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RESUMO
FRANÇA, E. O. Caracterizações microestrutural e mecânica dos aços ARBL graus 95
e 110. 2015. 91p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena,
Universidade de São Paulo, Lorena, 2015.

Este estudo teve como objetivo a determinação dos menores valores de tempo e
temperatura para obtenção dos graus 95 e 110, através de projeto de experimento completo
fatorial rotacional. Posteriormente foi investigado o comportamento mecânico e estrutural
do aço API 5CT. Para os aços bruto, normalizado e seus respectivos graus 95 e 110 nos
sentidos transversal e longitudinal. Para isto, foram realizados ensaios de tração, dureza,
impacto e metalografia. Os mesmos foram submetidos ao tratamento térmico de têmpera
com a temperatura de austenitização de 870°C e resfriados em água. Na sequência, realizou-se o tratamento de revenimento orientado pelo planejamento de experimento. O aço
bruto apresentou estrutura perlitica bandeada na matriz ferritica. No aço normalizado foi
observada a perlita mais homogeneamente distribuída em toda matriz ferritica. O grau 95
obtido a partir do aço bruto e normalizado apresentou a estrutura martensítica revenida em
ripas e Ferrita. O grau 110 partindo dos aços, bruto e normalizado apresentou
microestrutura martensítica revenida refinada ou em ilhas e Ferrita. Os módulos de
resiliência e tenacidade dos aços bruto e seus graus apresentaram valores em torno de 14%
maiores quando comparados ao aço normalizado. De forma similar, os limites de
escoamento e tração aumentaram em 10%. A capacidade de encruamento aumentou cerca
de 16% e houve um aumento de 5% no coeficiente de resistência. Em ambos os casos, os
valores obtidos estão adequados à norma API 5CT. As análises das fractografias das
amostras testadas em tração, para as condições bruto e normalizado, revelaram a
predominância de fratura dúctil e trincas secundarias provenientes do tratamento térmico.
A fratura do ensaio de impacto obtida a 60°C, dos aços bruto e normalizado, apresentaram
fraturas dúcteis na região central e fraturas frágeis nas extremidades. Na temperatura de 196 °C as fraturas foram predominantemente frágeis. Para o aço bruto e seus respectivos
graus, a transição dúctil frágil ocorreu a -34°C com 79J de energia absorvida. Para o aço
normalizado e os graus correspondentes, a temperatura de transição foi de -48 °C e a
energia absorvida de 85J.

Palavras-chave: Aço API 5CT. Têmpera. Revenimento. Planejamento Experimental.
Propriedades Mecânicas.

ABSTRACT
FRANÇA, E. O. Microstructural and mechanical characterizations of degrees steels
95, and 110 HSLA. 2015 91p. Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia
de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2015.

The purpose of this study was to determine the lowest time, and temperature values needed
to obtain the degrees 95, and 110 of the HSLA steels through a rotational, full factorial
experiment design. Subsequently, the mechanical and structural behavior of the API 5CT
steel was also investigated. Values for the raw steel samples were normalized transversally
and longitudinally. For this purpose, traction, hardness, impact, and metallographic tests
were conducted. The aforementioned alloys were subjected to heat treatment by quenching
with an austenitizing temperature of 870°C, and then cooled in water. The next step was
the treatment of tempering heat as determined by the experimental design. The raw steel
showed signs of a pearlite banded structure in the ferritic matrix. The 95 degree sample
obtained from the raw and normalized steel displayed martensitic structures tempered in
lath and ferrite. The 110 degree sample created from raw and normalized steel exhibited
refined tempered standard martensitic structures, in addition to ferrite. The raw steel
resilience, and tenacity moduli, along with its temperature values were about 14% greater
when compared to the normalized steel results. Similarly, ullage and traction thresholds
increased by 10%. The strain hardening capacity increased by about 16% and there was an
increase of 5% in the resistance coefficient. In both cases, the values obtained were within
API 5CT standards. Sample analyses from fractographies, and traction tests (for raw and
normalized steels) revealed the prevalent occurrence of ductile fractures, and secondary
cracks caused by the heat treatment. The impact test, at 60°C, for both the raw and
normalized samples, caused ductile fractures in the center, and brittle fissures around the
edges. At the temperature of -196 °C, fractures were predominantly fragile. For the raw
steel samples tested and their respective degrees, the ductile brittle transition occurred at 34°C with absorbed energy of 79J. For the standard steel and its corresponding degree, the
transition temperature was -48°C, and absorbed energy of 85J.

Keywords : Steel API5CT. Quenching. Tempering. Experimental Design. Mechanical
Properties .
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
No desenvolvimento de um projeto de estruturas metálicas, os requisitos de
desempenho de um componente são estabelecidos de maneira a compatibilizar as funções
exigidas com a possibilidade de fabricação e suas características mecânicas. Dentre os
diversos materiais disponíveis no mercado, os aços constituem o grupo mais complexo de
ligas metálicas de maior utilização, devido ao baixo custo e a grande disponibilidade no
mercado mundial. A correta aplicação desta classe de material exige um conhecimento
adequado de suas características estruturais e mecânicas, além dos fatores associados aos
processos de fabricação, aos efeitos dos elementos de ligas e aos tratamentos térmicos e
termoquímicos a que são geralmente submetidas (SILVA, 2002; HONEYCOMBE, 1982).
O desenvolvimento dos aços de alta resistência e baixa liga ARBL (High Strength
Low Alloy - HSLA) é um caso de conjugação de interesses econômicos e tecnológicos que
foi impulsionado para atender as necessidades da indústria de gás e petróleo, automotiva
entre outras aplicações (OLEA, 2002; SANT’ANNA, 2006; FERNANDES, 2011).
Na indústria de gás e petróleo estes aços são aplicados na fabricação de dutos e
revestimento de poço de petróleo, especificados pela American Petroleum Institute (API)
(CALLISTER JR, 2011; COLPAERT, 2008; YAKUBTSOV, 2008).
Para a produção dos aços ARBL há uma maior ênfase nas propriedades mecânicas,
uma vez que são desenvolvidos para proporcionar elevada resistência mecânica, elevada
tenacidade à fratura, boa soldabilidade e em alguns casos, melhor resistência à corrosão
atmosférica (LEMOS, 2009; BELTRÃO, 2005; RIVERA, 2012).
Em geral, estes aços possuem teor de carbono reduzido na faixa de 0,05 até 0,3%,
com teor de manganês e silício entre 1,0 até 2,0% e ainda baixos teores de cromo, níquel,
molibdênio, alumínio, cobre, nitrogênio, vanádio, nióbio, titânio e zircônio. Desta forma,
os principais mecanismos de endurecimento podem ser associados à estrutura de
granulação fina, à alta densidade de discordâncias, à textura induzida pela deformação a
frio, à precipitação de carbonetos, nitretos ou complexos carbonitretos ou ainda por
tratamentos térmicos convencionais (SANT’ANNA, 2006).
Os tratamentos térmicos são conduzidos por um conjunto de operações de
aquecimento, onde o forno pode ou não possuir atmosfera controlada, e variação de
velocidade de resfriamento. Com o objetivo de alterar a capacidade de conformação
mecânica, melhorar as propriedades físicas, de determinado material. Neste contexto, a
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velocidade de aquecimento influencia diretamente no tratamento do aço previamente
endurecido por deformação em função da presença de tensões residuais, podendo levar a
condução de fraturas localizadas durante o rápido aquecimento. Outro aspecto de grande
importância refere-se ao tempo de permanência na temperatura de austenitização, o qual
deve ser definido de forma adequada para permitir a dissolução do carboneto de ferro e de
outras fases devido à presença elementos de liga e reduzir a possibilidade de crescimento
excessivo de grão, oxidação e a descarbonetação. Entretanto, o modo de resfriamento, o
teor de elementos de liga e as dimensões das peças a serem tratadas irão determinar
efetivamente a estrutura final e as propriedades finais dos aços (HONEYCOMBE, 1982;
VERHOEVEN, 1975).
No contexto atual, o aumento significativo na demanda mundial de petróleo e seus
derivados são responsáveis pela busca incessante de aço para dutos e revestimento de poço
de petróleo com propriedades mecânicas elevadas, principalmente para aplicações sob
condições de alta pressão. Para estas condições, os aços ARBL apresentam um
desempenho destacável em relação aos aços C-Mn regulares, devido à melhor combinação
de resistência mecânica e tenacidade. Esta combinação é obtida através da adição de
elementos

microligantes

e

também

devido

ao

tratamento

termomecânico

(CALLISTER JR, 20011; COLPAERT, 2008; YAKUBTSOV, 2008).
A conjunção de resistência e tenacidade desta classe de aços é resultado do efeito
combinado entre duas características metalúrgicas do material, ou seja, pequeno tamanho
de grão e precipitados finamente dispersos na matriz. Deste modo, as propriedades
mecânicas dos graus que varia de 80 até 125 são asseguradas pela combinação de uma
microestrutura típica oriunda do processamento térmico de têmpera com posterior
revenimento (CALLISTER JR, 2011; CHAKRABORTI, 2005).
Do ponto de vista econômico, o desenvolvimento de aços ARBL tem contribuído
para a redução de custos na produção das malhas de oleodutos e gasodutos, pois permite
selecionar menores espessuras de parede do tubo, mantendo-se a mesma pressão de
trabalho, o que resulta na diminuição do peso do tubo e da quantidade de solda depositada
em cada junta. Devido possuir estas propriedades

são empregados no revestimento dos

poços, pela indústria do petróleo e gás (TOFFOLO, 2008; SILVA, 2009).
A fabricação destes tubos pode ser conduzida com costura, partida de uma chapa
conformada e soldadas no sentido longitudinal ou ainda no processado a partir de tarugo
laminado e sem costura. As boas propriedades desses aços permitem que sejam utilizados
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em condições mecânicas severas, na prospecção de maior volume de produto sobre
pressões mais elevadas (YAKUBTSOV, 2008).
As perfurações de poços na crosta terrestre exigem a necessidade de revestimento
total ou parcial para proteger as paredes do poço de desabamento durante a perfuração.
Este revestimento evoluiu das rudimentares alvenarias, passando pelas proteções de
madeira, pelos tubos de ferro fundido até a utilização de tubos de aços ARBL. Os
requisitos básicos para aumentar a resistência ao colapso destes tubos são evidenciados
pelos valores dos limites de resistência de escoamento e pela resistência ao impacto
definidos pela norma API 5CT (American Petroleum Institute Casing and Tubing)
(THOMAS, 2001).
A norma API 5CT recomenda os valores de resistência mecânica, mínimo e
máximo, para a obtenção de cada grau, que podem variar de 80 a 125 graus, sendo obtido
de um aço bruto de laminação (Green Steel) que foi processado em tratamentos térmicos
de têmpera e revenimento. Devido à norma possuir uma faixa ampla para obter cada grau
por meio do tratamento térmico, foi utilizado um planejamento experimental para obter o
menor tempo e temperatura (API5CT, 2010).
O planejamento experimental corresponde a uma das técnicas estatística que,
atualmente, vem sendo utilizada em grande escala tanto na área acadêmica como industrial.
Com base nessas análises, os pesquisadores podem utilizar a técnica para a melhoria dos
parâmetros que exercem maior influência no desempenho de um determinado processo
(MONTGOMERY, 2005).
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2. OBJETIVOS

Determinar os menores valores de tempo e temperatura para obtenção dos graus 95
e 110 obtidos a partir do aço bruto, através de projeto de experimento completo fatorial
rotacional.
Investigar o comportamento mecânico e estrutural do aço API 5CT nas seguintes
condições de aços bruto, normalizado e seus respectivos graus 95 e 110, por meio de testes
de tração, impacto e dureza com base nas recomendações da norma API 5CT.
Analisar a microestrutura e a superfície de fratura das amostras testadas sob
condições de impacto e tração.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Aços de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL)
O desenvolvimento dos aços de Alta Resistência e Baixa Liga (ARBL) é de grande
interesse econômico, tecnológico e tem sido motivo de pesquisa desde 1950. A busca é
basicamente, por melhores características de tenacidade destes materiais associados a
elevados níveis de resistência mecânica e soldabilidade (GORNI, 2008; OGATA, 2009).
As propriedades mecânicas apropriadas e superiores características deste material
dependem, principalmente, do controle da composição química e das diferentes taxas de
resfriamento após o tratamento termomecânico (NORZARI, 2002).
Os grandes avanços ocorreram entre os anos de 1960 a 1980,com principalmente,
a introdução do processamento conhecido como laminação controlada, ou pela sigla
TMCR (Thermomechanical Controled Rolling). Esta técnica possibilitou o controle de
temperatura em todos os estágios de laminação, o grau de redução pré-determinado em
cada passe e a temperatura de acabamento precisamente definida, com objetivo de mudar
parcialmente a estrutura, deformando os grãos de austenita durante o processo de
laminação para obtenção de grãos de Ferrita finos, modificando assim, as propriedades
mecânicas dos aços ARBL (GODOY, 2008; TIGRINHO, 2011).
A obtenção da resistência e tenacidade destes aços é resultado de grande controle entre
as características metalúrgicas do material como controle do tamanho de grãos e pequenos
precipitados finamente dispersos na matriz. As propriedades mecânicas são asseguradas
pela combinação de uma microestrutura típica do processamento de tratamento térmico de
têmpera com posterior revenimento que transformam as Perlitas bandeadas em Martensita
revenida. Estes aços são considerados a primeira rota para a fabricação de chapas de aços
aplicados na indústria de tubos, estruturas metálicas marítimas e outras aplicações de
engenharia (TOFFOLO, 2008; SHAEFFER, 2008).

