indiretamente nos ensaios de tração e boa 

soldabilidade baseado na composição química do aço. Pela avaliação do processamento 

termomecânico foi possível também, identificar oportunidades de pequenos ajustes de processo 

para se obter um aço com características ainda melhores do que as obtidas no aço em estudo 

utilizando a mesma liga. 
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Por meio da realização do presente estudo e o processamento do material no laminador de tiras 

a quente tipo Steckel de cadeira única recentemente instalado na usina Gerdau Ouro Branco foi 

comprovado que o equipamento é adequado para produção de aços de alto valor agregado e 

está equipado com as mais recentes tecnologias para o controle do processo diminuindo assim 

a possibilidade de desvios por não atendimento às especificações. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Realizar o processamento do material estudado em condições de processo alteradas com 

bases nas conclusões do presente estudo; 

 Estudar o efeito da deformação plástica acumulada na austenita sobre a temperatura Ar3 

do aço estudado por meio de ensaios dilatométricos com aplicação de deformação; 

 Levantar correlação entre os resultados dos ensaios dilatométricos sem aplicação de 

deformação e com aplicação de deformação; 

 Realizar o estudo da soldabilidade do aço estudado no presente trabalho; 

 Avaliar tenacidade à fratura e tenacidade à fadiga do material do presente estudo; 

 Avaliar a ocorrência do efeito Bauschinger na fabricação de tubos a partir do aço 

estudado neste trabalho;  

 Fazer o processamento termomecânico de aços microligados com maior teor de Nb, 

com adição de Ti para controle de grão austenítico inicial e adição de Mo para aumento 

da temperabilidade; 
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