3.1.1. Processo de Fabricação de Tubos ARBL
Os tubos de aço são utilizados na indústria de petróleo para o transporte e prospecção
do petróleo e seu derivado como do gás natural. Similares ao tubo de aço, os tubos de
ferro também são muito utilizados e a diferença entre um e outro está na flexibilidade e na
moldagem, funções muito apreciadas na construção civil. Um tubo de aço pode ser
classificado em duas categorias: o tubo de aço com costura e o tubo de aço sem costura. O
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que irá diferenciá-los basicamente são a fabricação e a definição do melhor material a ser
utilizado em seu projeto de acordo com as normas internacionais de segurança
(HIPPERT, 2004; HIPERT, 2003).
3.1.1.1. Tubo sem Costura
Para a obtenção dos tubos sem costura, o processo de laminação é o mais importante
para sua fabricação. As dimensões de tubos de aços-carbono sem costura encontrados no
mercado variam de 80 mm até 673 mm de diâmetro, com espessura que varia de 6 mm a
100 mm e com comprimento que variam de 8 a 12 metros. Há vários processos de
fabricação

por

laminação,

o

mais

importante

é

o

processo

“Mannesmann”

(SEBASTIÃO, 1997).
No processo de laminação Mannesmann, um lingote cilíndrico de aço com
o diâmetro externo aproximado do tubo que será fabricado é aquecido aproximadamente à
temperatura de 1280°C e direcionado para o laminador oblíquo. Os giros de dois cilindros
de forma duplos cônicos provocam tensões de cisalhamento no centro do bloco formando
uma cavidade axial. O mesmo é pressionado contra uma ponteira cônica que se encontra
entre os rolos. A ponteira abre um furo no centro do lingote transformando-o em tubo
(GOMES, 2010).
O tubo formado nessa primeira operação tem paredes muito grossas e temperatura
suficiente para sofrer outra conformação, desta forma é direcionado para um segundo
laminador oblíquo com uma ponteira de diâmetro um pouco maior, que tem a finalidade de
diminuir as espessuras das paredes do tubo aumentando o comprimento e ajustando o
diâmetro externo como podemos ver na Figura 3.1 a e b (TOFFOLO, 2008).
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Figura 3. 1 Fabricação de Tubos por Laminador Mannesmann.

B
A

Fonte a) Sebastião (1997); b) Toffolo (2008).

Depois de laminado no segundo laminador oblíquo, o tubo está bastante empenado,
havendo a necessidade de ser desempenado e calibrado o diâmetro interno e
externo. O mesmo sofre uma série de operações de calibragem dos diâmetros e alisamento
das superfícies externa e interna. Essas operações são feitas em várias passagens em
laminadores com mandris e em laminadores calibradores como ilustra a Figura 3.2
(SEBASTIÃO, 1997).
Figura 3. 2 Processo Indiretamente e Calibração do Tubo.

Fonte Sebastião (1997).
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3.1.1.2 Tubos com Costura
Processo que se refere àqueles que envolvem etapas de soldagem, os quais são
empregados na fabricação de tubos com diâmetros que variam de 254 mm até 838 mm,
espessuras que variam de 6 mm a 50,8 mm e comprimentos de 8 a 12 metros que podem
ser fabricados a partir de chapas, bobinas e tiras metálicas (GOMES, 2010).
Neste caso, destaca-se o processo denominado dobramento em U-O-E, com a
seguinte sequência de processamento: a chapa inicial é calandrada na forma de (U); em
seguida conformada para o fechamento das abas laterais (O) formando um cilindro de
chanfro longitudinal; este cilindro é então submetido à soldagem ao longo de seu
comprimento e expandido (E) pela aplicação de pressão interna para ajuste das dimensões
internas do produto. A Figura 3.3 ilustra o processo de fabricação do tubo U-O-E
(DREW; PELLEGINO, 2011).
Figura 3. 3 Processo de Fabricação de Tubos “UOE”.

Fonte: Drew e Pellegino ( 2011).

Na fabricação de tubos com costura de aços API podem ser utilizados os processos
de soldagem por resistência elétrica (ERW), soldagem por indução elétrica (LBW),
soldagem por arco elétrico (GMAW = MIG/MAG) e soldagem por arco submerso (SAW).
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Destes processos o mais utilizado para a soldagem dos tubos é o arco submerso, por suas
altas taxas de deposição e fácil automatização do processo facilitando o controle e
repetibilidade (GOMES, 2010).
3.1.2

Micro Estrutura Bandeamento da Microestrutura em Aços
ARBL

As microestruturas bandeadas normalmente formadas por bandas alternadas de
Perlita e Ferrita são frequentemente observadas em aços que foi realizado laminação
termomecânica controlada. Ela se apresenta em linhas paralelas constituídas por segunda
fase, podendo ser Perlita e Bainita na matriz ferrítica, orientadas no sentido da laminação
(KASPAR, R., et al., 1983).
A ocorrência deste mecanismo está ligada à microssegregação de elementos
substitucionais como Manganês, Silício, Fósforo, Enxofre, que desempenham um
importante papel na formação da microestrutura bandeada em aços microligados ARBL.
Durante a solidificação os elementos microligantes, são rejeitados da formação inicial de
dendritas de Ferrita, resultando em regiões interdendríticas de alto teor de soluto. A
laminação a quente na condição Austenítica leva à formação de regiões de alto teor de
soluto, a qual é a base para a formação do bandeamento microestrutural (THOMAS, 2001).
A segregação química de Manganês, ao longo do processo de solidificação e o
espalhamento deste em camadas durante a laminação tem um importante papel na
formação do bandeamento, esta ocorre na região interdendrítico. O Manganês reduz a
solubilização do carbono na austenita, fazendo com que o carbono também segregue nas
vizinhanças das regiões ricas em Manganês (JOO, 2012).
Por meio da transformação de fases, após a laminação a quente com resfriamento
controlado, essas regiões ricas em Carbono e Manganês transformam-se em Perlita. De
fato, a análise química revela que o material apresenta um significativo teor de Manganês
em relação aos demais elementos de liga, que obviamente contribui para a formação do
bandeamento (HASKEL, 2013). Supõe-se que o bandeamento ocorra sob baixas taxas de
resfriamento. Caso a ação do Si ou elementos semelhantes seja predominante, ocorrerá à
formação de Ferrita em formas de bandas nas regiões interdendríticas; caso a ação de Mn
ou elementos similares seja predominante, ocorrerá à formação de Perlita bandeada nestas
regiões como podemos observar na Figura 3.4 (KASPAR, R. et al., 1983).
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Figura 3. 4 Microestrutura Bandeara aço com a Ataque de Nital 2% A) X70, B) X56 e C) X65.

A

B

C

Fonte: a) adaptado de Haskel (2013), b) adaptado de Ferreira (2014) e c) adaptado de Ogata (2009).

3.2 Propriedades Mecânicas
Para obter as propriedades mecânicas de um aço são realizados vários ensaios,
simulando os esforços que este aço vai sofrer durante seu trabalho e suas propriedades que
se deseja medir. Os ensaios mais usuais para avaliar estas propriedades são ensaios de
dureza Vickers, de tração e de impacto.
3.2.1

Dureza

A dureza Vickers é muito utilizada por possuir uma escala contínua de medição e
com a finalidade de avaliar se um material possui região uniforme de valores de dureza. A
técnica utiliza um penetrador cônico de diamante com ângulo de 136° entre as faces e
cargas que pode variar de 1 kgf a 30 kgf, produzindo uma impressão que é medida com
uma lente de 500x de ampliação. Este método é aplicado na determinação da dureza de aço
e não ferroso como alumínio e cobre (SOUZA, 1982). A Tabela 3.1 apresenta a dureza
para os graus 95 e 110 indicado pela norma API 5CT (API 5 CT, 2010).
Tabela 3. 1 Dureza Vickes para aço API 5CT para os graus 95 e 110.

Alta Resistência ao Colapso
Grau
95 T
110 T
Fonte: (API 5CT, 2010).

Dureza [HV]
Média Max.
295
335
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Segundo Gorni (2008) a dureza 295 HV é obtida para o grau 95, devido à formação
de estruturas martensíticas revenidas. Uma vez que este microconstituinte se forma sob
elevada velocidade de resfriamento, é formada uma solução sólida supersaturada de
carbono na Ferrita que induz tensões de compressão na matriz, distorcendo o reticulado e
aumentando a dureza da estrutura resultante. O maior valor de dureza do grau 110 ocorreu
devido ao revenimento ser executado em temperaturas inferiores ao do grau 95.
No trabalho de Batista, et al. (2007), o valor de dureza encontrado para o grau 95
foi de 290 HV. Para o grau 110, o valor encontrado por Krauspenhar (2012) foi de 330
HV.
3.2.2

Tração

O ensaio de tração é umas das propriedades mecânicas muito utilizadas na área de
pesquisa e setor industrial, por se tratar de um ensaio simples e com grande número de
informações extraídas. Este teste é realizado em um corpo de prova padronizado, para que
os resultados obtidos possam ser comparados ou, se necessário, reproduzido. O mesmo é
preso na máquina de tração, que induz uma carga de tração uniaxial, aumenta
gradativamente até ser rompido e, com auxilio de um extensômetro é medida a deformação
gerando uma curva tensão versus deformação, cuja forma e a magnitude dependem de
vários fatores, tais como a anisotropia do material, o tamanho de grão, a porcentagem de
impurezas, o tratamento térmico, a velocidade de deformação e a temperatura imposta
durante o teste (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2008).
Esta curva define um conjunto de parâmetros fundamentais à caracterização das
propriedades mecânicas dos aços como módulo elástico, limites de escamento e
resistência, resiliência, tenacidade e ductilidade.
O módulo elástico do material indica a rigidez e a região da curva de tensão
versus deformação que se mostra linear, representada pela equação 3. 1.
σ = E. ε

ou

E=

σ
ε

(3. 1)

Segundo SOUZA (1982) Limite de escoamento é um tipo de transição
heterogênea e localizada entre a deformação elástica e plástica. O escoamento é observado
nitidamente em aços de baixo carbono, recozidos, em ligas de molibdênio, titânio, nióbio,
tântalo, latão e alumínio. A probabilidade de não ser possível observar o escoamento nítido
é grande, desta forma utiliza-se o limite de desvio offset, que consiste em traçar uma reta
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paralela à linha de deformação elástica da curva, partindo de uma deformação de 0,2% ou
0,002 mm/mm para aço, onde a reta a interceptar a curva será o limite de escoamento.
Resiliência é a capacidade de um metal de absorver energia quando deformado
elasticamente na zona elástica e liberar quando descarregado. A sua medida é feita pelo
módulo de resiliência, que é a energia de deformação por unidade de volume
(N.mm/mm3), necessário para tensionar da origem até o limite de escoamento. Para
determinar o módulo de resiliência (UR), considera-se o trabalho exercido para tensionar
até o limite de escoamento que é igual à tensão média multiplicada pela deformação ε P
mostrada na equação 3.2.

UR =

LE
2E

2

(3. 2)

A tenacidade de um material é a sua capacidade de absorver energia até a fratura.
É medido pelo módulo de tenacidade, que é a energia absorvida por unidade de volume
(N.mm/mm3), desde o início do ensaio de tração até a fratura, demonstrando que essa
energia

é

dada

pela

área

total

da

curva,

tensão

versus

deformação

(GARCIA; SPIM; SANTOS, 2008; SOUZA, 1982).
De modo geral, os metais que apresentam alto módulo de resiliência, tem a
tendência de possuir baixo módulo de tenacidade.
Seely (1974) propôs uma equação 3.3 aproximada para se determinar o módulo de
tenacidade UT para metais dúcteis onde ε f é a deformação total da curva.

UT =

LE + RT
. εf
2

(3. 3)

3.2.2.1 Tração Real ou Verdadeira
As propriedades mecânicas mais comuns definidas na curva convencional são
utilizadas para avaliar e especificar metais. Entretanto, os resultados são sujeitos a erros,
porque são baseados na secção inicial (S0) ou comprimento inicial (L0) essas medidas são
alteradas conforme é realizado o ensaio (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2008).
Assim, a curva convencional não fornece uma indicação precisa das características
de deformação dos metais, principalmente dos dúcteis, onde ocorre a estricção que
instabiliza a distribuição das deformações pelo estado triplo de tensão que se estabelece
nesta região. Para corrigir este erro foi estabelecido um método para se calcular os valores
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reais das propriedades mecânicas, denominada de tração verdadeira ou real, que se baseia
nos valores instantâneos da seção e da base de medida para o alongamento, quando
aplicada a carga. Para se obter a deformação verdadeira (δ), partindo da deformação
convencional é utilizado a equação 3.4 (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2008; SOUZA,1982).

δ = ln (1+ ε)

(3. 4)

A tensão real é obtida através da equação 3.5, onde as tensões e deformações em
cada ponto são as que compreendem a região entre o limite de escoamento até tensão
máxima de tração (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2008; SOUZA, 1982).

σR = σ (1+ ε )

(3. 5)

A curva real pode ser aproximada pela equação 3.6, onde K é o coeficiente de
resistência e n coeficiente de encruamento o qual é considerado de grande importância,
pois ele fornece a medida da capacidade ou habilidade do material em distribuir a
deformação uniforme. Quanto maior o valor de n mais íngreme será a curva real e mais
uniforme a distribuição das deformações na presença de um gradiente de tensão, sendo este
valor adimensional (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2008; SOUZA,1982).

σR = K δn

(3. 6)

Para determinar os valores de K e n , o modo mais conveniente é transformar a
equação 3.6 em logaritmos e traçar o gráfico log-log como é observado na equação 3.7.
logσR = logK +n logδ

( 3. 7)

A Tabela 3.2 apresenta as propriedades mecânicas referentes aos limites de
escoamento (LE) e resistência à tração (LR) para chapas de aço para os graus 95 e 110,
com base na norma API5CT.
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Tabela 3. 2 Requerimentos de tensão para aço API 5CT para os graus 95 e 110.

Alta Resistência ao Colapso
Grau
Min.
95 T
655
110 T
758

L. E. [MPa]
Max.
862
965

L. R [MPa]
Mínimo
758
862

Fonte: adaptado da norma API 5CT (2010).

Um parâmetro importante para aços de tubos de grande diâmetro é a sua razão
elástica (RE), ou seja, a razão entre seu LE e LR que, segundo API 5CT (2010), não pode
ultrapassar de 0.93. Apesar de importante, a RE é uma consideração relativamente recente
e pouco discutida quando associada aos efeitos da composição química, da microestrutura
e dos parâmetros de processo de fabricação (GORNI, 2008).

3.2.3 Impacto
Os dutos de prospecção de óleo e gás são utilizados em locais que envolvem
severas concentrações de tensões, carregamento de impacto e baixas temperaturas
(SANT’ANNA, 2006). A tenacidade destes dutos pode ser avaliada pelo teste de Charpy,
um método padronizado de ensaio de impacto na qual a energia cinética do pêndulo é
superior à energia requerida para fraturar o corpo de prova com entalhe em V, de
geometria e dimensões normalizadas (CORREA; YAMAKAWA; HAGE, 1999).
Os resultados são dispostos em gráficos com coordenadas de energia absorvida no
impacto versus temperatura. Neste gráfico geralmente ocorrem dois patamares de energia
absorvida, chamados de “patamar inferior”, “patamar superior” e uma região entre eles
chamada de “zona de transição”. Sabe-se, portanto, que em temperaturas correspondentes
ao patamar inferior de absorção de energia, o

material

apresentará fratura

predominantemente frágil, enquanto que em temperaturas correspondentes ao patamar
superior de absorção de energia, o material apresentará fratura predominantemente dúctil.
(GOUVEIA, 2013; SHANMUGAM, 1996).
O conhecimento da temperatura de transição é essencial, pois a partir dela podemse planejar as condições de serviço de forma a não ocorrer fratura frágil para os dutos que
irão transportar óleo e gás natural sob altas pressões por grandes distância (SHIN, 2006).
São estabelecidos cincos critérios para a temperatura de transição. O critério mais
simples e mais seguro é denominado FTP (Fracture Transition Plastic) ou transição para
fratura plástica, utilizando a temperatura do patamar superior da curva de energia, com

31

100% de fratura dúctil. Outro critério definido é da temperatura de transição de aparência
dúctil- fragil que, consiste em utilizar o valor de 50% de fratura dúctil ou frágil. Outra
aproximação é a média entre os valores do patamar superior e inferior. O quarto critério é a
temperatura de transição de ductilidade associada com um valor arbitrário de energia
absorvida de 20J. Por último, define a temperatura de ductilidade nula NDT (Nil Ductility
Temperature), como sendo aquela na qual a fratura ocorre 100% frágil (SOUZA, 1982; LI;
GERALACH, 2010).
O comportamento da fratura está devidamente relacionado com a microestrutura,
textura cristalográfica, elementos de liga, tratamentos térmicos e a presença de
precipitados. Embora discussões detalhadas sobre a relação entre estas características
sejam raras, sabe-se que, para efeito prático de projeto, o conhecimento destas é essencial,
pois com o auxílio delas, pode-se determinar a temperatura de transição e planejar as
condições de serviço de forma a não ocorrer fratura frágil do componente projetado
(ELISEI, 2008).
A boa tenacidade também pode ser acompanhada por presença de delaminações
que, segundo Duncan et al. (2000) e Joo et al. (2012), comumente é encontrada em aços
com microestrutura bandeada e com presença de grãos alongados de Ferrita obtidos por
laminação à quente. Estas separações ocorrem perpendicularmente à direção de solicitação
mecânica e promovem fratura por clivagem de grãos grandes ou fratura de coesão de
interfaces fracas na matriz metálica.
Nos atuais aços ARBL, o tipo de delaminação mais comum é do tipo clivagem e
pode ser atribuída à segregação de P e S, textura cristalográfica, anisotropia da
microestrutura, bandeamento, partículas e inclusões alinhadas (JOO et al., 2012). Para as
amostras de impacto Charpy, normalmente é encontrado um sistema delaminações
paralelas e de diferentes níveis, sendo a cavidade central a mais profunda (HIPPERT,
2004). Na Tabela 3.3 podem-se observar os valores médios mínimos de absorção de
energia para cada grau, em junção de temperaturas.
Tabela 3. 3 Valores mínimos para trabalho dos graus 95 e 110.

Ensaio de Impacto
Grau
95 T
110 T

Baixa Temperatura -46ºC
Media Max. [Joule]
34
34

Fonte: adaptado da norma API 5CT (2010).

Alto Colapso 0 °C
Media Max. [Joule]
20
20

32

3.3 Norma API 5CT
A norma API5CT é utilizada na prospecção de petróleo e determina as resistências
para cada grau e seu significado é American Petroleum Institute, o 5 refere-se a tubos

Casing revestimento do poço de petróleo e Tubing é a tubulação que passa dentro do poço
e por onde é conduzido o petróleo( API 5CT , 2010).
A perfuração de um poço de petróleo é feita em fases, conforme as características
das zonas a serem perfuradas e da profundidade final prevista. Normalmente, o número de
fases de um poço é de três ou quatro, mas pode chegar a oito em alguns casos. Cada fase é
finalizada com a descida de uma coluna de revestimento, conforme demonstrado na Figura
3.5 que mostra, esquematicamente, as colunas de revestimento de produção de um poço de
petróleo, as funções de cada fase para colunas de revestimento (Casing) e colunas de
produção (Tubing) (THOMAS, 2001).
Figura 3. 5 Formato esquemático de um poço de petróleo.

1- Condutor
Primeiro tubo da coluna
com função de estruturar o
poço

3- Casing Intermediário.
Proteção para diversas
formações Geológicas que
o poço atravessa.

Tubing
É o tubo condutor dos
fluidos (petróleo ou gás).

2- Casing de Superfície.
Protege e isola da água
proveniente da superfície

Casing
É o nome dos tubos
que revestem e
protegem a parede
do poço.

PETRÓLEO

Fonte: (KRAUSPENHAR, 2012.)
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O aumento da perfuração de poços no fundo dos oceanos, áreas críticas no Brasil,
offshore (águas profundas e ultra profundas, altas pressões e altas temperaturas) terá
impacto direto no consumo e desenvolvimento desses produtos de alto desempenho para a
exploração e produção de petróleo e gás (SILVA, 2009).
A fabricação de tubo empregado em revestimento de poços de petróleo, parte do
aço na condição bruto de laminação (Green Steel) prevê que seja realizado um tratamento
térmico de têmpera, com o objetivo de aumentar a resistência mecânica do aço,
necessitando de um revenimento posterior, com a finalidade de diminuir as tensões
internas, reduzir a fragilidade e ajustar o limite de escoamento dentro do especificado para
cada tipo de grau, tais especificações técnicas, encontram-se na norma API 5CT
(API 5CT, 2010).
Os tubos são classificados conforme sua área de atuação: ambiente (podendo ser
agressivo ou não) e com base na resistência mecânica requerida para o revestimento do
poço de petróleo. No que se referem à classe 5CT, os tubos são classificados por grupos de
1 a 4, alta resistência ao colapso, serviços corrosivos e serviços especiais (API5 CT, 2010).
Os grupos 1 a 4 possuem uma letra e depois um número: a letra classifica o grupo
do tubo e os números referem-se à resistência mínima do limite de escoamento em KPsi. Já
os tubos de alta resistência ao colapso possuem a letra “T”, que vem depois do valor
mínimo de limite de escoamento e os tubos empregados em ambientes corrosivos, como é
o caso do Pré-Sal no Brasil, a letra usada é a letra “S”, como podemos observar na Tabela
3.4 (API 5CT, 2010).
Para os tubos que irão revestir os poços em regiões que chegam a temperaturas
negativas, a norma define que os mesmos têm que resistir aos impactos dos transportes e
instalação em baixas temperaturas. Nesta classe de tubos é necessário o ensaio de impacto
de charpy tipo “V” na temperatura de -46 °C, para sua aprovação, o tubo tem que ter
absorção de energia com valor médio mínimo de 34 Joules atendendo ao requisito da
norma, o qual recebe a letra “L” depois do número (API 5CT, 2010).
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Tabela 3. 4 Aplicações e propriedades mecânicas aços API 5CT .

Aplicação

Grupo1

Grupo2
Grupo3
Grupo4
Alta
Resistência
ao
Colapso

Serviço
Corrosivo

Serviço em
Baixa
Temperatura

Grau
H40
J55
K55
N80
R95
M65
L80
C90
T95
C110
P110
Q125
80T
95T

Limite de
escoamento
Mínimo Máximo
[MPa]
[MPa]
276
552
379
552
379
552
552
758
655
758
448
586
552
655
621
724
655
758
758
828
758
965
862
1034
552
758
655
862

Resistência à
tração

414
517
655
689
724
586
655
689
724
793
862
931
689
758

Dureza
[HV]
Média
Max.
260
295

Mínimo [MPa]

Impacto Charpy
[Tipo A]
Temp.
Média
[°C]
[J]
0
17
0
17
0
17
0
17
0
20
0
17
0
17
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
17
0
20

110T

758

965

862

335

0

20

80 S
85 S
90 S
95 S
110
S
80 L

552
586
621
655

655
689
724
758

655
655
689
724

260
260
290
295

0
0
0
0

17
17
20
20

758

828

793

335

0

20

552

655

655

260

-46

34

95 L

655

862

758

295

-46

34

110L

758

965

862

335

-46

34

125L

862

1034

931

340

-46

34

Fonte: adaptada da norma API 5CT (2010)

3.4 Colapso
Os estudos das tensões e de deformações em corpos cilíndricos são problemas
bastantes conhecidos e bem descritos na literatura em função de grandes aplicações nas
indústrias de fabricação de tubos para revestimento de poços de petróleo. A combinação
das equações que descrevem o comportamento tensão-deformação com teorias de
resistência de materiais é utilizada para o dimensionamento adequado dos tubos em geral,
no termos de sua espessura e propriedades do material (GROES, 2006).
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O colapso é o esforço que as tubulações sofrem pela pressão exercida pela parede
do poço, podendo amassar e até fechar o tubo devido à diferença entre a pressão ser maior
que o limite de tensão de escoamento do mesmo. Para calcular a resistência ao colapso,
considera-se não só o limite de escoamento, mas outros parâmetros que podem contribuir
para que o tubo entre em colapso como diferença de diâmetro (ovalização), variação de
espessuras e defeitos gerados pelo processo de fabricação dos tubos. Neste caso, se
considera, também, a tensão axial que o tubo está submetido, o regime de deformação e a
sua relação diâmetro-espessura. A resistência ao colapso (RC) pode ocorrer por três
formas: o regime elástico, o regime plástico e o regime de transição, como ilustra a Figura
3.6 conforme descrita na norma (API, 1994).
Em função dos riscos associados no caso da falha do tubo na coluna de produção de
petróleo, os critérios adotados para o dimensionamento de tubulações instalados em poços
são, em geral, bastantes conservadores.
Figura 3. 6 Diagrama demonstrando os regimes de colapso tensão de escoamento pelo diâmetro por
espessura do tubo.

Fonte: adaptada da norma (API, 1994).
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A Figura 3.6 mostra que o colapso ocorre na região acima da curva teórica,
marcada em vermelho do diagrama e é divido em colapso por escoamento, colapso em
regime plástico e colapso zona na de transição.
Devido aos grandes riscos envolvidos quando se trata de revestimento de poço por
tubos, o colapso da zona de transição inicia com a razão entre o diâmetro do tubo e sua
espessura em 20 vezes (Regime de Colapso - RC de 90% do Limite de escoamento do aço)
e vai até 30 vezes, (RC chega a 60% do valor do limite de escoamento do aço). O colapso
regime Plástico inicia-se próximo da razão de 20 vezes (RC de 90% do Limite de
escoamento do aço) e em torno de 18 vezes e o RC passa a ser o Limite de escoamento do
aço até 12 vezes para valores menores e é classificado em colapso por escoamento. O
modo de ruptura mais comum para tubos de coluna de produção de petróleo é o colapso
por regime plástico e o de transição (API, 1994).

3.5 Projeto de Experimento
O planejamento experimental é uma ferramenta importante dentro das áreas
acadêmica e industrial, com o objetivo de pesquisar e desenvolver ou melhorar produtos e
processos. O uso desta ferramenta gera redução da variabilidade e conformidade mais
próxima da nominal, redução do tempo de desenvolvimento de produtos ou processos e
reduz o custo final (MONTGOMERY, 2005).
As técnicas básicas para definição dos ensaios em um planejamento de experimento
são divididas em três: replicação, aleatorização e blocagem.
A replicação consiste em repetir um mesmo experimento várias vezes,
possibilitando obter uma estimativa do erro experimental. Com essa técnica obtém-se uma
estimativa de como o erro experimental afeta os resultados dos ensaios e se esses
resultados são estatisticamente diferentes. Também é possível verificar qual a influência de
uma determinada variável sobre o comportamento de um processo e quando a comparação
é feita pela média das amostras (BARROS NETO; SCARMINIO, 2010).
A aleatorização executa os experimentos em ordem aleatória para que os efeitos
desconhecidos dos fenômenos em estudo sejam distribuídos ente os fatores, aumentando a
validade da investigação. E é uma técnica puramente estatística em que a sequência dos
ensaios, a escolha dos materiais que serão utilizados e os erros experimentais observados
apresentem um caráter aleatório, o que é conseguido pelo emprego desta técnica
(BARROS NETO; SCARMINIO, 2010).

37

A blocagem é uma técnica utilizada para melhorar a precisão com que a
comparação entre os fatores de interesse são feitas, ela pode reduzir ou eliminar a
variabilidade resultante da presença de fatores conhecidos que perturbam o sistema, mas
que não são interessantes para o estudo. Um bloco é uma porção do material experimental
que tem como característica o fato de ser mais homogêneo que o conjunto completo do
material analisado. O uso de blocos envolve comparações entre as condições de interesse
na experimentação dentro de cada bloco. Na análise com blocos, a aleatorização é
restringida à sequência de ensaios interna dos blocos e não ao conjunto total de ensaios
(BARROS NETO; SCARMINIO, 2010).
As técnicas mais utilizadas no projeto e análise de experimentos são o
Planejamento Fatorial Completo, o Planejamento Fatorial Fracionado, o Método de
Taguchi e a Metodologia da Superfície de Resposta (MONTGOMERY, 2005).

3.5.1 Metodologia de Superfície de Resposta
A Metodologia de Superfície de Resposta (MSR), de acordo com Montgomery
(2005), é um conjunto de técnicas matemáticas e estatísticas utilizadas na modelagem e na
análise de problemas, em que a resposta de interesse é influenciada por diversas variáveis e
o objetivo é a otimização desta resposta. A MSR foi desenvolvida no início da década de
50, sendo aplicada inicialmente na indústria química com considerável sucesso. Nos
últimos 20 anos, essa técnica tem sido amplamente aplicada em vários contextos
industriais, na fabricação de semicondutor e de artigos eletrônicos, entre outros. Na
maioria dos problemas, observa-se que a relação entre a resposta e as variáveis
independentes é desconhecida.
Para executar um planejamento fatorial é necessário em primeiro lugar especificar
os níveis em que cada fator será estudado, isto é, os valores dos fatores (ou as versões, nos
casos qualitativos) que serão empregados. Um planejamento fatorial requer a execução de
experimentos para todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores. Em geral, se
houver n1 nível do fator 1, n2 do fator 2,..., e nk do fator k, o planejamento será um fatorial
n1x n2 x ...x nk de experimentos. Este é o número mínimo para ter um planejamento
fatorial completo. Havendo k fatores, isto é, k variáveis controladas pelo experimentador, o
planejamento de dois níveis há de exigir a realização de 2x2x...x2 = 2k ensaios diferentes,
sendo chamado por isso de planejamento fatorial 2k (BARROS, 1995).
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No planejamento experimental com n variáveis, o modelo empírico usado para
aproximar a relação entre os fatores e as respostas é um polinômio de grau um ou de grau
superior (BARROS NETO; SCARMINIO, 2010).

y = β 0 = β 1x1 + ...... + β nxn + ε

(3.8)

Onde: y – Resposta de interesse;

βi – Coeficientes a serem estimados;
xi – Variáveis independentes;
n – Número de variáveis independentes;
ε – Erro experimental.
Se há curvatura no sistema, então se utiliza um polinômio de ordem mais elevada,
como o modelo de segunda ordem Equação 2.2.
n

y = β 0 + ∑ β ixi 2 + ∑∑ βijxixj + ε
i =1

(3.9)

i< j

Muitos problemas de superfície de resposta utilizam um ou ambos os polinômios
aproximadores acima. Naturalmente, é improvável que o modelo polinomial seja uma
aproximação razoável para todo espaço experimental coberto por variáveis independentes.
Porém, para uma região específica, tais modelos são eficientes.

Geralmente, para a

estimação dos coeficientes definidos pelo Método dos Mínimos Quadrados (Ordinary
Least Squares – OLS). Desta forma, constrói-se uma função aproximada relacionando as
respostas

de

interesse

com

as

variáveis

de

processo

(MONTGOMERY, 2005 e BARROS NETO; SCARMINIO, 2010).
De posse da construção do modelo, a significância do mesmo é verificada através
da Análise de Variância (ANOVA), sendo que este teste avalia se o modelo é
estatisticamente significativo. Pela ANOVA também é possível verificar quais são os
termos significativos do modelo e quais podem ser removidos.
Os modelos são ajustados através do coeficiente de determinação (R2), que
representa o percentual de variação na resposta explicada pelo modelo construído.
Associado com este coeficiente tem-se o R2 ajustado (R2 (adj.), que leva em consideração o
fato de que o R2 tende a superestimar a quantidade atual de variação contabilizada para a
população).
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Existem arranjos experimentais utilizados para a coleta de dados na Metodologia de
Superfície de Resposta como o projeto composto central (Central Composite Design –
CCD) e o projeto composto central rotacional (Central Composite Rotational DesignCCRD). O CCD é o conjunto de pontos laterais e com um ponto central, como ilustra a
Figura 3.7, é utilizado quando o número de amostra é muito restrito, por exemplo, com
dois níveis e dois fatores e o ponto central precisa de 5 experimentos para obter uma
superfície

de

resposta,

porém

com

uma

margem

de

erro

grande

(MONTGOMERY, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO, 2010).
Figura 3. 7

Projeto Composto Central CCD.

Fonte: do autor.

O Projeto composto central rotacional (CCRD) ou planejamento estrela é um
conjunto de pontos laterais, com um ponto central e adicionado um grupo de níveis extras
que é denominado alfa -1 e 1

(pontos axiais). Os valores atribuídos ao mesmo são

correspondes a diagonal do quadrado somado ao ponto central que está representada na
Figura 3.8.
Figura 3. 8 Demonstração do cálculo do ponto axial alfa.

Fonte: do Autor.

Com o adicionamento dos pontos axiais ao experimento, o mesmo torna-se mais
confiável que o CCD e são adicionados à mesma quantidade dos pontos laterais para os
pontos axiais, sendo para alfa -1,4 e 1,4 como observado na Figura 3.9.
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Figura 3. 9 Projeto Composto Central Rotacional

Fonte: do Autor.

3.6 Ataques Químicos

Para entender melhor as propriedades mecânicas do aço bruto, normalizado e os
graus 95 e 110, observa-se cada microestrutura formada em cada condição e suas
propriedades. Para revelar características de microestruturas específicas, têm sido
desenvolvidos numerosos métodos de ataque, dos quais os ataques químicos são os mais
amplamente utilizados. Esta técnica utiliza o processo de corrosão controlada, dirigida
pelas diferenças eletroquímicas de potencial de oxidação entre áreas de superfície com
heterogeneidades químicas e físicas. O ataque induz a dissolução seletiva ou descoloração
ordenada das fases presentes (OLEA,2002).
Dos ataques químicos utilizados para aço, o mais comum é o ataque de Nital
(solução de ácido nítrico em álcool etílico), que revela o contorno de grão da Ferrita,
Perlita, Martensita ou Bainita. Quando aços com dispersão muito fina de partículas de
martensita incrustadas em uma matriz ferrítica são examinados com microscópio óptico, o
ataque com Nital dificilmente apresenta contraste visível. Isto levou ao desenvolvimento
de novas e mais adequadas técnicas de coloração de ataques, que permitissem a fácil
distinção das fases, colorindo uma ou ambas as fases. Quando a microestrutura apresenta
simultaneamente austenita e martensita como fases secundárias. Neste caso, o leve ataque
químico conseguido com o Nital, não é seletivo o suficiente para permitir a distinção entre
as duas fases.
Com o surgimento do aço de alta resistência somente o ataque químico com Nital
não é suficiente para revelar distintamente todas as fases que são encontradas neste tipo de
estrutura. Le Pera (1980) trabalhou no melhoramento de contrastes utilizando vários
ataques, sendo que o que lhe forneceu melhores resultados foi a mistura de Metabissufito
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de sódio 1% (1g de Metabissufito de sódio dissolvido em 100 ml de água destilada) com
acido pícrico 4% (4g de ácido pícrico para 100 ml de álcool etílico). Com este ataque, a
martensita e austenita retida (MA) aparecem brancas, a Bainita aparece marrom e a Ferrita
aparece azul-esverdeada. Dependendo da composição química do material essas
tonalidades podem variar como ilustra a Figura 3.10.
O tempo de ataque pode variar de 10 a 20 segundos, dependendo da composição
química do aço. O ataque é interrompido com água destilada e em seguida um jato de ar
frio para a secagem da amostra. A amostra é pré-atacada com Nital para delinear os
contornos de grãos.
Figura 3. 10 Ataque Le Pera com suas fases identificadas.

F

B
Fonte: a) adaptada de Gerult (1979) e Fonte b) adaptada de Elisei (2008).

B

5µm
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1.

Material

O aço utilizado neste trabalho foi obtido na forma de chapa, com o processamento
de laminação a quente (Green Steel, fabricado pela Usiminas Siderurgia de Minas Gerais)
utilizado para revestimento de poços de petróleo.
A chapa foi doada pela SOCOTHERM BRASIL S/A, possuindo as dimensões de
800 mm de comprimento por 400 mm de largura e 11,11 mm de espessura. Foram retiradas
amostras para o exame metalográfico, corpos de prova para os ensaios de tração, ensaios
de impacto Charpy, composição química por fluorescência de raios-X e ensaios de dureza.
Para a obtenção da composição química real do material, uma amostra foi
submetida à máquina de fluorescência de raio-X marca Panalytical modelo Axios do
departamento de pós graduação da USP/ Lorena com o resultado demonstrado na Tabela
4.1.
Tabela 4. 1 Composição química determinado por fluorescência de raio-X no laboratório da EEL/USP (%
em peso).
C

Si

Mn

P

S

Ni

0.278

0,244

1,217

0,013

0,003

0,012

V

Cr

Al

Cu

Ti

Mo

0.002

0,018

0.039

0.010

0,025

0,002

Fonte: do autor.

4.2.

Métodos
4.2.1.

Tratamento Térmico

Nas realizações dos tratamentos térmicos de têmpera e normalização, foi necessário
obter a composição química real do material, com a finalidade de ser calculada a
temperatura Ac3 do aço (Temperatura Crítica Superior, onde acima desta temperatura,
somente a fase austenita prevalece) pela a fórmula empírica de Andrews (1965)
apresentada na equação 4.1.
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AC3=910-(203√C-15, 2Ni+44,7Si+31,5Mo)-(30 Mn + 11Cr + 20Cu – 400 Al)

(4.1)

Por meio da referida relação obteve-se o valor de 820°C para o Ac3. Com base
neste valor, os tratamentos térmicos de têmpera e normalização, foram realizados com
acréscimo de 50ºC que resultou na temperatura de 870°C e o patamar de permanência no
forno para homogeneização da temperatura, foi conforme Chiaverini (2003), para o aço
carbono, cada milímetro de espessura da peça corresponde a um minuto de patamar.
O tratamento térmico de têmpera, normalização e revenimento foram realizados nos
corpos de prova de tração no sentido longitudinal e transversal a laminação. Com região
útil de diâmetro de 6 mm, o tempo de patamar foi de 6 minutos. No tratamento de têmpera
o resfriado foi em água com velocidade de resfriamento médio de 93°C/s. Os
equipamentos utilizados para medição foram Termômetro Digital de contato da marca
Minipa modelo MT-550 e outro de infravermelho marca Instrutherm modelo Infra Red
Thermometer.Já no tratamento de normalização o resfriamento foi ao ar.
Para atenuar a descarbonetação e oxidação em alta temperatura, devido o forno não
possuir atmosfera controlada, os corpos de prova foram encapsulados em tubos de quartzo
com adição de gás argônio e colocados no forno na temperatura de 700°C .
Na realização do tratamento de revenimento posterior a têmpera, os parâmetros
temperatura e tempo de permanência no forno foram obtidos através do planejamento de
experimento.
Os tratamentos térmicos foram realizados no forno mufla Grion do laboratório de
tratamento térmico da Fatec Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba.
Com objetivo de verificar a provável estrutura que iria se formar após a têmpera a
empresa SOCOTHERM BRASIL S/A forneceu uma curva de resfriamento contínuo CCT
(Continuous Cooling Transformation) do aço API 5CT que é mostrada na Figura 4.1.
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Figura 4. 1 Curva CCT do aço API 5CT.

Fonte: adaptado (USIMINAS, 2013).

4.2.2.

Planejamento de Experimento

Para a determinação dos melhores parâmetros do tratamento térmico de
revenimento do aço API 5CT graus 95 e 110, partindo da chapa bruta de laminação (Green
Steel), utilizou-se a ferramenta planejamento experimental fatorial completo 22 composto
central rotacional do software Design Expert 6.06 (free version). As variáveis a ser
estudadas foram tempo (30 a 120 minutos), temperatura (100 a 600°C) e os valores de alfa
-1,4 e alfa +1,4, estes níveis reais e codificados de cada variável em estudo são
apresentados na Tabela 4.2.
Tabela 4. 2

Níveis reais e codificados para as variáveis, temperatura e tempo.

Níveis

Variáveis
Reais
Tempo min.
Temperatura °C
Fonte: do autor.

Codificadas
X1
X2

-1,4

-1

0

+1

+1,4

12
50

30
100

75
350

120
600

139
710
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4.2.3.

Caracterização Metalograficas API 5CT

Para a realização das caracterizações metalográficas foram extraídas 6 amostras nas
direções longitudinal e 6 amostras na direção transversal à laminação da chapa. Tratadas
juntas com os corpos de prova de tração, nas seguintes condições: Aço bruto, normalizado
e seus respectivos graus 95 e 110.
Estas amostras foram embutidas em baquelite com prensa a quente. Após o
embutimento foi realizado uma sequência de preparação com as seguintes lixas: 180, 240,
320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 e 2000 Mech, de modo que a cada troca de lixa a
mesma sofria rotação de 90° para se prosseguir com o procedimento. Em seguida a
sequencia de lixa, foram realizados o polimento com pasta de diamante de 3,0 µm, alumina
1 µm e com sílica coloidal 0,05 µm.
Com o intuito de definir um reagente que melhor revelasse a Perlita, Ferrita e
Martensita foram realizados diferentes ataques. Primeiramente foi utilizada a solução de
NITAL 2% (2 ml de ácido nítrico (HNO3) e 98 ml de álcool etílico). Este reagente químico
tem como finalidade evidenciar os contornos de grão de Ferrita e produz maior contraste
da Perlita, Martensita, as escurecendo mais (COLPAERT, 2008; FERREIRA, 2014). A
aplicação do NITAL 2% foi por imersão, utilizando o tempo de 6 segundos. O ataque
químico foi interrompido com água corrente, posteriormente lavada com álcool etílico PA
99,9 % e secado com jato de ar quente de um secador de cabelo.
Os resultados não se mostraram favoráveis, buscou-se então o reagente Le Pera 1:1
(Solução aquosa de Metabissufito de sódio + reagente Picral);
Solução I: 1g de Metabissufito de sódio (Na2S2O5) e 100 ml de água destilada;
Solução II: 4 ml de ácido pícrico e 96 ml de álcool etílico.
O Le Pera é muito aplicado para destacar a Ferrita (azul), Perlita (preta), Martensita
(marrom) e Martensita junto com Austenita retida (branca). Este reagente é composto da
mistura, em partes iguais, das duas soluções descritas acima. A aplicação deste reagente foi
precedida de um ataque com Nital 2% (6 s) com o objetivo de delinear os contornos de
grão da estrutura, favorecendo a deposição do filme colorido. A aplicação do Le Pera foi
realizada por imersão total da amostra na solução, durante um tempo de 25 segundos,
sendo a interrupção do ataque feita em água destilada e secagem com jato de ar frio.
Foi realizado mapeamento de Silício, Carbono e Manganês utilizando o EDS
(Energy Dispersive Spectrography), nas amostras brutas e normalizadas com finalidade de
verificar a concentração de cada elemento químico nas Perlitas bandeadas do aço bruto e
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comparar com a Perlita Homogênea da amostra normalizada, utilizou-se microscópio
eletrônico de varredura marca HITACHI modelo TM 3000 da USP /Lorena.

4.2.4.

Ensaio de Tração

Realizou-se este ensaio com intuito de verificar as propriedades mecânicas
essenciais de engenharia, tais como limite de escoamento (LE) utilizado no planejamento
de experimento como variável resposta, limite de resistência à tração (LRT), alongamento
total calculado (AP%), foi determinada a razão elástica do material (RE), Módulo de
Resiliência (UR), Módulo de Tenacidade (UT), Coeficiente de Encruamento (n) e
Coeficiente de (k).
Usinaram-se três corpos de prova com as dimensões indicadas na Figura 4.2,
orientado pela norma ASTM E8M. Para as seguintes condições aços bruto, normalizado e
seus respectivos graus 95 e 110, na direção longitudinal identificado como L1, L2 e L3 e
transversal identificado como T1, T2 e T3. Os ensaios foram realizados no laboratório de
ensaios mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Utilizou-se a máquina de tração Kratos
modelo ME 20.000Kgf com extensômetro modelo E10 Kratos, com L0 de 25 mm. A
velocidade de deslocamento do cabeçote durante o ensaio foi de 1,0 mm/min. Os valores
obtidos foram importados para a planilha Origin 6.1, para plotagem das curvas tensão
versus deformação.
Figura 4. 2

Corpo de prova para ensaio de tração, medidas em mm.

Fonte: adaptado da ASTM E8M (2001).

4.2.5.

Ensaio de Impacto (Charpy)

Esta modalidade de ensaio utilizada para a determinação dos valores de energia de
impacto absorvida em função da variação da temperatura. Foram usinadas na oficina
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mecânica da ETEC João Gomes de Araújo, corpos de prova com dimensões de

10 × 10 × 55 mm em conformidade à norma ASTM E23 tipo A, ilustrada na Figura 4.3. A
estimativa de temperatura de transição foi realizada com base no cálculo de energia média.
Figura 4. 3 Corpos de prova do ensaio de impacto charpy do tipo A.

Fonte: adaptado da ASTM E23 (2001).

Para realização da abertura do entalhe do charpy tipo A foi utilizado a máquina
abrochadeira manual Times modelo LSV71 – UV.
Primeiramente o corpo de prova é posicionado em um batente que tem a finalidade
de centralizar o entalhe na sua confecção, sendo fixada com auxilio de uma morsa
existente na máquina. Com a ferramenta abrochadeira toda para cima, a mesma é
lubrificada e manualmente ela é descida. Em seguida o entalhe é confeccionado no corpo
de prova e o mesmo é retirado da máquina. A ferramenta é levantada novamente, limpa
com um pincel, lubrificada e inicia-se outro ciclo de entalhe conforme ilustra a Figura 4.4.
Figura 4. 4

Abrochadeira manual marca Times modelo LS71 - UV.

Fonte: do autor.

48

Para verificar o comportamento do material com as variações de temperaturas
foram realizados os ensaios com as seguintes variações: -196 ºC, –100 ºC, -60 ºC, -20 ºC,
22 ºC e 60ºC.
Para cada variação de temperatura foram confeccionados 3 corpos de prova (T-L)
(o corpo de prova foi retirado ao longo da direção T e a propagação da fratura será na
direção L) sentido longitudinal à laminação. Outros 3 corpos de prova (L-T) (significa que
o corpo de prova foi retirado ao longo da direção L, isto é, seu comprimento se encontra na
direção longitudinal de laminação e a sua fratura irá ocorrer na direção T à laminação)
ilustrado na Figura 4.5, sentido transversal à laminação nas formas: bruto, normalizado e
seus respectivos graus 95 e 110, totalizando 108 CPs.
Figura 4. 5 Sentidos longitudinal e transversal.

Fonte: adaptado (ASTM E23, 2001).

Para realizar os ensaios na temperatura de 60°C foi utilizada uma estufa de marca
Gehaka modelo G4023D onde os corpos de prova permaneceram por 10 minutos para o
total encharque do mesmo (CHIAVERINI, 2003).
Com o objetivo de atingir as menores temperaturas e conservar a mesma na
realização do ensaio, os corpos de prova foram imersos numa combinação de álcool etílico
PA 99,9% (o álcool na solução tem a finalidade de deixar a mesma líquida em temperatura
inferior a 0°C), acetona PA 99,9% (na solução a acetona tem a finalidade de manter a
temperatura estável) e nitrogênio líquido (cuja temperatura é de -196°C é adicionado à
solução para fazer a troca de calor, reduzir a temperatura da mesma e obter a temperatura
desejada para o ensaio). A solução foi colocada dentro de uma caixa retangular de aço inox
que é envolvida com um revestimento térmico de espuma e protegida por uma caixa de
madeira.
As temperaturas de realização do ensaio referem-se às temperaturas dos corpos de
prova, os quais se encontravam submersos na mistura de nitrogênio, álcool e acetona
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durante 10 minutos (CHIAVERINI, 2003). Após isso os corpos de prova foram retirados
da mistura com uma pinça e posicionada na máquina não deixando exceder o tempo de 5
segundos.
Os ensaios de Charpy foram realizados na máquina de Impacto marca Times
modelo 3000A com pêndulo de 300 Joules. A abertura dos entalhes e os ensaios de
impacto foram realizados no laboratório de ensaios mecânicos da Fatec Faculdade de
Tecnologia de Pindamonhangaba.

4.2.6.

Fractografia

Após os ensaios de tração, as amostras foram submetidas às análises fractográficas,
para avaliar os mecanismos de fratura. As fractografias foram obtidas no microscópio
eletrônico de varredura LEO modelo 1450VP instalado no laboratório de microscopia da
USP/ Lorena.

4.2.7.

Difração de raios X

Para a realização da difração de raios-X, com o intuito de identificar os
microconstituintes presentes nas condições: aço bruto, grau 95 e grau110. Utilizou-se o
difratômetro Shimadzu XRD 6000 disponibilizado na EEL/USP, com radiação kα do cobre
(λ = 1,5406 A), ângulo de varredura 2θ variando de 10° a 60° e com as amostras em pó
obtido com auxilio de uma lima de aço.

4.2.8.

Ensaio de Dureza

Para o ensaio de dureza Vickers foram extraídas seis amostras nas condições: bruta,
normalizada e seus respectivos graus 95 e 110, nas direções longitudinal e transversal à
laminação da chapa. Estas amostras foram embutidas em baquelite.
Com a finalidade de se obter maior planicidade e superfície regular em todas as
amostras do ensaio de dureza, após o embutimento as mesmas foram lixadas em uma
sequência de lixas de 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200,1500 e 2000 Mech, de
modo que a cada troca de lixa a mesma sofria rotação de 90° para se prosseguir com o
procedimento.
Os ensaios foram realizados conforme norma ASTM E92 em temperatura
ambiente, com 20 medições de dureza com intervalo de 1 mm ( 2,5 vezes a diagonal da
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pirâmide) entre cada impressão, com a finalidade de garantir que a deformação da
impressão anterior não interfira na medição posterior.
Este ensaio de dureza tem como objetivo complementar os ensaios mecânicos de
tração e impacto, e verificar se o material depois de tratado atende as especificações de
dureza que a norma API5CT especifica para cada grau na Tabela 3.4.
O ensaio de dureza Vickers foi realizado na máquina Hardnees Testing Machine
MITUTOYO HM, do laboratório de Metalografia da Fatec Faculdade de Tecnologia de
Pindamonhangaba.
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5. RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados do planejamento de experimento, as
análises macroestruturais por microscopia óptica e eletrônica de varredura, ensaios
mecânicos de dureza, tração e impacto, realizado de acordo com os procedimentos
experimentais descritos no Capítulo 3.

5.1 Planejamento de Experimento
Ao alimentar o software Desing expet 6.06 (free version) com os valores de todas
as variáveis e seus respectivos níveis: baixo, alto, alfa+ e alfa-, obtém-se a matriz
experimental. Utilizando os valores de tempo e temperatura indicado pela matriz . Foram
realizados os revenimentos e obtidas as variáveis respostas limite de escoamento e limite
máximo de tração, como pode-se observar na Tabela 5.1.
Tabela 5. 1 Matriz de Experimento Completa.

N° Experimentos

Tempo

Temperatura

LE

LT

[Minutos]

[°C]

[MPa]

[MPa]

1

30.00

100.00

1551

1768

2

120.00

100.00

1580

1773

3

30.00

600.00

754

763

4

120.00

600.00

633

721

5

12.00

350.00

1121

1307

6

139.00

350.00

1079

1244

7

75.00

50.00

1410

1670

8

75.00

710.00

581

601

9

75.00

350.00

1038

1209

Fonte: do autor.

Analisando a ANOVA (Análise de variância) foi possível observar que o
experimento é válido com um R2 de 0,9529, 95% de acerto do valor teórico para o valor
real.

A variável que mais influencia o experimento é a temperatura como pode ser

verificado na Figura 5.1, pois a variável tempo fica praticamente estável.
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Figura 5. 1 Influência de cada variável no experimento.

Perturbation

1580

B

Temperatura

Limite escoamento

1330.25

1080.5

A

A

Tempo
830.75

B
581

-1.000

-0.500

0.000

0.500

1.000

Variáveis codificadas
Fonte: do autor.

Observando a Figura 5.2, a abscissa da temperatura possui uma grande variação em
contra partida a abscissa do tempo permanece quase estável, desta forma oferecendo pouca
influência ao experimento.
Figura 5. 2 Valores preditos para limite de escoamento com as interações de tempo e temperatura.

1475.42
1275.81

Limite escoamento

1076.21
876.601
676.994
30.00
52.50
75.00 A: Tempo
100.00

225.00

97.50
350.00

475.00

B: Temperatura

Fonte: do autor

600.00

120.00
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5.1.1.

Grau 95

Ao realizar as análise e otimização dos valores estatísticos, de acordo com os
resultados obtidos. Foi utilizado o menu otimização do software Desing expet 6.06 (free
version). Para o grau 95 API 5CT, os valores de otimização para o limite de escoamento,
de acordo com a norma, está na faixa de (LE) 655 a 862 MPa. Pelo fato do tempo não
possuir grande influência ao experimento, o mesmo foi utilizado no valor mínimo e
variando a temperatura, gerando a Tabela 5.2.
Tabela 5. 2 Valores de Otimização das Variáveis e Níveis para o Grau 95.

Tempo

Temperatura

[Minutos]

[°C]

01

30

544

846

886

02

30

550

839

875

03

30

560

827

857

04

30

584

798

812

05

30

571

814

836

06

30

573

811

832

07

30

523

855

908

Experimentos Sugeridos

L.E.

R.T.

[MPa] [MPa]

Fonte: do autor.

Observando a Tabela 5.2 os melhores valores para realizar o tratamento de
revenimento para o grau 95, com menor tempo e menor temperatura dentro dos valores
estipulados pela norma, foi o tempo de 30 minutos e a temperatura de 523 °C para um
limite de escoamento teórico de 855 MPa.

5.1.2.

Grau 110.

Com a finalidade de avaliar e otimizar os valores estatísticos de acordo com os
resultados obtidos, foi utilizado o menu otimização no software Desing expet 6.06 (free
version). Com a faixa de valores do limite de escoamento (LE) de 758 a 965 MPa
indicado pela norma API 5CT para o grau 110, pode-se visualizar na Tabela 5.3 as
projeções dos valores.
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Tabela 5. 3 Valores de Otimização das Variáveis e Níveis para o Grau 110.

Experimentos Sugeridos
01
02
03
04
05
06
07

Tempo
[Minutos]
30
30
30
30
30
30
30

Temperatura
[°C]
533
453
526
476
524
466
508

L.E.
R.T.
[MPa] [MPa]
859
907
959
1055
867
919
930
1013
871
924
942
1031
890
953

Fonte: do autor.

Analisando a Tabela 5.3 pode-se observar a melhor situação para realizar o
tratamento de revenimento para o grau 110, a que possui menor valor para a variável
tempo é de 30 minutos e para a variável temperatura é de 453 °C, sendo projetado um
limite de escoamento teórico de 959 MPa.

5.2.

Caracterização Microestrutural

Foram analisadas com auxilio de microscópio ótico as fases presentes e
microconstituintes das amostras nas condições: bruto, normalizado e seus respectivos graus
95 e 110. Com a finalidade de buscar melhor resolução na análise foram utilizados os
reagentes Nital 2% e Le Pera.

5.2.1.

Aço bruto e seus respectivos graus 95 e 110

Na Figura 5.3(a) mostra a microestrutura do aço API 5CT bruto no sentido
longitudinal atacada com Nital 2% por 6 segundos. Onde é possível visualizar presença,
dos contornos de grãos de Ferrita alongados (F cor clara) e colônias de Perlita (Pe cor
escura), formando uma microestrutura bandeada na
observado em trabalho similar de

Thompson (1992).

direção de laminação conforme
Este tipo de microestrutura é

comumente observado em aços ARBL, laminados a quente, a qual também foi observada
por Ferreira (2014). Na Figura 5.3(b) verifica-se a mesma morfologia do sentido
longitudinal, porém apresentam os grãos mais alongados e orientados paralelamente à
direção de laminação característico do aço ARBL como observado por Haskel (2013). Na
Figura 5.3(c) e (d) verifica-se a micrografia que recebeu ataque químico Le Pera, pode-se
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observar Ferrita com a coloração azulada e Perlita com tom escuro, também observado em
trabalho similar de Souza (2008).
Figura 5. 3 Microestrutura do aço API 5CT bruto com aumento de 500 X, ataque Nital 2%,
a) longitudinal e b) transversal, c) longitudinal e d) transversal com ataque Le Pera e aumento 500X.

Fonte: do autor.

Na Figura 5.4(a), o grau 95 partindo do aço bruto, atacado com nital 2%, observa-se
a presença da estrutura martensítica revenida em formato de ripas, (M regiões escuras) e
contorno de Ferrita (F regiões claras) de forma a melhorar significativamente a ductilidade
e a tenacidade em relação à Martensita, mas mantendo ainda uma dureza e resistência
mecânica bastante elevada. Na Figura 5.4(b) pode-se observar que no sentido transversal o
aço não apresenta diferença na estrutura, demonstrando baixa anisotropia entre as direções
conforme encontrado em trabalho similar de Krauspenhar (2012). Já nas Figuras 5.4(c) e
(d) foram realizados o ataque químico Le Pera e observou-se a presença da Ferrita cor
clara (F), Martensita revenida no formato de ripas cor escura (M) e cores brancas
Martensita e Austenita retida conjuntamente (MA) observados em trabalhos similares por
Elisei (2008).

56

Figura 5. 4 Microestruturas do grau 95 proveniente do aço bruto com aumento de 500 X, ataque Nital 2% a)
longitudinal e b) transversal, c) longitudinal e d) transversal com ataque Le Pera e aumento 500X.

Fonte: do autor.

Na Figura 5.5(a) e (b) grau 110 partindo do aço bruto, atacado com Nital 2%, podese observar a presença da estrutura martensítica revenida em ilhas dispersas na matriz, (M
regiões escuras) e contorno de Ferrita (F regiões claras), quanto maiores as ilhas de
Martensita dispersas na matriz ferrítica, menor será o alongamento do aço até a ruptura
coforme observado em trabalho similar de Uthaisangsuk et al. (2011). Nas Figuras 5.5(c) e
(d), com o ataque químico Le Pera, observa-se a presença da fase Ferrita (F cor clara) e
Martensita revenida em ilhas dispersas na matriz (cor marrom), mostrando-se similar ao
trabalho de Deardo (2008).
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Figura 5. 5 Microestruturas do grau 110 proveniente do aço bruto aumentam de 500X, ataque Nital 2%
a) longitudinal e b) transversal, c) longitudinal e d) transversal com ataque Le Pera e aumento 500X.

Fonte: do autor.

5.2.2.

Aço normalizado e seus respectivos graus 95 e 110.

O aço normalizado recebeu o ataque de Nital 2% por 6 segundos, nas Figuras 5.6
(a) e (b). Pode-se observar que o microconstituinte Perlita, apresenta-se com tom escuro
(Pe) e com tons brancos a Ferrita (F) com grão equiaxial. Nas Figuras 5.6(c) e (d), que
recebeu ataque químico Le Pera, segmenta a Ferrita (F cor azul), o microconstituinte
Perlita (P cor Bege) e a Austenita retida junto com Martensita (MA cor branca). O ataque
Le Pera revela a Martensita juntamente com a Austenita retida, que não é possível observar
com o ataque de Nital como observado no trabalho de Souza (2008).
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Figura 5. 6 Microestruturas do aço normalizado com aumento de 500 X, ataque de Nital 2% a) longitudinal
e b) transversal, c) longitudinal e d) transversal com ataque Le Pera e aumento 500X.

MA

Fonte: do autor.

O grau 95 partindo do aço normalizado que recebeu o ataque Nital 2% é observado
nas Figuras 5.7(a), apresenta uma estrutura martensítica revenida em formato de ripas (M
regiões escuras) e alguns contornos de Ferrita (F regiões claras).
Na Figura 5.7 (b), a Martensita revenida encontra-se em formato de ripas mais
espaçadas entre si e com alguns contornos de Ferritas conforme encontrado em trabalho
similar de Ogata (2009).
Já nas Figuras 5.7 (c) e (d), que foi realizado ataque Le Pera, pode-se observar a
Ferrita (F na cor bege), a Martensita revenida (M cor bege escuro e marrom) e a Austenita
retida junto com martensita (MA cor branca) ficam mais evidentes às formações das ripas
martensítica muito próximas, formando ilhas, contudo, observa-se a presença de Austenita
retida junto com a Martensita, não observada com o regente Nital 2%, como observado em
trabalho similar por Elisei (2008).
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Figura 5. 7 Microestruturas do grau 95 proveniente do aço normalizado com aumento de 500 X, ataque de
Nital 2 % a) longitudinal e b) transversal, c) longitudinal e d) transversal com ataque Le Pera e aumento
500X.

Fonte: do autor.

Para o grau 110 partindo do aço normalizado nas Figuras 5.8 (a) e (b), que sofreu
atacado com Nital 2%. Observa-se a estrutura martensítica revenida refinada em placas ou
ilhas, (M regiões escuras) e alguns contornos de Ferrita (F regiões claras), com pequenas
diferenças nos microconstituintes de ambas as figuras, demonstrando pequenas
anisotropias como observado em trabalho similar de Ogata (2009). Nas Figuras 5.8 (c) e
(d), com ataque Le Pera, observa-se Martensita revenida em forma de ripas bem finas e
com alguns contornos de Ferrita.
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Figura 5. 8 Microestruturas do grau 110 proveniente do aço normalizado com aumento de 500 X, ataque
Nital 2% a) longitudinal e b) transversal, c) longitudinal e d) transversal com ataque Le Pera e aumento
500X.

Fonte: do autor.

Foi realizado o mapeamento de M, Si e C nas amostras na condição bruta e
normalizada por meio do EDS. A microanálise mostrou que houve concentração de C, Si e
Mn por toda a região do material, com maior acúmulo nas regiões com Perlitas bandeadas
do aço bruto como ilustra a Tabela 5.4. De fato a análise química revelou que o aço bruto
apresenta um significativo aumento do teor de C, Si e Mn (37%, 72% e 13%) comparando
com aço normalizado do Perlita homogenia e grão equiaxial. As bandas de Perlita por
serem mais ricas em manganês e Si estão de acordo com os resultados de Sant’anna (2006)
e Ferreira (2014).
Tabela 5. 4 Composição de Carbono, Silício e Manganês na Perlita do aço bruto e normalizado (% em peso).

Condição

C

Si

Mn

Perlita aço bruto

0,352+ 0,6

0,637+0,03

1,428+0,04

Perlita aço normalizado

0,225+0,9

0,178+0,04

1,243+0,04

Fonte do autor
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Na Figura 5.9 foram realizados o ensaio de difração de raios-X com radiação de
cobre na amostra em pó nas condições aço bruto, graus 95 e 110. Com o auxilio do
softwares Powercell 2.4 , foi possível simular os difractogramas teórico da estruturas
Martensita, Ferrita, Austenita e o microconstituinte Perlita, para verificar a presença de
cada estrutura no difractogramas experimentais.
Figura 5. 9 Difratograma de comparação de estruturas.

Fonte do Autor.

Ao observarem os difractogramas dos aços bruto e seus respectivos graus, na
Figura 5.9, verifica-se que as comparações dos três difractogramas são idênticas, embora
cada condição possua microestrutura diferente. Como foi mostrado nas imagens
metalográficas presente neste estudo. Desta forma evidenciando que esta técnica não foi
capaz de distinguir as fases presente em cada condição.
Ao realizar a comparação dos difractogramas obtido experimentalmente com os da
simulação do programa de cada fase, pode observar que os picos referentes às direções
(110), (200), (211) e (220) possuem as intensidades e ângulo de incidência semelhantes as
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das fases Ferrita, Martensita e o micronstituinte Perlita confirmam a presença das mesmas.
Os valores dos picos da fase Austenita simuladas, mostraram-se diferentes do
experimental, indicando que não é possível observar esta fase. Desta maneira mostra-se
contraria a técnica de metalografia que apresentou austenita retida no grau 95.

5.3.

Dureza Vickers do Aço API 5CT.

A dureza Vickers foi realizada com a carga de 1kgf, com média aritmética de 20
impressões com distanciamento de 1 mm entre uma e outra .
Na Tabela 5.5 ilustra os valores médios da dureza Vickers para os aços, bruto,
normalizado e seus respectivos graus nos sentidos longitudinal e transversal.
Tabela 5. 5 Valores de Dureza Vickers de cada Condição.

Condição
Bruto
95 Bruto
110 Bruto
Normalizado
95 Normalizado
110 Normalizado

Dureza Vickers [HV]
Transversal Longitudinal
190 + 4,2
192 + 5,4
270 + 6,6
292 + 9,5
331 + 9,1
331 + 6,5
162 + 4,4
175 + 5,3
265 + 8,7
272 + 5,4
303 + 11
319 + 7,9

Média dos Sentidos
191 + 1,2
281 + 11,0
331 + 0,1
168 + 6,6
268 + 3,4
311 + 7,9

Fonte do autor.

Os valores observados na Tabela 5.5 na condição do aço bruto nos mostra um valor
de dureza de 190 HV no sentido longitudinal e 192 HV no sentido transversal, isso indica
que o aço após ser laminado sofreu um resfriamento controlado de 2°C/S como sugere a
curva CCT (Continuous Cooling Transformation ) (USIMINAS, 2013).
Já os graus 95 e 110 partindo do aço bruto, os valores médios das durezas nos
sentidos longitudinal e transversal, apresentaram uma variação entre 270 até 331 HV e isto
se deve, primariamente, à formação de estrutura martensítica revenidas. Uma vez que este
microconstituinte se forma sob elevada velocidade de resfriamento, é formada uma solução
sólida supersaturada de carbono na Ferrita que induz tensões de compressão na matriz,
distorcendo

o

reticulado

e

aumentando

a

dureza

da

estrutura

resultante

(CHIAVERINI, 2003; GORNI, 2008).
Os valores médios de dureza do grau 95 ficam próximos ao encontrado no trabalho
de Batista, et al (2007), que foi de 290 HV de dureza. No grau 110 o valor de dureza no
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sentido longitudinal fiou próximo ao valor encontrado o por Krauspenhar (2012) que era
de 330 HV.
No aço com tratamento térmico de normalização pode-se concluir que o
resfriamento ao ar chegou próximo à velocidade média de resfriamento de 1°C/S e dureza
de 199 HV, sugerida pela curva CCT (Continuous Cooling Transformation)
(USIMINAS, 2013). Comparando o aço normalizado com o bruto, o primeiro apresentou
uma microestrutura mais distribuída com grãos no formato equiaxiais do microconstituinte
Perlita e Ferrita, demostrando um valor médio de durezas de 12% menor que o aço bruto,
que possui uma estrutura bandeada com grãos alongados de Perlita e Ferrita.
(CHIAVERINI, 2003; GORNI, 2008).
Comparando os graus 95 proveniente do aço normalizado e bruto, os valores
médios e dureza do grau 95 normalizado são 5% menor que o grau 95 bruto, devido o
material bruto possuir mais tensões iniciais que o normalizado. O mesmo forma uma
martensita em forma de ripas mais finas que os do material normalizado Martins (2002).
Ao observar a dureza do grau 110 proveniente do aço normalizado, com uma
estrutura revenida em formato de ripas com espaçamento entre si e com alguns contornos
de Ferritas. Observou-se uma redução de 6%, quando comparado com do grau 110
proveniente do aço bruto, pois possui uma estrutura de Martensita revenida dispersa na
matriz ferrítica. (THOMPSON, 1992; CHIAVERINI, 2003).

5.4.

Ensaio de Tração.

Foram realizados três ensaios de tração para cada condição estudada, dos quais
foram obtidos os resultados do limite de escoamento (LE), Limite de resistência à tração
(LRT), alongamento total (AP), razão elástica (RE) Módulo de Resiliência (UR), Módulo
de Tenacidade (UT), coeficiente de encruamento(n) e coeficiente de resistência(k).
A medida do LE foi obtida pelo método offset e o cálculo de UT foi considerado a
área total da curva, com o auxilio do programa ORIGIN 6.1.

5.4.1.

Aço bruto, graus 95 e 110.

O ensaio de tração foi realizado no aço com as seguintes condições: aço bruto e
seus respectivos graus 95 e 110, nos sentidos longitudinal e transversal, gerando a curva
tensão versus deformação e o gráfico de índice de encruamento observado nas Figuras 5.10
e 5.11. As suas propriedades mecânicas são descritas nas Tabelas 5.6 e 5.7.
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Figura 5. 10 Curva tensão versus deformação nas condições: aço bruto, graus 95 e 110, a) sentido
longitudinal e b) sentido transversal.

Fonte: do autor.
Tabela 5. 6 Propriedades mecânicas obtidas de tração nas condições: bruto e graus 95 e 110 no sentido
transversal.

Grau 110

Grau 95

Bruto

UR

UT

L.E
[MPa]

L.R.T
[MPa]

E
[GPa]

AP
[%]

R.E

n

K
[MPa]

T1

305

608

177

23,3

0,50

0,07

1112

0,33

115

T2

337

638

173

23,1

0,53

0,07

1152

0,42

119

T3

301

593

178

23,0

0,51

0,07

1092

0,29

111

Média

314

612

176

23,2

0,51

0,07

1118

0,35

115

T1

793

896

192

17,2

0,88

0,10

1182

1,34

91

T2

804

896

195

15,1

0,90

0,10

1242

1,24

92

T3

813

915

178

17,3

0,89

0,10

1290

1,28

89

Média

803

902

188

16,5

0,89

0,10

1237

1,15

91

T1

958

1033

194

10,6

0,93

0,22

1408

2,27

94

T2

950

1028

199

10,8

0,92

0,21

1362

2,22

96

T3

960

1018

201

10,7

0,93

0,21

1380

2,21

95

Média

956

1026

198

10,7

0,93

0,21

1384

2,16

95

Fonte: do autor.

 Nmm 
 mm 3   Nmm 
 mm 3 
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Grau 110

Grau 95

Bruto

Tabela 5. 7 Propriedades mecânicas obtidas de tração nas condições: bruto e graus 95 e 110 no sentido
longitudinal.
 Nmm 
3 


K
 mm
[MPa] UR

UT

L.E
[MPa]

L.R.T
[MPa]

E
[GPa]

AP
[%]

R.E

n

L1

405

656

202

23,4

0,62

0,06

1169

0,38

129

L2

402

636

201

23,2

0,63

0,06

1139

0,47

153

L3

438

681

197

23,0

0,64

0,06

1197

0,45

136

Média

415

658

200

23,3

0,63

0,06

1168

0,43

139

L1

774

900

223

13,5

0,86

0,07

1265

1,41

108

L2

833

950

225

13,5

0,88

0,07

1255

1,22

115

L3

855

981

218

13,5

0,87

0,07

1294

1,29

120

Média

837

944

222

13,5

0,89

0,07

1271

1,31

114

L1

963

1092

242

9,9

0,88

0,24

1582

2,02

83

L2

958

1068

240

12,4

0,90

0,23

1343

2,40

87

L3

962

1067

235

10,2

0,90

0,24

1356

2,05

89

Média

961

1076

239

10,8

0,89

0,23

1423

2,16

86

Fonte: do autor.
Figura 5. 11 Gráfico do coeficiente de encruamento do aço bruto.

Fonte: do autor.

 Nmm 
 mm 3 
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Analisando os valores indicados pela norma API 5CT para os graus 95 e 110,
ilustrada na Tabela 3.4, indicam para o grau 95 o LE de 655 a 862 MPa. Para o grau 110 o
LE encontra-se na faixa de 758 a 965 MPa. Com os valores obtidos no ensaio de tração é
possível verificar que os dois graus se enquadram nos valores especificados.
Ao observar a Figura 5.10 (a) e (b), pode-se perceber que as curvas de tração não
apresentaram escoamento descontínuo e nítido, devido ao aço bruto possuir a estrutura
perlítica bandeadas e grão alongados provenientes do processamento termomecânico. Já os
graus 110 e 95 possui a estrutura martensítica revenida, em que ambos os casos possuem
uma tensão residual alta. Segundo Souza (1982), altas tensões residuais ocasionam o
desaparecimento dos LE superior e LE inferior, que passam a ser não nítidos ou de difícil
determinação.
Já nas Figuras 5.10 e 5.11 e nas Tabelas 5.6 e 5.7, observa-se que os valores médios
das propriedades mecânicas do aço bruto, apresentaram redução no valor para o limite de
escoamento, próximo de 33% comparado ao grau 95 e de 40% em relação ao grau 110. De
forma similar a resistência à tração mostrou-se menor, cerca de, 61% e 70% quando
comparado aso valores do grau 95 e 110, respectivamente. O alongamento apresentou-se
52% maior que o grau 95 e 54% do que o grau 110. Isto está associado à presença de nos
graus 95 e 110 das estruturas Martensita revenida com Ferrita.
Conforme Souza (1982) e Garcia (2008) quanto ao módulo de resiliência e
tenacidade, pode-se dizer que o material bruto é o mais dúctil dos três, apresentando baixo
módulo de resiliência e alto módulo de tenacidade. Apontando que o tratamento de
têmpera seguido de revenimento aumenta a resistência mecânica, porém diminui
tenacidade, de 15% para o grau 95 e 35% para o grau 110 quando comparado com aço
bruto.
Com base na Figura 5.11 o coeficiente de encruamento para o aço bruto, se
apresenta mais íngreme e com maior uniformidade na distribuição da deformação, com
aumento de 61% quando comparando com o grau 95 e 73% maior quando comparado com
o grau 110, como observado por Garcia, Spim e Santos (2008) e Souza (1982).
Como o tubo sofre expansão a frio, o valor ideal pra o RE não pode exceder o valor
de 0,93. A razão para os corpos de prova longitudinais do aço bruto e os graus 95 e 110
apresentaram valor médio de 0.63, 0,89 e 0,89 respectivamente. Para o sentido transversal,
observam-se os valores médio de 0,51 para o aço bruto e 0.89 para os grau 95 e no grau110
de 0,93, valores próximos dos encontrados por Krauspenhar (2012).
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5.4.2.

Aço normalizado, graus 95 e 110.

Os ensaios de tração foram realizados no aço normalizado e seus respectivos
graus110 e 95 nos sentidos transversal e longitudinal, os resultados obtidos foram
ilustrados nas Figuras 5.12 e 5.13 e apresentados nas Tabelas 5.8 e 5.9.
Analisando as Figuras 5.12 e 5.10, o aço normalizado no sentido longitudinal e
transversal apresentou valores de limite de escoamento inferior, cerca de 4% comparando
aço bruto, devido o mesmo, ter apresentado uma estrutura mais homogênea. Pode-se
observar que as curvas de tração do aço normalizado, apresentaram escoamento
descontinuo, por possuir pouca tensão residual devida o tratamento térmico. Segundo
Askeland (2011) são característicos de aços dúcteis a presença dos patamares de
escoamento superior e inferior e limite de escoamento nítido.
Já o grau 95 proveniente do aço normalizado também apresentou uma redução de
15% no limite de escoamento quando comparado com o grau 95 proveniente do aço bruto.
O grau 110 proveniente do aço normalizado apresentou valores de limite de escoamento
3% inferior ao do grau 110 partindo do aço bruto. Os resultados atendem os valores
especificados pela norma API 5CT para cada grau.
Comparando o módulo de resiliência e tenacidade do aço bruto e normalizado e
seus respectivos graus, os valores são muito próximos, mas o material na condição
normalizado apresentou em todas as condições, baixo módulo de resiliência e alto módulo
de tenacidade, conforme Souza (1982) e Garcia, Spim e Santos (2008) que classificam o
aço normalizado e seus respectivos graus, são mais dúctil que do aço bruto e seus
respectivos graus.
Ao analisar a capacidade de encruamento, dos graus110 e 95 provenientes do aço
bruto, os valores se demostraram similares aos dos graus 110 e 95 proveniente do aço
normalizado. No aço bruto, observa-se que os valores são 13% menores, comparado com o
normalizado.

Deste modo o aço normalizado possuem níveis de tensões residuais

superiores ao do bruto.
O coeficiente de resistência o aço bruto e seus graus apresentam valores superiores,
cerca de 5%, quando comparado ao aço normalizado e seus respectivos graus.
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Figura 5. 12 Curvas tensão versus deformação nas condições: aço normalizado, graus 95 e 110 partindo do
aço normalizado, a) sentido longitudinal e b) sentido transversal.

Fonte: do autor.
Tabela 5. 8 Propriedades mecânicas obtidas de tração nas condições: normalizado e graus 95 e 110 no
sentido transversal.

Grau 110

Grau 95

Normalizado

UR

UT

 Nmm 
K
 Nmm 
[MPa]  mm 3  
3
 mm 

L.E
[MPa]

L.R.T
[MPa]

E
[GPa]

AP
[%]

R.E

n

T1

344

607

177

21,6

0,57

0,06

1035

0,23

126

T2

376

627

170

21,7

0,60

0,07

1040

0,23

126

T3

325

587

180

21,4

0,55

0,05

1021

0,24

122

Média

348

607

176

21,6

0,57

0,06

1032

0,23

125

T1

713

809

190

12,3

0,81

0,07

1190

1,64

115

T2

684

788

188

12,9

0,84

0,08

1203

1,66

118

T3

692

779

187

12,3

0,84

0,07

1197

1,86

119

Média

837

944

188

13,5

0,83

0,08

1203

1,72

117

T1

929

1038

19

10,3

0.89

0,26

1313

2,37

106

T2

923

1002

192

9,9

0.90

0,25

1306

2,27

107

T3

913

1000

189

10,1

0,90

0,21

1284

2,29

106

Média

906

1007

190

10,1

0,90

0,25

1301

2,31

106

Fonte: do autor.
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Tabela 5. 9 Propriedades mecânicas obtidas de tração nas condições: normalizados e graus 95 e 110 no
sentido longitudinal.

Grau 110

Grau 95

Normalizado

UR

UT

L.E
[MPa]

L.R.T
[MPa]

E
[GPa]

AP
[%]

R.E

n

K
[MPa]

L1

375

587

184

23,7

0,64

0,07

1107

0,40

141

L2

421

667

190

26,1

0,63

0,06

1174

0,40

141

L3

405

648

182

23,9

0,63

0,06

1172

0,49

143

Média

400

634

185

24,6

0,63

0,06

1150

0,43

142

L1

748

876

198

22,3

0,88

0,07

1207

1,34

120

L2

680

791

190

15,2

0,90

0,07

1274

1,55

115

L3

696

826

188

21.3

0,89

0,07

1272

1,68

108

Média

708

796

192

19,6

0,89

0,07

1250

1,52

114

L1

904

1040

202

10,3

0,90

0,26

1390

1,92

92

L2

955

1064

190

10,7

0,91

0,24

1351

1,91

92

L3

901

1016

198

10,6

0,90

0,26

1296

1,97

92

Média

930

1028

197

10,5

0,90

0,26

1345

1,93

92

 Nmm 
 mm 3   Nmm 
 mm 3 

Fonte do autor.
Figura 5. 13 Gráfico do coeficiente de encruamento do aço normalizado.

Fonte: do autor.

Com o objetivo de analisar os diferentes modos de fratura dos corpos de prova de
tração no sentido (L1) longitudinal e (T1) transversal à laminação, nas seguintes
condições: aço bruto, normalizado e seus respectivos graus 95 e 110, foram realizadas
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imagens no microscópio eletrônico de varredura, com detector de elétrons secundários,
com objetivo de analisar os micromecanismos de fraturas como são ilustradas nas Figuras
5.13 a 5.18.
Figura 5. 14 Fratura do aço bruto a) sentido longitudinal aumento de 36x, b) sentido transversal aumento de
36 x c) sentido longitudinal aumento de 1000x, b) sentido transversal aumento de 1000 x.

Fonte: do autor.
Figura 5. 15 Fratura do grau 95 partindo aço bruto a) sentido longitudinal aumento de 36x, b) sentido
transversal aumento de 36 x c) sentido longitudinal aumento de 1000x, b) sentido transversal aumento de
1000 x.

pA

Partícula de
Segunda Fase

Fonte do autor.

Trinca
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Figura 5. 16 Fratura do grau 95 partindo aço bruto a) sentido longitudinal aumento de 36X, b) sentido
transversal aumento de 36 X c) sentido longitudinal aumento de 1000X, d) sentido transversal aumento de
1000 X.

Alvéolos

Fonte: do autor.
Figura 5. 17 Fratura do aço normalizado a) sentido longitudinal aumento de 36X, b) sentido transversal
com aumento de 36X c) sentido longitudinal aumento de 1000X, d) sentido transversal aumento de 1000X.

Fonte: do autor.
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Figura 5. 18 Fratura do grau 95 partindo aço normalizado a) sentido longitudinal aumento de 41X,
b) sentido transversal aumento de 41X c) sentido longitudinal aumento de 1000X, d) sentido transversal
aumento de 1000X.

Fonte: do autor.
Figura 5. 19 Fratura do grau 110 partindo aço normalizado a) sentido longitudinal aumento de 41x,
b) sentido transversal aumento de 41 x c) sentido longitudinal aumento de 1000x, d) sentido transversal
aumento de 1000 x.

Partícula de
Segunda Fase

Fonte: do autor.
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No exame fractográfico das Figuras 5.13 a 5.18, com baixa ampliação, percebe-se
apenas fratura dúctil e fibrosa, tanto na amostra no sentido longitudinal como transversal
dos aços bruto, normalizado e seus respectivos graus. O aço bruto em ambos os sentidos,
apresentaram alongamento de 23%. O aço normalizado no sentido transversal apresentou
alongamento de 22% e no sentido longitudinal entorno de 25%. Já o grau 95 obtido do aço
bruto e normalizado no sentido transversal alongou-se cerca de 17% e 14%. No sentido
longitudinal os valores foram 14% e 20%. O grau 110 proveniente do aço bruto mostrou
um alongamento de 11% para ambos os sentidos. O grau 110 proveniente do aço
normalizado, os valores foram de 10% para o sentido transversal e 11% para o sentido
longitudinal. Embora os alongamentos demonstrem uma diferença de até 50% entre as
condições, bruta, normalizada e seus respectivos graus, as rupturas apresentadas foram no
formato de taça-cone.
A região que sofreu aumento está indicada com elipse vermelha e seta vermelha, se
observa presença de microvidades (dimples) distribuídas de forma irregular. A ruptura do
material ocorreu pela coalescência de microcavidades e presenças de partículas de segunda
fase, como observado em trabalho similar de Ferreira (2014).
Como foi observado microtrincas nas amostras temperadas, o provável
aparecimento das mesmas, segundo Bates (1981) e Limodin (2003), pode ter ocorrido
durante os esforços de tração, as tensões de cisalhamento são induzidas na interface entre
estruturas duras como Martensita na matriz ferrítica. Assim, trincas iniciam em uma
extremidade livre e alguma distância a partir desta trinca. Com aumento gradual de tensão
a carga é transportada pela partícula assim como pelo núcleo, até que a resistência da
mesma seja alcançada e em seguida a do núcleo, resultando em fratura com baixa
deformação plástica.

5.5.

Ensaios de Charpy.

Por meio deste ensaio, também se tornou possível verificar os valores de energia
absorvida. A ocorrência de fraturas dos corpos de prova em diferentes temperaturas no
sentido transversal e longitudinal nas condições bruto, normalizado e seus respectivos
graus. Consequentemente, foi possível plotar gráficos de energia absorvida versus
temperatura com o intuito de se verificar a faixa de temperatura de transição dúctil-frágil,
como junção da orientação dos corpos de prova.
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5.5.1.

Aço bruto, graus 95 e 110.

Foram realizados os ensaios de impacto para o aço na condição bruta e seus
respectivos graus, no sentido (TL) longitudinal e sentido (LT) transversal. Durante os
ensaios os valores de energia foram registrados, a Tabela 5.10 e com o auxílio do programa
ORIGIN 6.1 foram plotada as curvas da Figura 5.19.
Na Figura 5.19 e Tabela 5.11 observou-se que na temperatura de 60°C os valores
de absorção de energia do sentido longitudinal são de 16% maior que no sentido
transversal e com a ocorrência de fratura dúctil como observado por Silva (2002).
Com a diminuição da temperatura, é possível observar a transição dúctil-frágil.
Estima-se que o valor médio da temperatura de transição no sentido transversal para o aço
bruto ocorreu em torno de -11ºC e com energia média de 69 Joules. No grau 95 foi na
temperatura de -83°C e com energia média absorvida de 83 Joules. No grau 110 com a
temperatura de -8 °C e com energia absorvida de 86 Joules.
Já no sentido longitudinal o aço bruto apresentou a temperatura de transição em
torno de 4°C com energia média de 97 Joules. No grau 95 a transição corresponde a -78ºC
e com energia absorvida de 79 Joules. No grau 110 observa-se a temperatura em -12°C e
com a energia absorvida de 58 Joules. Na temperatura -100°C os graus 95 e 110,
apresentam-se com comportamento frágil, como observado em trabalho similar de Silva
(2002).
Com o intuito de verificar se as condições, bruto e seus respectivos graus atendem o
requisito de trabalhar em baixa temperatura, conforme mostrado na Tabela 3.4, a
temperatura de ensaio é de -46°C e energia mínima de absorção de 34 Joules. O aço bruto
nesta temperatura, nos sentidos longitudinal e transversal, apresentou uma energia de
absorção próximo de 13 Joules não atendendo o requisito da norma. Já o grau 95
apresentou 111 Joules no sentido transversal e no sentido longitudinal 146 Joules. Os graus
110 de 35 Joules para sentido transversal e no longitudinal, em torno de 49 Joules, valores
próximos encontrados para o grau 110 por Kogawa (2012). Atendendo o requisito da
norma API 5CT em relação a aços para trabalhar em baixa temperatura.
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Figura 5. 20 Curvas de energia absorvida variando a temperatura: a) aço bruto, b) grau 95 e c) grau 110.

b

Fonte: do autor.
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Tabela 5. 10 Valores de impacto do aço bruto, graus 95 e 110.

Energia absorvida [Joules]

Grau 110

Grau 95

Bruto

Temperatura [°C]

Fonte: do autor.

Transição dúctil-frágil

60

22

-20

-60

-100

-196

[Joules]

[°C]

LT 1

186

148

25

5

5

1

73

-10

LT 2

194

145

33

4

3

1

72

-10

LT 3

128

127

24

7

2

1

62

-11

Média

169

140

28

5

3

1

69

-11

TL 1

202

218

25

9

4

1

108

6

TL 2

217

205

36

7

3

1

102

4

TL 3

194

166

28

9

4

1

82

3

Média

201

196

31

8

3

1

97

4

LT 1

177

140

167

114

38

1

81

-86

LT 2

181

184

155

148

31

1

90

-82

LT 3

164

161

159

153

32

1

78

-82

Média

174

162

160

138

34

1

83

-83

TL 1

165

112

105

114

27

1

81

-78

TL 2

162

154

122

95

44

1

79

-79

TL 3

155

149

135

106

37

1

76

-77

Média

161

138

121

105

36

1

79

-78

LT 1

175

99

47

33

25

2

85

-9

LT 2

182

153

56

42

16

2

89

-7

LT 3

160

173

68

56

14

2

84

-7

Média

172

142

57

44

18

2

86

-8

TL 1

118

108

45

32

18

3

58

-13

TL 2

112

109

41

31

22

3

54

-15

TL 3

130

94

47

25

17

3

63

-8

Média

120

104

44

29

19

3

58

-12
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5.5.2.

Aço normalizado, graus 95 e 110.

Foi realizado o ensaio de impacto para o aço na condição normalizado e seus
respectivos graus no sentido longitudinal e transversal. Esses valores de energia são
mostrados conforme a orientação do corpo de prova, na Tabela 5.12 e nas curvas da Figura
5.20.
Ao observar a Figura 5.20 e a Tabela 5.12, o valor estimado onde se encontra a
transição dúctil-frágil com valor médio da temperatura no sentido transversal para o aço
normalizado ocorre em torno de -41ºC e com energia média de 82 Joules. O grau 95 na
temperatura de -87°C e com energia média absorvida de 92 Joules. No grau 110, a
temperatura correspondente a -18 °C e a energia absorvida de 80 Joules.
No sentido longitudinal, o aço normalizado incidiu em torno de -28°C e com
energia média de 87 Joules. No grau 95, a temperatura foi de -77 ºC com energia absorvida
de 85 Joules para o grau 110, a temperatura de transição foi definida em -13°C com
energia absorvida de 55 Joules.
Na curva de impacto charpy na faixa de temperatura de 60ºC até -20°C os valores
de absorção de energia do sentido longitudinal são 11% superiores do que no sentido
transversal. Nesta faixa de temperatura o aço se encontra na região de fratura dúctil
conforme observado por Silva (2002).
Com o objetivo de verificar se os aços, normalizado e seus respectivos graus
atendem ao requisito de trabalho em baixa temperatura da norma API 5CT, mostrado na
Tabela 3.4 (ensaio de impacto é realizado a -46 °C e energia mínima absorvida de 34J.)
Observa- se que o aço normalizado nos sentidos transversal e longitudinal, o
valores médios da energia absorvida foram respectivamente de 39 e 55 Joules . No grau
95, nos sentidos transversal e longitudinal, apresentaram os valores médios de energia
absorvida respectivamente de 125 e 168 Joules. Já no grau 110, os valores de energia
média absorvida nos sentidos transversal e longitudinal foram respectivamente de 35 e 44
Joules. Os aços normalizado e seus respectivos graus atende o requisito da norma API 5CT
em relação a aços para trabalhar em baixa temperatura.
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Figura 5. 21
c) grau 110.

Curvas da energia absorvida variando a temperatura: a) aço normalizado, b) grau 95 e

Fonte: do autor.
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Tabela 5. 11 Valores de impacto do aço normalizado, graus 95 e 110.

Energia absorvida [Joules]

Grau 110

Grau 95

Normalizado

Temperatura [°C]

Transição dúctil-frágil

60

22

-20

-60

-100

-196

[Joules]

[°C]

LT 1

155

144

9

7

3

1

74

-41

LT 2

165

169

110

16

2

1

84

-39

LT 3

178

133

125

12

2

1

88

-42

Média

166

149

108

12

2

1

82

-41

TL 1

185

194

143

12

3

1

96

-25

TL 2

173

177

95

25

3

1

88

-28

TL 3

168

130

158

18

4

1

83

-30

Média

175

167

132

18

3

1

89

-28

LT 1

176

136

167

138

48

2

86

-89

LT 2

171

190

178

190

36

2

93

-83

LT 3

195

186

160

175

30

2

96

-88

Média

181

171

167

168

38

2

92

-87

TL 1

169

145

125

125

46

2

83

-81

TL 2

165

133

145

105

30

2

81

79

TL 3

145

184

160

120

40

3

91

-72

Média

160

150

143

117

39

2

85

-77

LT 1

150

100

74

37

22

2

86

-89

LT 2

164

125

49

20

20

2

80

-19

LT 3

130

178

75

31

24

2

87

-9

Média

148

134

66

29

22

2

80

-18

TL 1

117

98

38

19

27

2

58

-14

TL 2

101

98

49

40

20

2

49

-8

TL 3

110

115

55

32

15

2

56

-17

Média

109

97

47

30

21

2

55

-13

Fonte: do autor.

Foram obtidas as imagens da superfície fraturada durante o ensaio de impacto
Charpy, com auxílio do MEV e para as amostras com maior e menor absorção de energia.
A Figura 5.21 mostra as superfícies de fratura do corpo de prova bruto, a 60ºC, que
absorveu a energia 166 Joules. Figura 5.21 (a) mostra o corpo de impacto com todas
regiões e com destaque as regiões que sofreram ampliações, demarcada com círculo
vermelho.
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Figura 5. 22 Fratura do corpo de prova de Charpy bruto ensaiado a 60°C a) 6X ampliação, b) fratura frágil
amento 1000X e c) fratura dúctil aumento 1000X.

A

B

C

Fonte: do autor.

Na Figura 5.21 (b) tem-se o modo de fratura por clivagem, que segundo Anderson
(1994), consiste na separação abrupta de planos atômicos através do corpo de prova, sendo
caracterizada por facetas planas. Em termos macroscópicos, pode-se perceber que sob altas
velocidades de deformação, as amostras desta condição apresentaram baixa tenacidade. Na
Figura 5.21 (c) A região do centro do corpo de prova e suas redondezas demonstram que a
fratura foi dúctil, com a presença de dimples. Este modo de falha corresponde a 80% do
corpo de prova.
A Figura 5.22 mostra as superfícies de fratura do corpo de prova normalizado, a
60ºC, que absorveu a energia 169 Joules. Na Figura 5.22 (a), com círculos vermelhos,
mostra as regiões que sofreram ampliações. Na Figura 5.22 (b) a fratura foi dúctil cerca de
90% da área do corpo de prova, com a presença de microcavidades maiores que o material
bruto, devido a estrutura do aço normalizado se apresentar mais homogênea com
microconstituinte Perlita na matriz ferrítica, refletindo em maior tenacidade que o aço
bruto. Já na Figura 5.22 (c) apresenta uma fratura inicial dúctil seguido da fratura frágil.
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Figura 5. 23 Fratura do corpo de prova de Charpy normalizado ensaiado a 60°C a) 6X ampliação, b) fratura
dúctil amento de 1000X, c) fratura mista aumento 100X e d) fratura frágil aumento de 1000X.

A

B

C

Fonte: do autor.

As Figuras 5.23 e 5.24 para a temperatura de ensaio a 60°C mostraram-se em toda
sua região com fratura dúctil, mostrando-se que a Martensita revenida nesta temperatura
possui boa capacidade de deformação.
Figura 5. 24 Fratura do corpo de prova de Charpy normalizado grau 95 ensaiado a 60°C, a) imagem com 6X
de ampliação e b) fratura mista aumento de 100X.

A
Fonte: do autor.

B
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Figura 5. 25 Fratura do corpo de prova de Charpy normalizado grau 110, ensaiado a 60°C, a) imagem com
6X de ampliação e b) fratura dúctil aumento de 1000X.

A

B

Fonte: do autor.

Nas Figuras 5.25 a 5.29, com amostras ensaiadas a temperatura de -196°C, observa-se
que todas as amostras apresentam mecanismos de fratura frágil, composto exclusivamente
por facetas de clivagem, demonstrando que a baixa temperatura promoveu uma redução na
absorção de energia pelo material (CALDEIRA, 2006).
Figura 5. 26 Fratura do corpo de prova de Charpy normalizado ensaiado a -196°C a) imagem com 6X de
ampliação e b) fratura frágil aumento de 1000X.

B
A
Fonte: do autor.
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Figura 5. 27 Fratura corpo de prova de Charpy bruta grau 95 ensaiado a -196°C a) imagem com 6X de
ampliação e b) fratura frágil aumento de 1000X.

B
A
Fonte: do autor.
Figura 5. 28 Fratura do corpo de prova de Charpy normalizado grau 110 ensaiado a -196°C a) imagem com
6X ampliação e b) fratura frágil aumento de 1000X.

B
A
Fonte: do autor.
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6. CONCLUSÕES

• O aço bruto (Green Steel) apresentou microestrutura Perlita bandeada, Ferrita e
grãos alongados. O aço normalizado apresentou microestruturas Perlita, Ferrita e grão no
formato equiaxial. Os graus 95 obtidos dos aços, bruto e normalizado apresentaram
estruturas Martensítica revenida em ripas, presença de Ferrita e de Austenita retida em
torno de 8%. Nos graus 110 partindo dos aços, bruto e normalizado, apresentaram
microestrutura Martensita revenida refinada e presença de Ferrita.

• Quando comparamos os aços normalizado, bruto e seus respectivos graus no
sentido longitudinal e transversal, nas condições brutas os limites de escoamento e tração,
apresentaram aumento em 10%. Nos coeficientes de encruamento e resistência houve
aumento, respectivamente, cerca de 16 e 5%. De forma similar, o módulo de resiliência
apresentou amento de 16%. No módulo de tenacidade houve uma redução de 16%. Os
valores médios de RE de ambos os aço no sentido longitudinal variaram entre de 0,63 e
0,90. Já no sentido transversal, apresentaram os valores médios entre 0.51 e 0,93,
atendendo o requisito recomendados pela norma.

• As análises das fractografias das amostras testadas em tração, para as condições,
bruta, normalizada e seus respectivos graus, revelaram a predominância de fratura dúctil
com presenças de inúmeros dimples. Nas amostras temperadas, observaram-se trincas
secundárias provenientes do tratamento térmico. As fraturas do ensaio de impacto obtido a
60°C, dos aços brutos e normalizado, apresentaram-se dúcteis na região central e fraturas
frágeis nas extremidades. Na temperatura de -196°C as fraturas foram predominantemente
frágeis.

• A dureza do aço bruto e seus respectivos graus foram maiores cerca de 8% quando
comparado aos aços normalizados e seus respectivos graus. As durezas no sentido
longitudinal de todas as condições apresentaram aumento de 4% quando comparados aos
valores obtidos no sentido transversal.

• A condição bruta apresentou maio valor de temperatura de transição, quando
comparando aos aços normalizados.

• As análises dos difratogramas de raios-X realizados na amostra dos aços bruto e
seus respectivos graus, quando comparados com os difratogramas simulados das estruturas
Martensita, Perlita, Ferrita e Austenita. Analisando os picos referentes às direções (110),
(200), (211) e (220) como as intensidades e os ângulos de incidências semelhantes aos das
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fases Ferrita, Martensita e Perlita confirmaram a presença das mesmas nas amostras
ensaiadas. A técnica não foi eficiente na determinação da Austenita retida.

• No mapeamento de Mn, Si e C do aço bruto com Perlita bandeada, pode-se
observar um aumento de 72% de Si, 13% de Mn e 36% de C, ao se comprar ao aço
normalizado, confirmando que o aumento da concentração dos elementos substitucionais
como Mn, Si ocorre com a observação da Perlitas bandeadas.
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